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FFHBs landsmøte i Fredrikstad er 
gjennomført, og jeg vil på vegne av det 
nye landsstyret takke for tilliten. Det 
er en privilegert oppgave å sitte som 
tillitsvalgt i landsstyret, der vi sammen 
med en kompetent og engasjert admi-
nistrasjon skal legge overordnede planer 
for de kommende to årene. Oppgavene 
er mangfoldige og mange prioriteringer 
skal gjøres. 

I utviklingen av FFHB som organisasjon 
er synlighet et mål i seg selv. Jo flere som 
kjenner oss og som er medlemmer, desto 
større innflytelse kan vi få. Vi er ganske 
godt kjent i fagmiljøene der hjertebarna 
og -ungdommene får sitt helsetilbud, og 
samarbeidet med fagpersoner på flere 
nivåer og i ulike profesjoner har i lang 
tid vært svært godt. Vi har også en viss 
posisjon andre steder der viktige beslut-
ninger tas, for eksempel i Helsedirekto-
ratet og i flere brukerutvalg på sykehus 
og i helseforetak.

Men i befolkningen generelt er ikke 
kjennskapen til FFHB eller kunnskapen 
om barnehjertesaken like utbredt. I 
høst får vi en unik mulighet til å gjøre 
noe med dette. TV 2 har i slutten av 
august premiere på en serie om barn og 
ungdom med medfødt hjertefeil. Over 
seks episoder får vi se ulike hjertefeil 
og hvilke utfordringer disse familiene 
har i hverdagen. Dette gir oss en unik 
mulighet til å øke kunnskapen om saken 
blant folk flest. 

FFHB planlegger en del aktiviteter rundt 
serien, og vi kommer også til å gjøre 

mye på sosiale medier. I tillegg forsøker 
vi å få en del medieomtale om barne-
hjertesaken. Her er forskning et viktig 
stikkord. I bunn og grunn forskes det 
altfor lite på hjertesykdom hos barn og 
unge, og flere av diagnosene som er re-
presentert i serien kan tematisk knyttes 
opp mot forskning. Dette er et prioritert 
område for FFHB, og det blir minst like 
viktig i årene som kommer.

Den kommende toårsperioden skal vi 
sammen med søsterorganisasjonen Voks-
ne med medfødt hjertefeil (VMH) gjøre 
et viktig arbeid for å se hele livsløpet til 
de med medfødt hjertefeil. Det er spesi-
elt viktig at vi sammen gjør hva vi kan 
for å få en bedre og helhetlig oppfølging 
av denne gruppen, og at vi peker på 
viktige temaer utover bare hjertefeilen. 
Det er fortsatt slik at denne gruppen 
ofte opplever at det er fokus kun på 
hjertefeilen, og at det ikke snakkes om 
ting som er relatert til en hjertediagnose. 
Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med 
sammen med VMH.

Vi har spennende tider foran oss, og 
vi har mange viktige temaer som skal 
løftes. 

God sommer! 

TO VIKTIGE ÅR

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB
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Familiene som er portrettert i serien «Hjertebar-
na» er bosatt på østlandsområdet og i Trøndelag. 
Gjennom episodene blir vi kjent med barna, noen 
nyfødte og små, andre litt eldre, og deres foreldre, 
besteforeldre og søsken. En av familiene i serien 
mistet sin to uker gamle og hjertesyke datter for 
seks år siden. 

Vi møter barna og familiene deres mens de er 
på sykehus og venter på operasjon, i spenningen 
mens operasjonene pågår, i samtaler med leger og 
helsepersonell og i hverdagen hjemme, både før og 
etter behandlingene. 

Som seere kommer vi tett på barna og familiene 
og blir godt kjent med deres tanker, erfaringer og 
følelser. «Hjertebarna» gir et personlig og gripen-
de innblikk i hverdagen til barna med medfødt 
hjertefeil og problemstillinger de står overfor i 
livene sine. Samtidig møter vi både håp, kraft og 
masse styrke til å mestre. 

– Vi synes det er viktig at det settes lys på at noen 

barn faktisk fødes syke, det er ingen selvfølge å få 
et friskt barn. Hjertesykdom hos barn er ofte en 
skjult sykdom. Gjennom serien hvor vi er med, 
kan folk kanskje få litt innblikk i at det fødes 
ganske mange barn med hjertefeil og at livet med 
hjertesykdom bringer med seg en del utfordringer, 
sier Kathrine Eng Hørvel, mammaen til fem år 
gamle Benjamin. Han begynner på skolen til høs-
ten og er veldig spent på det, og ikke minst på å 
være på tv. Storesøster Iselin har samme hjertefeil 
som Benjamin, og er tidligere blitt operert.

Tv-serien «Hjertebarna» er produsert av Mon-
day Production AS for TV 2. Foreningen for hjer-
tesyke barn har vært involvert i planleggingen og 
gjennomføringen av denne produksjonen. 

– Endelig skal Norges befolkning få kunnskap 
om livene til denne store gruppen av barn og 
unge som er født og lever med en hjertefeil. Det 
er flott og imponerende å se hvordan barna og 
foreldrene står frem, og hvordan de synliggjør ut-
fordringene til denne gruppen som ellers får lite 

oppmerksomhet i samfunnet, sier generalsekretær 
i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon.

Ett av 100 barn fødes med medfødt hjertefeil, og 
det lever 9000 barn under 18 år med hjertefeil i 
Norge. Cirka en tredel av disse må opereres en 
eller flere ganger i løpet av livet, og mange av 
dem har tilleggsutfordringer. Disse barna trenger 
livslang medisinsk behandling og er avhengige 
av god oppfølging på alle arenaer. Til tross for at 
gruppen barn med medfødt hjertefeil er stor og 
at implikasjonene ved å leve med en slik syk-
dom for det enkelte barnet kan være krevende, 
bevilges det lite midler til forskning på medfødt 
hjertefeil. 

Fagmiljøene på Oslo Universitetssykehus (OUS) 
Rikshospitalet er sentrale i serien «Hjertebarna», 
og også de byr på sin kompetanse og sin innsats i 
denne produksjonen. Avdelingsleder på barne-
hjerteavdelingen, Gaute Døhlen, synes dette har 
vært spennende og håper at serien kan få fram 
omfanget av problemstillinger knyttet opp til 

denne store pasientgruppen. Dessuten ønsker han 
at synligheten kan bidra til mer bevilgninger og 
gaver til viktig forskning på området.

– Foreningen for hjertesyke barn har gitt 
forskning en høy prioritet for å bidra til at nye 
og oppdaterte data skal bedre behandlingen av 
denne pasientgruppen og for at de som arbeider 
i dette fagfeltet skal ha internasjonal kompe-
tanse. De har blant annet gitt støtte til et stort 
prosjekt som tar for seg pasienter med de mest 
alvorlige og komplekse tilstandene, som bare har 
ett pumpekammer og er blitt operert med såkalt 
«Fontan-inngrep». Dette prosjektet har alt gitt 
verdifulle data, men trenger ytterligere bidrag 
for å bli sluttført. De menneskelige aspektene for 
den hjertesyke selv og for den nære familien, er 
et tema som ikke er godt kartlagt og som bør bli 
et satsningsområde i tiden som kommer, «kom-
plekse liv skal også leves», sier Døhlen og ønsker 
at forskning på barn med medfødt hjertefeil får 
større prioritet, også hos myndighetene og andre 
forskningsorganer.

VIKTIG TV-SERIE  
OM HJERTESYKE BARN
Søndag 26. august går startskuddet for høstens viktigste tv-serie. 
Gjennom seks sterke episoder på TV 2 følges sju familier med barn 
med forskjellige typer medfødte hjertefeil. Serien gir et innblikk i disse 
familienes hverdager og i dramatikken knyttet opp til behandlinger, 
operasjoner og sykehusopphold.

– Hjertesykdom hos barn 
er ofte en skjult sykdom. 
Gjennom serien hvor vi er 
med, kan folk kanskje få litt 
innblikk i at det fødes ganske 
mange barn med hjertefeil 
og at livet med hjertesykdom 
bringer med seg en del 
utfordringer, sier Kathrine 
Eng Hørvel, mammaen til  
fem år gamle Benjamin.

Benjamin Hørvel er et 
av barna som er med i 
serien «Hjertebarna».
Foto: Monday Produc-
tion/Øystein Hnakeland.

TEKST: HANNI W. PETERSEN
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NOTISER

Det har lenge vært kjent at medfødt hjer-
tefeil er en risikofaktor for å utvikle in-
feksiøs endokarditt (IE, se faktaboks for 
mer informasjon). Derimot er det gjort 
få systematiske studier om dette. Den 
norske registerstudien fra Oslo Universi-
tetssykehus Rikshospitalet er den første 
som har sett på dette ved å inkludere en 
komplett og uselektert gruppe pasienter 
født innenfor et gitt tidsrom.

Studien har tatt for seg registerdata fra 
en periode på 23 år og har sett på fore-
komsten av IE blant barn og unge med 
medfødt hjertefeil født i perioden 1994 
til 2016. Diagnosekriteriene for IE fra 
European Society og Cardiology (ESC) 
er fulgt.

Studien inkluderte i utgangspunktet 
1 257 543 levende fødte barn i perioden, 
hvorav cirka 16 300 hadde medfødt 
hjertefeil. Barn med kardiomyopatier og 
primære rytmeforstyrrelser er ikke tatt 
med. 39 pasienter i dette utvalget ble i 
perioden diagnostisert med IE. Majori-
teten av disse barna kunne kategoriseres 
med alvorlig medfødt hjertefeil og hadde 
vært igjennom flere hjerteoperasjoner og 
intervensjoner. 

Studien viser at antall tilfeller av IE blant 
barn og unge med medfødt hjertefeil er 
lavt, men høyere enn i populasjonen for 
øvrig. Den viser også at forekomsten av 
IE har vært stabil i Norge i 23-årsperio-
den, og ikke har endret seg negativt i tråd 
med at retningslinjene for antibiotikapro-
fylakse i forbindelse med tannbehandling 
er blitt strammet inn to ganger (dvs. 
mindre bruk av forebyggende antibioti-
ka-behandling). Dødeligheten som følge 
av IE var i den undersøkte gruppen på 8 
prosent gjennom perioden.

– Risikoen for Infeksiøs endokarditt 
er noe høyere hos barn og unge med 
medfødt hjertefeil enn i populasjonen for 
øvrig, og i særdeleshet hos barn og unge 
med alvorlige og komplekse medfødte 
hjertefeil, som nylig har vært igjennom 
operative eller kateterbaserte inngrep. 
Endokarditt kan være en alvorlig til-
stand. Det er derfor vesentlig å sikre god 
forebygging, tidlig diagnostisering og 
rask behandling for denne gruppen barn 
og unge med medfødt hjertefeil, konklu-
derer to av forskerne bak studien, overle-
gene Jarle Jortveit og Henrik Holmstrøm 
ved henholdsvis Sørlandet sykehus og 
OUS Rikshospitalet.

ENDOKARDITT HOS BARN OG UNGE 
MED MEDFØDT HJERTEFEIL
En norsk registerstudie har sett på forekomst av og dødelighet ved infeksiøs endokarditt hos 
barn og unge med medfødt hjertefeil i Norge. I studien kommer det fram at antall tilfeller med 
infeksiøs endokarditt i denne gruppen er svært lavt, men høyere enn i populasjonen for øvrig.

HVA ER INFEKSIØS  
ENDOKARDITT (IE)

Infeksiøs endokarditt er en 
bakterieinfeksjon i de indre 
hinnene i hjertet og på hjerteklaf-
fene. Infeksjonen kan ha alvorlige 
komplikasjoner, og kan føre til at 
hjerteklaffene og andre deler av 
hjertet ødelegges. Bakteriene som 
forårsaker endokarditt, kommer 
ofte fra munnhulen eller fra huden.

HJERTEKNUSEREN SIGVE HAR TOLV DIAGNOSER PÅ HJERTET:

– Kunne vært sykere 
med færre feil

UPÅRØRENDEKURS
30. oktober holdes det pårørendekurs til foreldre med hjertesyke 
barn på Universitetssykehuset Nord-Norge.

30. oktober arrangeres det et dagskurs for 
foreldre/foresatte til barn med medfødt eller 
ervervet hjertesykdom i aldersgruppen 0-6 år på 
UNN i Tromsø. Kurset holdes på Lærings- 
 og mestringssenteret på UNN Tromsø og er et 
samarbeid mellom Barne- og ungdoms- 
medisinsk poliklinikk UNN, Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB) og Lærings- og 
Mestringssenteret UNN Tromsø. Kurset er for 
foreldre og foresattes som ønsker å lære mer 

om hjertesykdom for å mestre hverdagen med 
barnet bedre, som ønsker å møte andre i samme 
situasjon og som ønsker å dele erfaringer.

For mer informasjon og påmelding,  
ta kontakt med:  
Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk 
UNN Tromsø v/ barnesykepleier Solfrid  
Kindlihagen, tlf: 77 66 97 58/ 77 66 92 42, 
e-post: er solfrid.kindlihagen@unn.no.a

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

 Jarle Jortveit
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– Det er mange som synes den er kul, bekrefter 
Sigve. 9-åringen har møtt fram med raptoren på 
Stange stasjon, litt sør for Hamar, for å møte Hjer-
tebarnet og vise veien hjem. 

Sigve har tolv hjertefeil og har dermed god bruk for 
raptoren som han fikk på selveste 5-årsdagen, mens 
han gikk i barnehagen. 

– Når vi skal på tur, kan Sigve ha med seg litt 
ekstra utstyr, så vi andre ikke må bære så mye. Og 
når vi er på hytta i Trøndelag, er Sigve med på tu-
rer, men ikke hver dag. Da kan han innimellom hvi-
le seg på hytta sammen med mormor mens vi andre 
tar en litt lengre tur. Og krakken som mormor har 
å hvile seg på ute i turløypa, er det Sigve som har 
fraktet dit med raptoren, forklarer mamma Aina 
Svenning Tøraasen.

Etter en liten kilometer fra stasjonen er vi hjemme 
hos familien på fire og kan sette oss i hagen en 
solfylt forsommerdag i mai. Mens Sigve og lillebror 
Syver (7) leker i hagen og hopper på trampolina, 
forteller mamma Aina og pappa Thore Sven-
ning Tøraasen om veien fram til i dag. Det har 
vært noen humper og dumper – men de har stått 

sammen om utfordringene, funnet løsninger og gitt 
hverandre støtte. Alle sykehusoppholdene, bekym-
ringene og utfordringene kan også være belastende 
for et forhold. 

– Vi har prøvd å være der for hverandre og gi hver-
andre litt rom. Vi har nok håndtert utfordringene 
på ulike måter. Jeg har mer behov for å snakke enn 
Thore, og har ofte tydd til ei venninne og ei nær 
kusine når jeg har hatt behov for å prate. 

– Jeg kan ha mer behov for å trene eller gå en tur 
i skogen. Det er viktig å prøve å forstå hverandres 
behov i situasjonen og tåle det, mener Thore.

PRØVERØR 
For snart ti år siden var Aina og Thore spente, 
vordende foreldre som lenge hadde gledet seg til å 
få barn. De trengte litt drahjelp. Siden de var spente 
etter en lang prosess med prøverør for at Aina skul-
le bli gravid, valgte de å ta en ekstra ultralyd i uke 
12. Da ble det oppdaget en cyste på navlestrengen. 

– Vi var veldig klar over at ikke alle får friske barn. 
I ettertid har vi også fått høre at det på den ene 
siden i slekta hadde vært flere barn som døde da 

Med raptoren sin kommer Sigve (9) med tolv hjertefeil seg ut på tur med den aktive 
familien sin – og den kule firehjulingen er det nok flere i klassen som misunner ham litt. 
Lillebror Syver får stå bakpå.

de var små og muligens hadde hjertefeil. Men dette 
lå mange år tilbake. Vi hadde ikke på noen måte 
erfaring med hjertefeil da vi fikk beskjed om at ikke 
alt var som det skulle med Sigve i desember 2008. 
Årsaken er det egentlig ingen som kan si noe om, 
forklarer Thore. 

– Cysten var en første indikasjon på at det «var 
noe» idet jeg var på vei inn i andre trimester. Legen 
valgte derfor å sende meg videre til flere under-
søkelser. Samme høst hadde min mor vært ute 
for en ulykke og fått en alvorlig hodeskade, så vi 
hadde lagt en traumatisk periode bak oss. Jeg ble 
derfor kalt kjapt inn via gynekologens kontakter i 
Trondheim og ble sendt dit for flere undersøkelser 
og fosterdiagnostikk, forteller Aina. 

– Det var lite å ta seg til i ventetida mellom 
undersøkelsene og resultatene, men jeg ville søke 
informasjon om hjertefeil. Jeg har ei venninne 
som hadde et sykt barn. Hun frarådet meg å leite 
på nettet selv og tilbød seg å google for meg. Det 
var lurt! Da fant hun en side hun trygt kunne 
anbefale: ffhb.no.

– Jeg er veldig takknemlig for det gode rådet hen-
nes og veldig glad for all informasjonen jeg fant 
på siden til Foreningen for hjertesyke barn. Jeg 
fikk god kunnskap og ble kjent med legetermino-
logien – det var en uvurderlig støtte! Og så slapp 
jeg å finne informasjon og bilder som bare kunne 
ha skremt meg. Det ligger mye på nettet man ikke 
trenger å gå inn i. 

Morkakeprøven viste en kromosomfrisk gutt, 
men legene ville likevel holde forventningene nede 
fordi de hadde sett feil på hjertet.

– Vi måtte jo faktisk lese oss opp på hvordan et 
hjerte egentlig funker, så vi spurte og maste og var 
nok temmelig irriterende foreldre for helseperso-
nellet, humrer Aina. 

Hun er byggingeniør og far er it-mann, så begge 
har erfaring med å sette seg inn i hvordan ting 
henger sammen og fungerer. 

– Ja, det er jo litt mekanikk oppi alt dette her, selv 
om hjertet er et fint instrument!

GOD OPPFØLGING
Aina ble jevnlig kontrollert gjennom hele svanger-
skapet og siden det var fare for nyfødtkirurgi, ble 
hun overført til Rikshospitalet i uke 32. Hjertet til 
Sigve var ikke symmetrisk og legene var forberedt 
på å operere ham innen første leveuke. Det ble 
ikke nødvendig, men det viste seg etter hvert at 
Sigve hadde hele tolv diagnoser på hjertet. Blant 
annet er det speilet og rotert med hull og feil på 
årer ut og inn av hjertet. 

– Noen feil kompenserte faktisk for andre feil. 
Dermed slapp han å innsnevre en åre ut fra hjertet 

til lungene da han ble født, slik legene var forbe-
redt på å gjøre. Han kunne faktisk ha vært sykere 
med færre feil. Det viste seg at han tross alt hadde 
et fint hjerte med gode klaffer og sterk pumpe-
kraft, sier Thore. 

Fødselen tok sin tid – og Aina fikk i tillegg en liten 
dose med drama før morkaka var ute. Men hun 
fødte på normalt vis og da Sigve vel var i armene 
på foreldrene, ble det konstatert at han tålte hjer-
tefeilene sine godt. 

– Han var et under! 

– Legene forklarte at de etter hvert ville velge en 
fontansirkulasjon, men ikke bygge det opp igjen 
som et firekammer-hjerte. Dette ville være den 
beste løsningen for ham. 

Dermed var familielivet et faktum og ammetåka 
ventet.

SONDE
– Alt fungerte fint de første dagene på Riksen 
og vi ble overført til Elverum sykehus. Der ble 
jeg syk og fikk brystinfeksjon. Derfor måtte jeg 
begynne å pumpe meg og donerte til sammen 
hele 60 liter melk til Ullevål i løpet av et halvt 
år. Ikke alle literne ble godkjent, det er jo veldig 
strenge retningslinjer. Jeg fikk i hvert fall bidratt 
med mange liter til barn som var født med en 
vekt under 1500, så det var da godt for noe, sier 
Aina med glimt i øyet. 

Da infeksjonen hennes var kurert, fikk Sigve lyske-

Familen på fire bor 
utenfor Hamar. De er en 
aktiv gjeng.

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

Storebror og lillebror 
er på tur med raptoren 
til Sigve.
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brokk og måtte opereres da han var fire uker. Alt 
gikk bra og neste operasjon var av den planlagte 
sorten. 

– Han virket litt slapp en gang vi var på besøk i 
Trondheim på nyåret. Da vi målte oksygenet i blo-
det med pulsoksymeter, viste det seg at han hadde 
veldig lav metning når han sov – bare 60 prosent. 
Derfor ble han først lagt inn på St Olavs Hospital 
i en periode. I slutten av februar ventet den første 
hjerteoperasjonen på Rikshospitalet. Da var han 
åtte og en halv måned. 

Etter hjerteoperasjonen ble de sendt videre til spise-
trening på Elverum. Der var det flere pasienter med 
noro-virus og smittefaren var stor. Dermed hadde 
de det tryggere og bedre hjemme. Da trappet Aina 
ned pumpingen og Sigve bråsluttet i tillegg å die 
etter operasjonen. 

– Da ble det sonde i noen måneder. Vi måtte ofte 
til Elverum for å sette inn sonden. Han reagerte 
dessuten allergisk på plasteret som holdt sonden på 
plass, så det var mye styr. Han fikk stygge sår som 
lignet brannsår. 

Løsningen ble å spare seg for turene til Elverum 

og heller sette inn sonden selv. Ikke et vanlig eller 
hyggelig syn for utenforstående. 

– Det virket nok ganske brutalt for andre. En av 
oss måtte holde hodet hans i ro og han kunne 
heller ikke røre på armer og bein, så vi måtte holde 
faste grep mens vi satte inn sonden i nesa. Det må 
bare gjøres sånn. Men selv om det var litt tøft for 
oss alle tre, var det bedre enn å reise til sykehuset 
hele tiden, sier Aina.  

STOREBROR
Etter 19 måneder ble Sigve storebror – Syver 
bestemte seg bare plutselig for å melde sin ankomst 
til familien. Heldigvis var Sigve lite syk mens mor 
var gravid. 

– Denne gangen slapp vi prøverør og å planlegge 
fødselen. Vi tok det som det kom. Men jeg var ikke 
veldig rolig på første ultralyd. Det kunne jo være 
noe denne gangen også, ingen har noen garanti. 
Men vi var sikre på at vi ville klare et barn til og vi 
fikk god oppfølging. Denne gangen ble fødselen og 
alt rundt bare plankekjøring. Da Syver kom, følte 
jeg meg trygg og så at han hadde en helt annen 
vitalitet enn Sigve hadde hatt, minnes Aina. 

Men lillebror trakk virus og bakterier som en teip, 
som foreldrene beskriver det. Dermed ble familien 
ofte delt mer i to. Pappa tok seg mest av lillebrors 
basilusker, mens mor skjermet Sigve mens de 
vokste opp. 

Sigve begynte i barnehage da han var et drøyt år og 
fikk fulle ressurser til oppfølging der. Når virusene 
en sjelden gang herjet i barnehagen, var han hjem-
me eller ble skjermet i barnehagen. Men i årene 
hans i barnehagen var det lite virus og epidemier 
– antakelig mye på grunn av aktiv forebygging fra 
de andre foreldrene som tok Sigves utfordringer 
alvorlig.

I dag går han i tredje klasse og trives godt på sko-
len. Der har han et hvilerom som han bruker når 
han trenger det, men han er ute i friminuttene for å 
leke med kameratene så ofte han kan. Ellers er han 
sammen med dem i helgene – på ettermiddagene 
orker han sjelden det. Han trener karate sammen 
med Syver to ganger i uken når han orker. Flere 
aktiviteter har han ikke overskudd til. 

– Sigve går ikke på SFO på ettermiddagen, han 
er bare der en liten stund på morgenen når det er 
rolig der. Kommunen har ansatt en avlaster som 
tar seg av Sigve fire ettermiddager i uka. Hun er 
assistent på trinnet hans og de kjenner hverandre 
godt fra før. Han kjører stort sett med henne de fire 
dagene i uken hun er med ham hjem, slik at han får 
en rolig ettermiddag og kan gjøre lekser mens han 
orker det, et godt måltid og mulighet til å få slappe 
av. Ellers får han drosje. Vi er virkelig fornøyde 
med kommunen! De ser hva de kan bidra med og 
er sammen med oss løsningsorienterte, sier Thore, 

som forteller at besteforeldrene også er supre til å 
stille opp.

– Ja, vi er heldige som har mange rundt oss! 

Begge foreldrene er takknemlige for at de kan 
arbeide fulltid og hente overskudd og energi fra en 
interessant arbeidsplass. 

– Jeg er glad for at jeg slipper å jobbe redusert. Det 
ville jeg gjort om nødvendig, men jeg setter pris på 
å kunne være i fullt arbeid og utvikle meg videre 
på jobb, slik jeg kan nå når Sigve får god bistand 
fra kommunen. Da kan jeg hente overskudd og ha 
mer å gi når jeg kommer hjem på ettermiddagen. 
Jeg er veldig glad i barna mine og de er viktigst, så 
ikke misforstå. Men jeg tror jeg har mer å gi dem 
når jeg også kan være en del av et faglig fellesskap, 
understreker Aina og Thore istemmer. 

ANSVARSGRUPPA
Foreldrene har stått i mange prøvelser og fremhe-
ver den viktige støtten fra ansvarsgruppa i kommu-
nen. 

– Den er veldig god og alle er løsningsorienterte. 
Den består av ergoterapeut, fastlege, fysioterapeut, 
SFO-leder, kontaktlærer, assisterende rektor og 
koordinator for funksjonshemmede i kommunen i 
tillegg til oss. Dette gode teamet møtes to, tre gan-
ger i året og ser på Sigves situasjon fra alle kanter 
for å finne felles løsninger og utfylle hverandre. 

Da Sigve begynte på skolen, var det enda en ting 
som falt på plass. Helt siden han var liten, hadde 
foreldrene mistenkt at han kunne ha ADHD, men 
fikk det ikke helt til å stemme. 

– Som baby hadde han umotiverte urobevegel-
ser. Vi følte han hadde en energityv i kroppen og 
jaktet på den uten å finne den. Vi følte det var noe 
mer enn hjertefeilen, han kunne være sliten uten 
synlig grunn. Samtidig var det få andre typiske 
ADHD-tegn. I første klasse ble han operert for 
klumpfot. Vi tenkte at det kanskje var den som var 
energityven. Men, nei da. Det var ikke det heller. 

Da han begynte på skolen ble han etter hvert gam-
mel nok til å utredes for ADHD. Han lå rett under 

grensen på alle skjemaer. Men så la Line Kathrine 
Lund på Elverum sykehus og BUP (Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk) sammen to og to. 
Fordi han hadde hjertefeil, hadde Sigve allerede en 
ressurs i skolen og hadde ellers tiltak som gjerne gis 
til de som har denne nevrobiologiske utviklingsfor-
styrrelsen. 

– Kapasiteten hans var egentlig lavere enn det som 
kom fram i kartlegginga, men han scoret likevel 
innenfor kravene fordi han allerede hadde støtte 
for å få en bedre hverdag. Dermed bar det rett på 
medisin. 

– Selv sier han at «vesenet» som styrte ham, har 
blitt borte. Tabletten var politiet som tok vesenet. 
Men Ritalin påvirker appetitten, dermed var det 
tilbake til ernæringsvansker. Sigve gikk ned i vekt 
med medisineringen og appetitten kan fortsatt 
variere. Men vi forsøker å gi ham nok energi med 
kalorifortetting -  som for eksempel H-melk, ekstra 
smør på skiva, mye pålegg og raust med saus på 
middagsmaten.  

FAMILIE
I hagen er det liv og leven og trampolina gynger i 
takt med brødrenes hopp og sprett. Noen bokser 
is lokker guttene til å ta en pause ved bordet. De 
er et sjarmerende radarpar. På skolen holder gjerne 
lillebror øye med storebror for å forsikre seg om at 
alt er bra med ham. 

– Vi forklarer at det ikke er hans jobb, men som 
bror faller det naturlig for ham likevel. Når vi 
ser dem sammen, tenker vi at Syver har fått all 
energien Sigve ikke fikk. Syver er høyt og lavt. Men 
er også omsorgsfull og på sitt vis preget av at store-
bror ofte har vært syk. En gang måtte vi dra raskt 
til sykehus. Da rakk vi ikke hente Syver først og 
han fikk overnatte hos ei som jobber i barnehagen. 
Han hadde det helt fint! Men jeg tror sånne episo-
der preger ham. Han liker best at hele familien er 
samlet og han er veldig kosete og omsorgsfull. Han 
vil gjerne klemme på alle! 

Hjertebarnet takker for seg og for å ha fått et 
innblikk i livet deres. Vi vinker til en hardt prøvet, 
men fornøyd, blid og sammensveiset familie – og 
får med en avskjedsklem av Syver på veien. 

Sigve måtte ha 
sondenæring som baby. 
Foto: Privat.

Sigve på ni og mamma 
Aina Svenning Tøraasen.
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– Vi vet fra forskning ved Oslo Universi-
tetssykehus at premature barn har bedre 
resultater med mer optimalisert ernæring 
fra fødselen av, og det er derfor grunn til 
å tro at dette også gjelder andre nyfødte 
og sa overlege Line Kathrine Lund på 
sykehuset Elverum. Hun er glødende 
opptatt av å legge til rette for at de 
hjertesyke barna får i seg nok energi og, 
aller viktigst, får leve så normale liv som 
mulig.

Lund møter mange av de hjertesyke 
barna allerede som nyfødte, noen av dem 
er for tidlig fødte.

– For de premature prøver vi å etterligne 
den optimale ernæringen fra morkaken, 
som blant annet sikrer stabilt blodsukker. 
Morsmelk i seg selv er ikke alltid nok, 
men må tilsettes ekstra proteiner for å 
sikre dette. Helt i starten tilføres maten 
ofte via sonde. 

VANSKELIG Å FÅ I SEG NOK
– Så må barna etter hvert få spisetrening, 
men de kan slite med at de ikke alltid får 
i seg nok på egenhånd, sier Lund. Kan-
skje er det for slitsomt for dem å spise? 
Kanskje spiser de tilstrekkelig mengde, 
uten at det likevel er nok fordi behovet 
er større? 

For de hjertesyke barna trenger faktisk 
mye energi, ikke minst for å ta igjen lav 
fødselsvekt. Lund minner om at barn 
med hjertesvikt og med svært alvorlig 
hjertefeil, har et energibehov som er mye 
større enn det er hos friske barn, faktisk 
uavhengig av alder. 

Hos de aller minste hjertesyke barna bør 
ernæringsstatus vurderes hver annen uke 
fram til de er seks måneder, så kan det 
gjøres litt sjeldnere, mener Lund. Sonde-

ernæring vurderes hvis det ikke har vært 
vektøkning på spedbarnet i løpet av to 
uker, eller ved dokumentert vektnedgang 
til tross for ernæringstilskudd. For de litt 
større barna kan sonde være aktuelt der-
som de rett og slett ikke orker å få i seg 
nok mat, når hvert måltid er et ork og de 
aldri har ork til å få i seg hele porsjonen 
og der det i tillegg er manglende vektopp-
gang til tross for ernæringstilskudd. Ved 
behov for sondenæring over lengre tid, 
vurderes en PEG (gastrostomi der maten 
blir gitt gjennom en knapp på magen). 

STRESS MED VEKTEN
For mange familier med et hjertesykt 
barn er dette med ernæring slitsomt og 
krevende. Barnet må nå en viss vekt for å 
kunne opereres, og det er viktig at barnet 
får utviklet seg og utnyttet sitt vekstpo-
tensial. Alt er avhengig av at barnet også 
får i seg nok energi.

– Samtidig kan disse barna ha mindre 
matlyst, de blir fortere mette, de klarer 

ikke å spise like mye, det koster dem mer 
å spise og de blir slitne, de har rask puls, 
noen kaster lettere opp og de tar kanskje 
heller ikke maten like godt opp i tarmen 
(malabsorbsjon). Smerter, for eksempel 
postoperativt, gir dessuten dårlig matlyst/
ork til å spise. I tillegg har de et større 
energibehov enn friske barn. Dette blir et 
regnskap som ofte ikke går opp, erfarer 
Lund.  

– De skal ikke bare vokse og bli store 
nok for operasjoner, de skal også ha nok 
ernæring til å utvikle seg mest mulig som 
alle andre. 

Lund eksemplifiserer energibehovet 
med å koble det opp til aktiviteten de 
bedriver. Hun illustrerer det med når små 
barn begynner å krabbe. Det de krabber 
i løpet av en dag, tilsvarer distansen på 
to ganger rundt en stor fotballbane. Når 
barna begynner å gå, tilsvarer det de går 
distansen på mer enn 20 runder rundt 
denne fotballbanen per dag. Dette er 

HJERTESYKE BARN 

og ernæringsutfordringer
En del hjertesyke barn opplever utfordringer med ernæring og mat – av ulike årsaker.  
Problemene kan være i starten av livet, eller de kan også komme tilbake i perioder og gjennom 
hele oppveksten. På temasamlingen på Sykehuset Elverum med Foreningen for hjertesyke i 
Hedmark i mai, sto ernæring på dagsordenen.

veldig mye, og en naturlig del av vekst 
og utvikling – de skaffer seg spisskom-
petanse. 

– De øver på det motoriske, på det de er 
aller best på akkurat nå, og de perfeksjo-
nerer det, men det forutsetter krefter og 
ork. Er du hjertesyk, har du ikke alltid 
krefter til dette, til å øve like mye. Du 
bruker kanskje lengre tid og du blir mer 
sliten. Med dette i tankene, er det utro-
lig imponerende hva disse hjertesyke 
barna likevel har lært seg, understreker 
Lund. 

OPTIMALISERE OG FORTETTE MATEN
Ett av rådene til dem som ikke får i seg 
tilstrekkelig med energi, er at maten de 
spiser kan berikes, med for eksempel oli-
venolje, proteinerstatninger og tilskudd 
av karbohydrater. Noen ganger er et mel-
lommåltid også lurt, selv om småspising 
bør unngås, for eksempel en energibar 
eller energidrikk i et friminutt på skolen. 
Dessuten bør måltidene optimaliseres, 
ved å velge energirike alternativer, steke 
maten istedenfor å koke den, bruke dob-
belt med pålegg, tilsette ekstra fett osv. 

– Det er mange varianter og mange 
metoder å forsøke. Vi snakker om vanlig 
mat, mest mulig normal mat, bare litt 
annerledes satt sammen, sier Lund og 
minner om at det også er viktig å sørge 
for gode rutiner rundt selve måltidene og 
å sette av god nok tid til disse. 

– Felles måltider er viktig for samspill og 
trivsel og kan avhjelpe fokuset på det å 
spise nok Det er også viktig at foreldre 
ikke slites ut på prosjektet med måltider, 
tilvekst og ernæring for sine barn.

Hun minner også om at de aller fleste 
barn er kresne og at det kan ta lang tid å 
venne seg til å spise, og å spise normalt, 
når man har gått lang tid uten matlyst. 

Et fenomen som kan være en utfordring 
i dag, er at det er mye fokus, på alle 
arenaer, om ernæring og kosthold, men 
i de fleste sammenhenger er det over-
vektsproblematikken som er sentral. 

– På skolefritidsordninger og i barneha-
gen er man opptatt av å få bort sukker, 
unødig fett og usunn mat, men for noen 
av de hjertesyke barna er problemstil-
lingen en helt annen. Dette kan være en 
utfordring som det er greit å være klar 
over, sier Line Kathrine Lund avslut-
ningsvis.

«DET VIKTIGSTE FOR 
BARN ER Å LÆRE SEG 
Å SPISE VANLIG MAT!»
Line Kathrine Lund har lang erfaring med 
syke barn som av ulike årsaker sliter med 
ernæring og å få i seg nok energi. Hun jobber 
langsiktig og systematisk med disse barna og 
familiene. Noen ganger er sondenæring den 
beste og nødvendige løsningen, i hvert fall 
for en periode. Men først og fremst skal disse 
barna lære seg å like og å spise vanlig mat – 
de skal leve et mest mulig hverdagslig og nor-
malt liv. For henne er det derfor et paradoks 
at nye og gode berikede ernæringsprodukter, 
for eksempel Tine E+, ikke finnes på Helfos refusjonsliste over produkter som 
kan fås på blå resept eller med individuell refusjon. 

– Disse berikede produktene smaker godt og de likner helt vanlig mat, men de 
er fire til fem ganger så dyre som vanlig mat. Veldig mange har ikke ha råd til 
å kjøpe disse produktene, og de burde absolutt vært på listen til Helfo, sier den 
engasjerte legen som har slåss for dette lenge. 

– Målet er jo at barna skal lære seg å like vanlig mat og kost, disse berikede 
produktene er en «bro» over til det, i en periode hvor vanlig mat ikke er nok 
og vanskelig å få barnet til å ta inn i tilstrekkelige doser. Disse produktene gjør 
det lettere for barna å lære seg å like vanlig mat. Det gjør ikke de tradisjonelle 
næringsdrikkene, som ser annerledes ut og er vanskeligere å venne seg til smaken 
av.

Lund sammenlikner med prosedyrene for produkter for melkeallergi, hvor man 
alltid starter med de minst spaltede produktene, for så å gå over til mer og mer 
spaltet. Alle gis refusjon på blåreseptordningen. For de hjertesyke barna som sli-
ter med å få i seg næring, starter man med det som er lengst mulig unna normal 
mat. Sondenæring fås på blå resept. Det gjør også næringsdrikker som Nurikid 
eller Minimax med flere. 

– Men hvor morsomt er det å komme med en sånn flaske på skolen, spør en av 
mødrene til stede, og legger til at de ikke er i nærheten av å likne på vanlig mat.

OM BLÅ RESEPT

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter 
til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå 
resept.
Det finnes også andre måter å få dekket dersom du har store utgifter.
Kilde: Helsenorge.no

BLÅRESEPTFORSKRIFTEN

Formålet med stønad etter denne forskrift er å bidra til å gi hel 
eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter 
til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler ved 
sykdom, samt bidra til at pasienter eller folketrygden ikke påføres 
unødvendige utgifter.
Kilde: Lovdata

Line Kathrine Lund forteller om ernæringsutfordringer: Aina Svenning Tøraasen, Espen 
Behrns, Emma Behrns (storesøster), Solveig Flenvold, Ingrid Solem Østberg, Sissel Gjørliha-
gen og Jan Håvard Gjørlihagen var samlet på temakveld på Elverum sykehus i mai.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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– Det er viktig å anerkjenne utfordringe-
ne søsken står i, og å legitimere følelsene 
og reaksjonene det å ha en alvorlig syk 
søster eller bror kan vekke i dem, sier 
den erfarne psykologen. Torun Vatne har 
doktorgrad i kommunikasjon mellom 
kronisk syke barn, foreldre og helseper-
sonell. Hun har i en årrekke vært en av 
ekspertene til Foreningen for hjertesyke 
barn på nett og har dessuten betjent 
foreningens «hjertetelefon» i tretten år.

Vatne ønsker ikke å svartmale, men peker 
på at både egen og andres forskning på 
feltet viser at søsken til barn med alvorlig 
sykdom og funksjonshemninger har litt 
større risiko for psykiske vansker som 
angst og depresjon, eller mer utagerende 
atferd. 

– Vi snakker ikke nødvendigvis om 
psykisk sykdom, men om utfordringer 
og en litt høyere problembelastning, som 
for eksempel lite hensiktsmessige måter å 
takle vanskelige situasjoner på eller pro-
blemer med å sette egne grenser. Søskens 
livskvalitet kan fremmes dersom de blir 
ivaretatt på en god måte, understreker 
Vatne. Hun har lenge sett med bekymring 
på at søsken som gruppe nedpriorite-
res i helsevesenet og i hjelpeapparatet, 
og påpeker at det er store variasjoner i 
støttetilbudet rundt om i landet. I enkelte 
kommuner tilbys støttegrupper i første-
linjen, andre steder er det habiliteringen 
som står for tilbudet, mens det svært 
mange steder ikke finnes noe tilbud i det 
hele tatt.

SELVUTSLETTENDE
En av observasjonene Vatne har gjort un-
der sine utallige samtaler med søsken, er 

STØTTE TIL SØSKEN AV SYKE BARN

– Barn med kronisk syke og funksjonshemmede søsken er sårbare og har litt høyere risiko for 
å utvikle psykologiske vansker, sier psykolog Torun Vatne som jobber på Frambu senter for 
sjeldne funksjonshemninger. Hun har i flere år jobbet med en evalueringsstudie, med mål å 

finne fram til gode verktøy for å støtte og hjelpe søsken til kronisk syke barn. 

at mange holder inne med egne følelser. 
I gruppesamtaler har Vatne ikke sjelden 
opplevd at søsken heller vil snakke om 
hvor fælt den syke søsteren eller broren 
har det, enn å snakke om seg selv. Noen 
av dem må nærmest lokkes til å fortelle 
om hvordan de egentlig har det. 

Vatne beskriver at det ikke er uvanlig 
at søsken opplever seg ensomme og litt 
følelsesmessig isolert fra foreldrene. De 
kan skjule følelsene sine, eller de opplever 
at ingen oppdager at de har det vanske-
lig. Ubevisst kan enkelte søsken ta på seg 
oppgaven som den som skal få «familie-
vekten» i balanse.

– Søsken er ofte flinke til å legge merke 
til andres behov, sier Vatne og vet av 
erfaring at søsken ofte opplever at broren 
eller søsteren som er syk, må gå foran 
dem, sier Vatne og mener det avslører 
underliggende selvutslettelse og ansvars-
følelse hos flere av disse barna. 

– De lærer seg til å vente, sette andre 
først og klarer seg mer på egenhånd. 
Noen av dem er dessuten engstelige og 
bekymrer seg mye, ikke minst for sin syke 
søster eller bror, sier Vatne.  

KOMMUNIKASJONSVERKTØY FOR 
SØSKEN OG FORELDRE
Torun Vatne har siden 2011 ledet et 
erfarings- og kunnskapsbasert søsken-
prosjekt på Frambu, i samarbeid med 
Psykologisk Institutt på Universitetet i 
Oslo. Søskens erfaringer er blitt kartlagt, 
blant annet gjennom gruppesamtaler, og 
ulike tjenesteytere og pasientforeninger 
har vært involvert. 

– 231 søsken har totalt vært med i dette 
prosjektet, over flere år, med en god 
fordeling på både kjente og mindre kjente 
diagnoser. I tillegg har flere hundre barn 
og ungdom fra barne- og ungdomsskoler, 
altså uten syke søsken, vært med i deler 
av prosjektet. Både søsken og foreldre 
har deltatt, forteller Vatne og understre-
ker at foreldre alltid må involveres! 

– Det mest vanlige i slike intervensjo-
ner fram til i dag, har vært at søsken 
trekkes ut av familien og samles i grupper 
med andre søsken. Men utfordringene 
søsken har, er noe de deler med resten 
av familien. Derfor må foreldre og barn 
sammen utforske og snakke om det som 
er vanskelig, og kanskje få litt hjelp til 
å finne ut hvor det lille ekstra kan settes 
inn for å styrke barnet som har en syk 
søster eller bror. 

– God kommunikasjon i familien er 
viktig for alles psykiske helse, og et viktig 
fokus i denne intervensjonen er å styrke 
kommunikasjonen mellom foreldre og 
søsken om diagnosen til det berørte bar-
net og søskenutfordringer knyttet opp til 
dette, forteller Vatne.

ET TILBUD TIL ALLE
På bakgrunn av erfaringene fra gruppe-
samtalene i prosjektet, samt litteratur- og 
internettsøk, har de på Frambu utviklet 
en søsken- og foreldreintervensjon, i 
samarbeid med flere brukerorganisasjo-
ner, blant annet Foreningen for hjertesyke 
barn og med støtte fra ExtraStiftelsen.

Målet nå er at kommunikasjonsverktøyet 
for søsken av kronisk syke barn og deres 
foreldre (SIBS) i fremtiden implementeres 
og tas i bruk både i kommunehelsetje-
nesten spesialisthelsetjenesten og at det 
blir et nasjonalt tilbud. Dette i tråd med 
helsepersonellovens nye krav, hvor det i 
fjor sommer ble vedtatt en endring som 
innebærer at helsepersonell nå plikter å 
identifisere og adressere behov for støtte 
blant søsken til barn med kroniske helse-
tilstander.  

– Nå er helsepersonell faktisk pålagt også 
å ivareta søsken!

Vatne forteller at SIBS-intervensjonen 
inneholder fem økter, hvorav tre sepa-
rate barne- og foreldregruppeøkter og 
to økter hvor foreldre og barn samtaler 
i par under veiledning. For å få spredd 
kunnskap om denne måten å ta hånd 
om søsken på, jobber de nå også med å 
utvikle et e-læringskurs for tjenesteytere 
som vil tilby SIBS-intervensjonen i sin 
kommune. 

Selv om sluttrapporten for prosjektet 
ennå ikke er skrevet, mener Vatne det 
tydelig har kommet frem at kommuni-
kasjonsverktøyet har effekt. Hun trekker 
fram noen av gevinstene de allerede har 
registrert. 

– Denne måten å jobbe på styrker for-
eldre-barn-relasjonen, den bedrer søskens 
psykiske helse og psykologisk tilpasning, 
de får økt kunnskap om diagnosen og de 
opplever å få mer sosial støtte og styrket 
kommunikasjon i familien, forteller 
Vatne. 

GODE RÅD FOR SØSKEN

• Husk at negative følelser knyttet til en annerledes søskensituasjon er normalt 
og ikke farlig. La barna utrykke disse følelsene og vis dem at du forstår at de 
opplever det sånn.

• Gi barna informasjon om de tingene de opplever i hverdagen. God kunnskap 
om søskens sykdom er å forstå det man opplever og ser.

• Husk at akutt sykdom, anfall eller innleggelser kan sette dype spor i søsken. 
Snakk med dem og gi dem mulighet til å forstå og bearbeide skumle hendelser. 

• Noen søsken føler mye omsorg. Finn passelige omsorgsoppgaver som ikke går 
ut over deres eget sosiale liv eller barnehage/skolehverdag.

• Sett av litt egen tid med søsken. Ta dem med på handleturen, kjør dem til 
trening eller les en bok sammen helt uforstyrret uten hjertebarnet i nærheten. 
Krever det syke barnet mye oppfølging, så vurder om avlastning kan være noe 
for dere. 

• Involver søsken og la dem også ta litt del av «sykehuslivet». Hør om de vil bli 
med til kontroller, habiliteringen eller fysioterapeuten en gang. La dem få 
innsikt i det som skjer.

• Hvis du bekymrer deg for søsken, ta kontakt med helsestasjonen. Kanskje kan 
samtaler med helsesøster eller psykolog der være en støtte. 

SIBS er et kortnavn for «siblings», det engelske ordet for søsken.
Ønsker du mer informasjon om søsken-prosjektet, gå inn på www.sibs.no

Y

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Torun Vatne jobber med og 
forsker på søskens relasjoner.
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To ting står igjen som veldig klare minner fra 
hjerteoppholdet på Geilomo våren 2018. 
Det første er fra 3. april – den dagen alle kom. 
Tre jenter formelig veltet ut av en taxi og ropte 
i kor: «Geilomo!» og løp av gårde. Foreldrene 
kom halsende etter. 

Det andre er fra 26. april – den dagen det var 
avslutning i gymsalen og en hel rekke barn 
bidro med underholdningsinnslag av forskjellig 
art. Den kvelden var det en gråtende 11-åring 
som forlot Geilomo, trist fordi hun måtte forla-
te nye venninner.

DETTE ER GEILOMO
Geilomo barnesykehus er et spesialsykehus for 
habilitering av barn og ungdom. Det rommer 
26 barn og unge, eies av Norges astma- og 
allergiforbund (NAAF) og drives av Oslo uni-
versitetssykehus.

Hvert år får et sted mellom 40 og 50 hjertebarn 
muligheten til å komme til Geilomo. Antallet 
søkere har økt de siste årene, og interessen er 
stigende. 

– Vår oppgave er å jobbe med habilitering av 
barn, med et særskilt fokus på fysisk aktivitet 
og mestring, sier seksjonssjef Anne-Britt Foss. 

UTVIDET TILBUDET
Opprinnelig var Geilomo et tilbud til bergens-
barn, og det var rettet mot barn med astma 
og lungeutfordringer. I 2006 ble det startet et 
pilotprosjekt rettet mot hjertebarn, og fra og 
med 2012 har det vært «fart på tilbudet» – 
som Foss beskriver det. 

– Vi fikk fagpersoner som for eksempel Asle 
Hirth på banen, med et stort engasjement, noe 
som ga tilbudet mer kjøtt på beinet. I tillegg ble 

GEILOMO BARNESYKEHUS:

Gir barna nye muligheter
Et opphold på Geilomo kan forandre livet til hjertebarn og familiene deres. Men hva er 

egentlig Geilomo, og hvorfor er det så mange som snakker varmt om tilbudet?

den medisinskfaglige kompetansen på Geilomo 
økt og det ble opprettet en koordinatorrolle på 
Rikshospitalet, en rolle Henrik Holmstrøm had-
de i en god del år. Kombinasjonen av faktorer 
gjorde at vi fikk en større tyngde, og nå opple-
ver jeg at alle heier på oss og tilbudet vi gir, sier 
Foss. 

– HVILKET UTBYTTE GIR ET OPPHOLD?
– Vi prøver å fokusere på gleden av å mestre. 
Det kan være sosial mestring, det kan være i 
skolesammenheng og det kan være mestring av 
fysisk aktivitet. I vårt miljø får barna prøve seg 
på ulike aktiviteter under kyndig veiledning og 
de kan få støtte til å klare ting de kanskje ikke 
klarer hjemme. 

I tillegg til det fysiske, altså mer gym og mange 
aktiviteter, skal barna også få oppfølging på 
skole. Geilomo skole samarbeider med barnas 
ulike hjemskoler om å tilpasse undervisningen 
underveis i oppholdet. Barna blir inndelt i tre 
ulike grupper, og får tettere oppfølging enn de 
kanskje ellers ville fått i vanlige klasser. 

UTFORDRER BARNA
Tidligere var det blandede grupper på Geilo-
mo, altså både hjertebarn og astmabarn, for 
eksempel, men etter innspill fra foreldre har 
det nå blitt to rene hjerteopphold i året. Ett 
på senvinteren og ett om høsten. Ved begge 
oppholdene brukes naturen mye. I tillegg har 
man et eget svømmebasseng og en egen gymsal 
(med klatrevegg), noe som gir gode muligheter 
til fysisk utfoldelse. 

– Mange har sagt til oss at det er et liv før og et 
liv etter Geilomo. Og jeg ser jo hvorfor. Vi har 
hjulpet mange familier med å komme videre. Vi 
har bidratt med å få på plass ansvarsgrupper, vi 
har fått skole og miljøet ellers rundt barna og 
familien til å skjønne at dette barnet har en kro-
nisk sykdom og at det kreves tilrettelegging for 
å gi barnet muligheten til å fungere optimalt. 
Og vi har gjort det ved å gi barn muligheter, sier 
Foss. 

Selv har hun jobbet på samme sted i 20 år, med 
mange store og små oppturer.  

– Disse oppholdene er til stor glede for en rekke 
barn, det ser vi helt tydelig. Men de er jo også 
en kilde til glede for oss. Gleden barna viser når 
de mestrer noe de ikke mestrer hjemme eller har 
prøvd på hjemme, gir oss som jobber med barna 
veldig mye, sier Foss. 

– I tillegg har tilbudet vårt i mange tilfeller 
en effekt også på de voksne. Foreldrene ser at 
ungene deres mestrer utfordringer, og kanskje 
får også foreldrene et lite pusterom i en ellers 
hektisk hverdag. 

M
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Seksjonssjef på Geilomo, Anne-
Britt Foss og sykepleier Tore 
Holtebakk – begge har jobbet 
lenge på Geilomo barnesykehus.

– Gleden barna viser når de mestrer noe de ikke 
mestrer hjemme eller har prøvd på hjemme, gir oss 

som jobber med barna veldig mye, sier Foss. 

Forholdene ligger godt til rette for 
aktivitet på Geilomo, ute som inne.

Stig Flesland er regions- 
representant i Foreningen for 

hjertesyke barns landsstyre. 
Han var samen med datteren sin 

Angela på Geilomo i vår.
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 For å komme inn på Geilomo må barnet være i skolealder 
(1.–10. klasse). Det er enten barnelege eller fastlege som må 
sende søknad til OUS, via en henvisning. Etter planen skal 
det komme et eget skjema som kan brukes i løpet av nærmes-
te fremtid. Før det må bakgrunnen for søknaden fremkomme 
og det bør skrives litt om hva som viktig å fokusere på ved et 
eventuelt opphold. 

Etter å ha sendt søknad vil det vurderes om og når dere kom-
mer med på et hjerteopphold. Disse oppholdene er enten på 
høsten eller på senvinteren. 

Foreldre kan være med på hele oppholdet. Dere bor i så fall 
enten på egne hybler eller på hytter tilknyttet Bardøla høy-
fjellshotell. Det er lagt opp til et eget undervisningsopplegg 
for foreldre, og det er derfor mulig å få opplæringspenger 
fra NAV for den perioden (en av) dere er på Geilomo med 
barnet. 

I 2009 hadde barnelege Hans Henrik 
Odland permisjon fra Rikshospitalet og 
var ett år i arbeid på et av verdens beste 
sykehus innen feltet hjerterytmeforstyr-
relser, Hospital for Sick Children i Toron-
to. Her jobbet han som elektrofysiolog 
og utførte ablasjoner og implantasjoner 
på barn med ulike typer hjertefeil. 

Da han kom tilbake til Rikshospitalet 
i Oslo, fikk han ansvaret for invasiv 
behandling av rytmeforstyrrelser på 
barn, et område som ennå var ganske 
nytt i Norge. Siden 2010 har Hans 
Henrik Odland vært en av overlegene på 
Rikshospitalets Arytmiseksjon. I 2011 
åpnet tre nye arytmilabber, blant annet 
med støtte fra John Fredriksens Fond. 
Den ene arytmilaben er tilrettelagt for 
narkose til barn. 

OPP MOT 80 ABLASJONER I ÅRET
Før arytmilaben var på plass, behandlet 
Rikshospitalet på det meste 30 barn i 
året med ablasjon, de fleste med medfødt 
hjertefeil ble behandlet i Danmark eller 
i Tyskland. I dag behandles alle pasien-
tene i Norge. Odland er nå i 50 prosent 
forskningsstilling, men utfører årlig 
mellom 70 og 80 ablasjonsbehandlinger 
av rytmeforstyrrelser på barn og unge 
under 18 år. I tillegg behandler han 30 til 
40 voksne med hjertefeil med ablasjoner 
årlig, og han legger inn pacemakere (tran-
svenøst) og hjertestartere på barn og unge.

HJERTET SLÅR VED HJELP AV ELEK-
TRISKE IMPULSER
Hjertet er en muskel som trekker seg 
sammen når den mottar en elektrisk 

impuls fra et spesielt område i høyre 
forkammer, sinusknuten. Fra sinusknu-
ten brer impulsen seg langs en fast rute 
ut i begge forkamrene, og derfra ned i 
hjertekamrene. Fra forkamrene til hjer-
tekamrene passerer impulsen en «port» 
(AV-knuten), et lite område som alle 
impulser må gjennom og som i prinsippet 
er det eneste stedet impulsene skal kunne 
passere fra forkamrene til hovedkamre-
ne. AV-knuten beskytter til en viss grad 
mot at raske impulser fra forkammeret 
overføres til hjertekammeret i altfor rask 
takt. Hvis AV-knuten blokkeres, 
vil hjertekammeret begynne å 
slå langsomt og uavhengig 
av forkammerrytmen.

BEHANDLING AV 
RYTMEFORSTYRRELSE HOS BARN

Slik søker du 
om et opphold

4 FORELDRE PÅ GEILOMO  
OM GEILOMO
1) Hvor mange ganger har dere vært her?
2) Hvilket hjertebarn hadde dere med, og hvor gammelt 
er barnet?
3) Hva er det beste med oppholdet?
4) Vil/skal dere tilbake?

Elin Høivaag Simonsen, Kristi-
ansand
1) Vi har vært på Geilomo 3 ganger.
2) Vi hadde med hjertebarnet Sigurd 
Magnus. Han er 11 år.
3) Det beste har vært at Sigurd 
Magnus får være sammen med 
mange andre barn med like ut-
fordringer. At han i noen uker er 
på lik linje som andre barn. De 
får god undervisning om hjertet/
hjertefeil på skolen, og det har vært 
fint for ham. Han får prøve mange 
forskjellige aktiviteter, og det er 
fint i en hverdag hvor det kan være 
vanskelig å finne noe som han kan 
delta i. For oss foreldre er det fint å 
være sammen med andre som er i 
lik situasjon. Vi har fått mange nye 
venner!
4) Ja, vi vil gjerne tilbake!

Kristian Fredheim, Bardu
1) Jeg og Maria har vært 3 ganger 
på Geilomo 
2) Vårt hjertebarn er Maria, 12 år. 
3) Det beste med oppholdet er å se 
hvordan barna vokser underveis. I 
tillegg kommer det sosiale for meg 
som forelder og mulighet for trening 
og fysisk aktivitet samt undervis-
ning for oss. For Maria er det godt å 
være «normal». 
4) Vi ønsker flere opphold.

Hege Lindås Nordhus, Stord
1) Me var der for første gong no i 
april. 
2) Hjertebarnet vårt er Odin, som 
snart er 14. 
3) Det beste for oss var at guten blei 
så godt tatt imot og ivaretatt, alle 
dei ulike aktivitetane, gruppesamta-
lane og undervisninga.
4) Me har lyst på eit nytt vinteropp-
hold!

Siw Brekmo, Tromsø
1) Dette var vårt første opphold her. 
2) Hjertebarnet er Sofie, som er 7 år. 
3) Jeg har bare positive ting å si om 
Geilomo. Barna ble tatt godt vare 
på, fikk testet fysiske grenser og 
prøvd nye ting.
4) Vi vil helt klart søke om nytt 
opphold.

Flere hundre barn i Norge får årlig avansert behandling for sin rytmeforstyrrelse, enten den 
er medfødt, arvelig eller har oppstått som en konsekvens av kirurgi. Det meste av 

behandlingen foregår på Oslo Universitetssykehus, og kvaliteten er god. 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Gode venninner på Geilomo.

OG ANGELA HAR SAGT NOEN 
ORD OM HVA HUN SYNES:
Hva synes du om Geilomo?
Det er gøy der. De lager masse god mat, det er fint og det er 
gøy å leke - og så er det ingen lekser på skolen!

Hva har du gjort der oppe som du ikke kunne gjøre hjemme?
Jeg har kunnet bade og svømme mye mer enn hjemme. Jeg 
har også fått klatre i klatrevegg, stått mye på slalåm og fått 
mange nye venner. 
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HJERTERYTMEFORSTYRRELSE OG 
ARYTMI
Hjerterytmeforstyrrelse, også kalt arytmi, 
er en fellesbetegnelse på alle typer avvik 
fra normal hjerterytme. I noen tilfeller 
er feilen medfødt, hos andre oppstår den 
senere i livet. Den kan skyldes genetikk, 
annen sykdom, livsstil, og i noen tilfeller 
arrvev fra tidligere kirurgiske inngrep i 
hjertet. 

En hjerterytmeforstyrrelse vil si at im-
pulsene ikke følger den fastlagte ruten 
på vanlig måte. Impulsene kan oppstå et 
annet sted enn i sinusknuten, de kan ta 
en annen vei og sirkulere i hjertemuske-
len, slik at muskelcellene blir stimulerte 
i en altfor rask takt. Resultatet blir at 
hjertets vanlige rytme forstyrres, og at 
hjerteslagene i stedet blir unormalt raske, 
i noen tilfeller trege og i andre tilfeller 
uregelmessige.

Vanlige symptomer på hjerterytme-
forstyrrelser er hjertebank, tung pust, 
bevissthetstap og redusert fysisk yteevne, 
i svært sjeldne tilfeller også død.

Arytmien gis navn etter hvor i hjertet den 
oppstår. Dersom den oppstår i hjerte-
kammeret, kalles den ventrikulær (VT), 
hvis den starter i forkammeret, kalles den 
supraventrikulær (supra = over). Dernest 
får arytmien navn etter hvor fort hjertet 
slår: brady hvis det slår saktere enn 
normalt og tachy hvis det slår raskere 
enn vanlig. 

HVORDAN BEHANDLES RYTME-
FORSTYRRELSER?
Rytmeforstyrrelser i hjertet kan behand-
les på ulike måter, og legene har et knip-

pe alternativer som vurderes når barn og 
unge har arytmi. 

Medisiner
I perioder vil noen av barna med ryt-
meforstyrrelser trenge medikamentell 
antirytmebehandling. Noen får anfallsbe-
handling, andre må stå på antiarytmika 
hele livet. 

Pacemaker 
For barn med langsom hjerterytme 
(bradykardi) eller uregelmessig hjerte-
rytme, kan pacemaker være nødvendig. 
En pacemaker erstatter eller supplerer 
hjertets egne elektriske impulser slik at 
den normale rytmen kommer tilbake. 
Når hjertets egen impuls blir blokkert, 
registreres blokkeringen av pacemakeren, 
som straks gir hjertet en kunstig impuls. 
I Norge er det cirka 100 barn og unge 
under 18 år som lever med pacemaker.

Kardial resynkroniseringsterapi (CRT) 
er en teknikk som behandler hjertesvikt 
med en pacemaker, som ved hjelp av flere 
ledninger reetablerer god synkronitet i 
hjertets sammentrekninger (slag). Det 
er i dag cirka 10 barn i Norge som har 
implantert CRT. 

Hjertestarter (ICD) 
Enkelte barn kan trenge en implantert 
hjertestarter (ICD), som ikke er det 
samme som en pacemaker, men som også 
fungerer som pacemaker. Hjertestarteren 
overvåker hjerterytmen, og dersom den 
plutselig blir uregelmessig, veldig rask 
eller veldig sakte, vil ICD-en respondere 
ved å gi elektriske støt (kalles innslag). 
Cirka 20 barn og unge i Norge har im-
plantert hjertestarter. 

Ablasjon og kryoablasjon 
Behandlingen av rytmeforstyrrelser hos 
barn foregår også ved intervensjonell 
elektrofysiologi, også kalt radiofre-
kvensablasjon og kryoablasjon. Meste-
parten av denne virksomheten gjøres på 
Rikshospitalet ved Oslo Universitetssy-
kehus, men både Haukeland Universi-
tetssykehus og St. Olavs hospital er langt 
fremme på denne typen behandling og 
utfører også ablasjoner på barn. Ablasjon 
er effektiv og livsvarig behandling, og er 
et tilbud til pasienter med dokumentert 
takyarytmi. Barn fra skolealder og opp-
over får tilbud om ablasjonsbehandling 
dersom de ønsker dette. 

Selve prosedyren utføres ved at flere 
kateter føres opp i hjertet og kartlegger 
hjerterytmeforstyrrelsen. Et kateter svir 
eller brenner deretter i området som er 
kritisk for rytmeforstyrrelsen, og blok-
kerer eller ødelegger på denne måten de 
uønskede ledningsbanene som forårsaker 
arytmien. I hovedsak utføres ablasjon 
med radiofrekvensenergi.

– Ingenting forsvinner, det er ikke sånn 
at noe brennes bort, alt bindevevet blir 
værende. Men de elektriske egenskapene 
endrer seg, cellene mister sin funksjon 
(proteinene i cellene denatureres), og 
den uønskede elektriske ledningsveien i 
hjertet brytes, forklarer Odland. 

På cirka en tredel av barna som behand-
les med ablasjon, benyttes kryoablasjon, 
hvor det anvendes kulde istedenfor 
varme. Cellene i vevet krystalliseres med 
frysebehandling og mister derved sin 
funksjon. Dette er spesielt egnet der hvor 
ledningsforstyrrelsen befinner seg tett 

inntil det normale ledningsnettet i hjertet. 
Risikoen for å skade spesialisert lednings-
vev og skape hjerteblokk er mindre, nær 
null, og dermed også risikoen for å måtte 
ha pacemaker som følge av behandlingen.

EN ELLER FLERE EKSTRA  
LEDNINGSBANER
Odland kan fortelle at den mest vanli-
ge rytmeforstyrrelsen hos barn verken 
skyldes genetikk eller kirurgi, men rett og 
slett er muskelbroer og rester av led-
ningsbaner som er blitt igjen fra hjertets 
utviklingsfase i fosterlivet. 

Mellom forkamrene og hovedkamrene 
i hjertet er en klaffering som isolerer 
for elektriske impulser. Den normale 
banen for de elektriske impulsene går 
fra sinusknuten i høyre forkammer, via 
AV-knuten og videre ut til hovedkamrene 
ved hjelp av et fibernettverk med spesia-
liserte hjerteceller. Når alle muskelcellene 
i hjertet er blitt aktivert, og hjertet har 
trukket seg sammen, stopper den elektris-
ke bølgefronten og hjertet går over i en 
«hvilefase» (kalles diastole), før den neste 
bølgefronten aktiverer hjertet (systole).

– Hos noen barn kan det være igjen små 
muskelbroer og ledningsbaner i hjertet, 
som tillater de elektriske impulsene til 
likevel å gå mellom forkammer og hoved-
kammer, utenom AV-knuten. Impulsene 
vil da henge seg opp i en krets istedenfor 
å stoppe opp i hovedkammeret. Dette gir 
rask puls og hjertebank, og kan oppleves 
som ganske skremmende og ubehagelig, 
forteller Odland. Hos de fleste merkes det 
ikke før i tidlig førskolealder, og det kom-
mer til uttrykk i ulike varianter. Odland 
understreker at episodiske anfall av rask 
hjerterytme vanligvis ikke er farlig, men 
svært ubehagelig og at det kan gå sterkt 
ut over livskvaliteten til disse barna og 
familiene deres. 

– Barn som er aktive, som skal svømme, 
klatre, løpe, overnatte hos andre, som skal 
delta og være barn, som plutselig får 200 
i puls, det er ganske skremmende. Mange 
blir engstelige, ikke minst foreldrene, og 
det begrenser dem i livet. Odland forteller 
at stort sett ingen som er henvist fra fast-
legen til utredning, hvor det er dokumen-
tert tachykardi ved EKG, takker nei til 
ablasjonsbehandling.

– 90 prosent av barna som behandles med 
ablasjon hos oss, har denne og lignende 
typer rytmeforstyrrelse, og de aller fleste 
er friske og ferdigbehandlet når de går 
herifra. Ablasjonsbehandling på disse pa-

sientene er svært god behandling, den gjør 
nytten og har få bivirkninger, understreker 
Odland. Han legger likevel ikke skjul på 
at denne behandlingen, som all interven-
sjonell behandling, innebærer en risiko. 

– Vi stikker hull på forkammerskille-
veggen, det betyr en fare for blodpropp, 
eller vi kan komme for nær AV-knuten og 
ødelegge noe der, slik at barnet eventuelt 
må ha pacemaker i neste omgang. Det er 
likevel veldig, veldig sjelden at slikt skjer, 
understreker Odland og kan opplyse at 95 
prosent har gode resultater etter første be-
handling, og like gode resultater etter runde 
nummer to. Dermed blir de aller fleste helt 
friske etter inntil to behandlinger.

ARVELIGE HJERTERYTME-
FORSTYRRELSER
En liten andel av dem under 18 år som 
behandles for rytmeforstyrrelser ved Riks-
hospitalet, har andre tilstander, som blant 
annet genetiske rytmeforstyrrelser.

Hvert år fødes rundt 40 barn i Norge med 
en eller annen form for genetisk betinget 
hjerterytmeforstyrrelse. Mange oppda-
ges ikke før de får symptomene, som for 
eksempel kan oppstå med økende aktivitet 
i ungdomsårene. Rikshospitalet har bygget 
opp betydelig erfaring innenfor dette 
fagområdet de siste årene. Overlegene 
Hans Henrik Odland og Andreas Früh på 
barnehjerteavdelingen, samarbeider med 
kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet i 
behandlingen av disse familiene.

Odland understreker at når unge men-
nesker besvimer i forbindelse med trening 

og fysisk aktivitet, bør de utredes av 
spesialist. Han er redd for at ikke alle 
leger sender disse pasientene videre for 
undersøkelser. 

– Der det kan være mistanke om gene-
tisk betinget hjerterytmeforstyrrelse, skal 
dette utredes videre, og hjerterytmen og 
ledningsegenskapene i hjertet må evalue-
res nøye, understreker Odland. 

Kardiomyopati er en av hjertesykdom-
mene, som vel å merke også kan være 
utløst av infeksjon eller av en annen 
rytmeforstyrrelse, som kan være genetisk 
betinget. Dette er en tilstand i hjertet som 
er forårsaket av sykelige forandringer 
i selve hjertemuskelen. Den deles inn i 
ulike kategorier, avhengig av hvilken form 
den tar: dilatert (utvidet), hypertrofisk 
(fortykket) og restriktiv (stivere). Både 
medikamentell behandling, pacemaker og 
ablasjon kan være aktuell behandling for 
barn og unge med denne tilstanden, for 
noen også hjertetransplantasjon.

EN FØLGE AV KIRURGI
Barn med medfødt hjertefeil som tidligere 
er behandlet kirurgisk, har noe større 
risiko for å utvikle en eller annen form for 
hjerterytmeforstyrrelse. Enkelte diagnoser 
er mer utsatt enn andre.

Odland forteller at voksne pasienter som 
er operert for medfødt hjertefeil i barne-
alderen, har over 30 prosent sjanse for 
å utvikle hjerterytmeforstyrrelse etter 
operasjon. Samtidig understreker han at 
denne risikoen reduseres i tråd med at 
kirurgien blir bedre. Utfordringen knyttet 

– Vi bruker avansert utstyr og behandler 
komplekse rytmeforstyrrelser i løpet av 
noen få timer, som man for bare 3–5 år 

siden måtte slite med en hel dag.

Fra arytmilabben: Martin Lillealtern og Caroline Perez jobber som sykepleiere ved aryt-
miseksjonen og er en del av teamet som gjør ablasjoner på barn og voksne med medfødte 
hjertefeil.
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til det å utvikle hjerterytmeforstyrrelser, 
er en av de viktige årsakene til at unge 
voksne og voksne med medfødt hjer-
tefeil (GUCH) har behov for livslang 
oppfølgning av kardiolog. 

På kardiologisk avdeling på OUS Riks-
hospitalet, hvor voksne med medfødt 
hjertefeil følges opp, har de, basert på 
tall fra hvert fagfelt, utarbeidet noen 
antatte estimater. Det kommer fram 
at arytmier ikke bare er den viktigste 
årsaken til innleggelser for voksne med 
medfødt hjertefeil, men at det noen år 
fram i tid vil være opp mot ti ganger 

så mange GUCH-pasienter som årlig 
trenger invasiv behandling for sin rytme-
forstyrrelse. 

Blokkert elektrisk impuls (AV-blokk) er 
en av disse følgene, og som fører til at 
hjerteslagene kommer for sjelden, slik at 
hjertet ikke pumper nok blod til hjernen 
og resten av kroppen. Noen ganger er 
dette medfødt, men det kan også oppstå 
i forbindelse med hjertekirurgi og ved 
enkelte medfødte hjertesykdommer.

Forkammerflimmer kalles det når 
hjertets elektriske impuls ikke oppstår i 

sinusknuten, men i noen muskelceller i 
ett av forkamrene. Muskelcellene lager 
da impulser i mye raskere tempo enn 
sinusknuten. Årsakene til flimmer er 
mange og ulike. Atrieflutter er vanligere 
etter operasjoner for medfødt hjertefeil, 
og er karakterisert ved rask regelmessig 
puls som kommer og går, men som gjer-
ne kan vedvare i dager, uker eller måne-
der uten behandling. Hovedforskjellen 
på atrieflimmer og atrieflutter ligger i 
hastigheten på sammentrekningene; ved 
flimmer trekker forkamrene seg raskere 
sammen enn ved flutter.

FÅR SOLALLERGI AV MEDISINENE: 

– Håper på en sommer i solen
Yngstejenta i familien Røsting er født med en hjerterytmeforstyrrelse. Nå har Sofie nylig 
hatt en ablasjon, men legene trenger et nytt forsøk før hun forhåpentligvis blir bra.

TEKST OG FOTO   |  TORILL FUNDERUD

J

– Det er behov for mer kompetanse på 
dette komplekse og voksende fagfeltet, 
sier overlege Hans Henrik Odland.

De siste årene har det vært stort fokus 
på behandling av rytmeforstyrrelser over 
hele verden. Noen kaller hjerterytme-
forstyrrelser en ny epidemi. Først de siste 
årene har det vært effektiv behandling å 
tilby. Det økte behovet for behandling av 
rytmeforstyrrelser til tross, Hans Henrik 
Odland mener det investeres for lite, 
både i kompetanse og ressurser, på dette 
viktige fagområdet når det gjelder barn.

– Det elektrofysiologiske fagfeltet har 
vært i voldsom utvikling de siste 10 
årene. Mens man før var helt avhengig 
av røntgen, kan man nå gjøre prosedy-
rer helt uten bruk av røntgen og på den 
måten redusere kreftrelatert risiko for 
pasienten og for personellet som arbeider 
i labben, sier Odland. På dette området 
er Rikshospitalet langt fremme, og i 
hovedsak gjøres prosedyrer på barn nå 
uten røntgen. 

Nytt utstyr og ny programvare for 
elektrofysiologiske prosedyrer tillater 
svært rask kartlegging av arytmier. Dette 
gjør at behandlingen av kompliserte 
forkammer- og kammer-arytmier kan 
utføres raskere og med mer presisjon enn 
tidligere. 

– Vi bruker avansert utstyr og behandler 
komplekse rytmeforstyrrelser i løpet av 
noen få timer, som man for bare 3–5 år 
siden måtte slite med en hel dag. Men 
selv om behandlingen har utviklet seg i 
stor grad, er det fortsatt forståelsen av 
den aktuelle elektrofysiologien, og erfa-
ringen, som avgjør om behandlingen blir 
en suksess eller ikke. Samarbeidet, eller 
teamarbeidet med sykepleiere og leger på 
labben, er en annen viktig faktor for suk-
sess, mener Hans Henrik Odland. Også 
sykepleierne deltar i den elektrofysiolo-
giske undersøkelsen og kartleggingen.

Det tar lang tid å utdanne noen til å bli 
elektrofysiolog, særlig siden man i tillegg 
må ha bakgrunnskunnskap om kardiolo-
gi og medfødte hjertesykdommer. Odland 
forteller at det derfor ikke finnes mange 
hjertesentre i verden som utfører slik 
behandling på det nivået som man finner 
ved Rikshospitalet. 

Barnehjerteavdelingen var tidlig ute med 
å bane vei og legge grunnen for å etablere 
ablasjonsvirksomheten for barn på Riks-
hospitalet, blant annet ved å leie Odland 
ut til kardiologisk avdeling for å lære. 

– For å kunne oppnå suksess er man 
avhengig av innsats i teamet. Det er 
krevende å tilegne seg kunnskap og å 
gjennomføre behandling. Samarbeidet 
med kardiologisk avdeling har vært helt 

nødvendig for å få til dette, sier Odland. 

Han håper barneklinikken vil legge 
forholdene til rette for at man skal kunne 
utdanne nye folk som kan bli en del av 
arytmi-teamet ved Rikshospitalet. 

– VI TRENGER FLERE STILLINGER!
Gaute Døhlen er leder for Barnehjerte-
avdelingen på OUS Rikshospitalet og 
kan fortelle at han lenge har forsøkt å få 
flere stillinger til elektrofysiologi-feltet. I 
tillegg har han et uttalt mål om å skolere 
flere kandidater innen elektrofysiologi- 
faget. 

– Pasientpopulasjonen endrer seg, og sær-
lig hos de voksne med medfødt hjertefeil 
vil behovet for behandling av rytme-
forstyrrelser bli stadig større. Døhlen 
forklarer at området i hjertet hvor det 
er blitt et arr etter operasjon, over tid er 
utsatt for arytmi. 

Samtidig påpeker han at elektrofysiologi 
er et fagfelt hvor det tar lang tid å bli god 
og å opparbeide seg nok kompetanse, og 
at det er krevende å finne kandidater til 
dette. 

– Men jeg jobber med saken, sier Døhlen 
og viser en kurve som illustrerer en ned-
gang i ventetiden på ablasjonsbehandling 
på Rikshospitalet på barn siden 2013. 

BEHANDLING AV RYTME- 
FORSTYRRELSER HOS BARN OG UNGE

GJØR DET: – Medisinen smaker vondt, men 
jeg har bare tatt den. Det er uvant å ikke 
ta medisin og jeg liker å leke ute!

På en video som er tatt opp på barselavdelingen 
på Drammen sykehus dagen etter at Sofie ble født, 
kan vi høre mamma Hanne kommentere at hun 
synes den nyfødte datteren puster litt rart. Hun 
syntes også umiddelbart at jenta hennes var litt 
annerledes når hun hadde spist enn det de to eldre 
søsknene hadde vært.

– Men jeg tenkte ikke mer på det før etter noen 
måneder, da det ble tydeligere, forteller moren.

Sofie er født i juni og hun fyller 7 år i sommer. 
Den første høsten hennes, i skiftet mellom septem-
ber og oktober, merket foreldrene flere tegn på at 
det var noe som ikke stemte helt. Sofie var slapp 
og sliten, «rar» i pusten, hostet mye og ofte – og 
hun ville ikke ligge på magen.

– Vi følte at noe var feil. Vi har hatt astmabarn 
tidligere og tenkte umiddelbart at det kunne være 
det. Men vi nådde ikke fram hos fastlegevikaren 
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MEDIKAMENTER OG 
SOLEKSPONERING

Hos enkelte pasienter kan kombinasjonen av 
medisiner og soleksponering føre til hudreak-
sjoner (fotosensitivitet). Dette kan arte seg som 
lett solforbrenning (rødhet i huden) og i noen 
tilfeller med sterkere reaksjoner med blemmer 
og hudavstøtning. Medikamentell fotosensiti-
vitet forveksles ofte med allergiske hudreak-
sjoner på medisiner, men mens den siste typen 
reaksjoner oftest rammer alle hudområder, skjer 
fotosensitive reaksjoner først og fremst på de 
soleksponerte delene av huden (ansikt, hals, 
hender, armer, ben).

En rekke medikamenter kan frembringe foto-
sensitivitet (beskrevet for mer enn 300 typer 
medikamenter), og noen medfører større risiko 
enn andre. Reaksjoner kan skje pga. ulike oljer og 
salver som smøres på huden eller medisiner som 
tas inn. Eksempler er visse typer antiinflammato-
riske medikamenter (såkalte NSAIDs), antibiotika 
(f.eks. tetrasykliner og sulfapreparater) og anti-
malariamidler. For hjertemedisiner er middelet 
amiodarone (brukes ved hjerterytmeforstyrrel-
ser) knyttet til fotosensitivitet. For nærmere 
detaljer henvises til artikkelen Montereiro, A.F., 
Rato, M., Martins, C.: «Drug-induced photosensiti-
vity: Photoallergic and phototoxic reactions»

Generelt er imidlertid fotosensitivitet et relativt 
lite problem hos barn som bruker hjertemedi-
siner. I en fersk utgave av en stor internasjonal 
textbook om hjertesykdom hos barn (Moss and 
Adams’ Heart disease in infants, children and 
adolescents. Ninth Edition, 2016. Wolters Kluwer, 
Philadelphia, USA) nevnes ikke problemet foto-
sensitivitet som bivirkning til hjertemedisiner i 
det hele tatt. Min egen erfaring er også at dette 
er en sjelden problemstilling.

Soleksponering er bra for bl.a. å øke D-vita-
minmengden i kroppen, men har også risiko. 
Solbrenthet er ubehagelig og medfører i et 
livsløpsperspektiv risiko for hudkreft. Man 
bør derfor unngå sterk soleksponering (bruke 
krem med høy solfaktor, beskyttende klær, søke 
skygge når solen blir ubehagelig etc.). For barn 
med hjertemedisiner er det vanskelig å vite på 
forhånd om man vil ha økt risiko for fotosensitive 
reaksjoner. Hjertemedisiner er vanligvis svært 
viktige å bruke slik de er forskrevet. Får man 
lette reaksjoner er enkle beskyttelsestiltak som 
nevnt aktuelle. Ved sterkere reaksjoner kan det 
være aktuelt å bytte til alternative medikamen-
ter. Man bør kontakte lege (gjerne hudspesialist) 
for å få en sikker diagnose, og en god behandling 
for tilstanden. Ved lettere hudreaksjoner kan 
hydrokortisonsalve/-krem (reseptfritt) være 
nok. Man må diskutere medikamentbruken med 
barnehjertespesialist i fall det kan være aktuelt 
å endre denne.

Barnelege Alf Meberg

hun ikke har orket like mye som jevnaldrende og 
har trengt mer hvile. Men det som har vært van-
skeligst i hverdagen, har vært å beskytte henne 
mot solen.

– Vi gleder oss til vi alle kan få en fin sommer i 
solen sammen! Da vi første gang oppdaget at hun 
reagerte sterkt på solen, var hun veldig liten og 
ventet i vogna mens vi pakket inn i bilen etter en 
tur til Trøndelag. Det var ikke engang sol, men 
noen stråler kom nok gjennom skydekket, for 
Sofie fikk utslett og blemmer i fjeset. 

Dermed gikk familien til innkjøp av solkrem med 
faktor 50+, uv-beskyttende klær og uv-bestandig 
parasoll. Når de ser for seg hvordan de kan bli 
oppfattet av andre, ler de godt. 

– Vi må jo se ut som noen rare og overbeskyt-
tende foreldre. Sofie er smurt inn med solkrem 
med faktor 50 +, i UV-drakt, solhatt, hansker og 
sokker i sommerhalvåret. Hun har vært nødt til 
å gå helt tildekket. Vi har til og med gått etter 
henne med en parasoll på stranda. Litt komisk 
å se på, antakelig. Men helt nødvendig! Hun får 
store blemmer og sår hvis hun blir eksponert for 
sol. Så sommerlig kledd som hun er i dag når hun 
er uten medisiner, har hun sjelden vært, forklarer 
Hanne som ser fram til at Sofie kan være mindre 
innendørs. 

Ellers har Sofie likevel levd et aktivt liv – hun går 
på turning, har mye moro med å gå på rullesko 
og leke boksen går. 

– Hun hopper og spretter, men trenger litt mer 
hvile. Nå er vi klare for en ny tilværelse for henne 
og resten av familien – og krysser fingrene for at 
neste forsøk på Rikshospitalet blir vellykket! I 
mellomtiden skal hun droppe Amidarone-mik-
sturen som gir henne solintoleranse, og i stedet 
forsøke seg med Metoprolol. Da blir det kanskje 
en sommer i solen for oss likevel. 

GREIT: – Når det 
først viste seg at 
Sofie hadde en 
hjertefeil, er vi 
takknemlige for at 
Sofies hjertefeil 
har gjort såpass 
liten inngripen i 
livet hennes – og i 
vårt, sier foreldrene 
Hanne og Rune. 

og vi maste en stund for å bli hørt. Men en natt 
sluttet hun å puste og ble blå!

Da ble det ambulanse og sykehusinnleggelse og 
Sofie var blitt fem måneder – men legene fant 
fortsatt ingenting galt. 

– Det var sånt som kunne skje, fikk vi høre. Men 
rett før jul, den 19. desember, ble vi sendt til 
Drammen sykehus. Sofie hadde gått ned i vekt og 
var i dårlig form. Legen ville utelukke mykoplas-
ma-lungebetennelse og rekvirerte røntgen av lun-
gene. På røntgenbildene så de imidlertid at hjertet 
hennes var like stort som på et voksent menneske. 
Da ble det mer fart, med akuttinnleggelse der 
pulsen hennes ble overvåket i ambulansen på vei 
til Rikshospitalet. Hvilepulsen hennes lå på 178, 
minnes far Rune. 

VENTRIKKELTAKYKARDI 
Familien har ingen erfaring med hjertefeil fra før, 
og da Sofies hjertefeil ble avdekket, var det en stor 
overraskelse. 

Da Sofie ble lagt inn hadde hun i tillegg til en al-
vorlig hjerterytmeforstyrrelse også fått hjertesvikt 
fordi hjertet hadde jobbet så hardt over lengre tid. 

– Feilen heter ventrikkeltakykardi, forteller Rune. 

Takykardi betyr rask hjertefrekvens. Sofies hjerte-
feil defineres av tre eller flere påfølgende hjerteslag 
som er utløst i selve hjertekammeret, og med 
en hastighet som tilsvarer mer enn 100 slag per 
minutt. Den ses oftest som komplikasjon til annen 
hjertesykdom, men ikke i Sofies tilfelle.

Mor og far ble på Rikshospitalet sammen med 
Sofie hele romjulen. Besteforeldre og gode venner 
tro til som barnevakter hjemme. Farmor og farfar 
på Jar utenfor Oslo, sørget også for litt julestem-
ning. Søsknene, Filip, som da var ni år, og Lotta 
Bine som var fem, ville gjerne ha julestrømper 
med godteri slik tradisjonen er – men det var mer 
enn foreldrene hadde rukket å tenke på. Dermed 
sørget pleierne på avdelingen for at søsknene fikk 
to putevar med godteri første juledag i stedet. 

– Veldig kreativt! Vi har vært veldig fornøyd med 
Rikshospitalet på alle måter – og ikke bare medi-
sinsk, sier Hanne. 

– Vi byttet på med å være hos Sofie på sykehuset 
og sammen med de andre ungene på julaften. En 
av oss var med på middagen mens den andre var 
med på gaveoverrekkelsene. Men ungene ville ha 
jul hjemme også, forteller Hanne. 

Dermed måtte juletreet de hadde kjøpt før Sofie 
ble lagt inn, inn i stua og pyntes på selveste nytt-
årsaften, etter at de kom hjem med lillesøster. 

Det er en «julaften» vi husker!

Da Sofie ble innlagt på Rikshospitalet, hadde 
hun hjertesvikt og måtte medisineres intravenøst 
gjennom en blodåre i hodet. Etter en stund ble det 
sårt rundt veneflonen, og da måtte de bytte side. 
Dermed ble hun barbert på begge sider der nålene 
ble stukket inn. 

– Det ble jo en liten hanekam av det og da noen 
kommenterte sveisen hennes etter at vi kom hjem 
fra sykehuset og lurte på hvem som var frisøren, 
forklarte vi bare at det var sykepleierne på hjerte-
avdelingen. 

UTEN MEDISINER – UT I SOLEN?
Helt siden romjulen 2011 har Sofie tatt sprøyter 
med medisin morgen og kveld. Amidarone-mik-
stur er flytende medisin hun må svelge. I den 
første tiden måtte hun ta fire doser om gangen, så 
ble den redusert til to, men Sofie har aldri klagd, 
forteller foreldrene. 

– Den smaker vondt. Men jeg bare tar den, forkla-
rer Sofie selv. 

Siden påske i år og fram til slutten av mai da Hjer-
tebarnet besøkte familien, tok hun ikke medisiner 
i det hele tatt. Det var for å forberede seg til et 
inngrep på Rikshospitalet der de brant av noen ner-
veceller for å få kontroll på rytmeforstyrrelsen, en 
såkalt ablasjon. Ved å gå uten medisiner, fikk legene 
et realistisk bilde på symptomene hennes. Dessverre 
hadde ikke inngrepet i mai effekten de håpet på, og 
hun må tilbake til et nytt forsøk om en stund. 

Selve hjerterytmeforstyrrelsen har både Sofie og 
foreldrene levd greit med. De har tatt hensyn til at 

SOMMER: Sofie bor i 
Røyken, omtrent fire mil 
sørvest for Oslo – med 
behagelig klima og mye 
godvær. I en pause fra 
medisinene kan hun 
endelig leke ute i som-
merklær!
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– Joda, det hender jeg tar med meg hjem ting som 
har skjedd, jeg klarer ikke alltid å legge det bort. 
Ofte må jeg ringe inn til avdelingen, bare for å 
høre om det står til liv. Noen ganger dukker jeg 
opp i helgene når jeg ikke har vakt. Det blir til at 
jeg følger opp disse små pasientene ganske tett, 
medgir Egil Seem. 

Han har hatt sin daglige arbeidsplass på Thorax-
kirurgisk avdeling på Oslo Universitetssykehus 
(OUS) Rikshospitalet siden 1986. Den godt 
voksne kirurgen har operert i hvert fall 3000 bar-
nehjerter i løpet av disse årene. Og hatt minst like 
mange samtaler med foreldrene til barna, både før 
og etter operasjon. En grunnregel for ham er at 
også de skal føle seg ivaretatt. 

– Å operere ungene til folk er noe ganske annet 
enn å operere voksne. Som kirurg må du etablere 
et tillitsforhold til foreldrene, sier han og forteller 
at noe av det første mange spør om, er hvor ofte 
han har gjort dette før. Et godt og betimelig spørs-
mål, synes Seem. 

Selv er han nøye med å beskrive hjertefeilen for 
foreldrene og å skape en forståelse for hva som 
skal gjøres under inngrepet, hvilken plan og 
strategi han jobber etter. Han legger heller ikke 
skjul på at det alltid er en risiko ved et kirurgisk 
inngrep. 

– Jeg tror på ærlighet, og på å gi en god forklaring 
på hva som skal skje og hvorfor, også om det er 
en nedside. Det er nødvendig for å oppnå fortro-
lighet, sier den erfarne kirurgen alvorlig. 

– Om jeg ikke er helt fornøyd i etterkant, sier jeg 
det som det er. Ja, jeg legger meg flat når jeg ikke 
lykkes helt. Det kan jo skyldes flere ting. Kanskje 
dukker det opp noe vi ikke visste om på forhånd. 
Kartet stemmer ikke alltid helt med terrenget. 
Kanskje må vi etterlate en restdefekt eller det kan 
bli snakk om flere operasjoner.  

Han forteller at det sjelden er konflikter med 
foreldrene, men at det noen ganger kan være mye 
sorg. For det hender at noe går galt. Særlig i star-
ten, de første årene de opererte, kan Seem fortelle, 
for eksempel da de begynte å operere barna med 
hypoplastisk venstre hjertesyndrom (folkelig kalt 
«Lasseliten»). 

– De hadde problemer med disse inngrepene i 
USA også, og vi var forberedt på at det skulle 
være vanskelig, og risikabelt, men det var fryktelig 
vondt med dem vi mistet underveis. Jeg satt noen 
døgn i gyngestolen da, forteller Seem. I samme 
vending skryter han av samarbeidet med kontakt-
sykepleierne på sykehuset. 

– De er godt koblet på og har en veldig viktig 
funksjon overfor disse familiene!

DE FLESTE OVERLEVER I DAG
På 1980-tallet var dødeligheten ved operasjon på 
enkelte av diagnosene mer enn 10 prosent, for 
eksempel på diagnosen AVSD (atrioventrikulær 
septumdefekt) og Fontan-operasjoner.  I dag er 
situasjonen en helt annen, og overlevelsen mye 
bedre. Dødeligheten er nå samlet under 2 prosent, 
noe Seem blant annet tilskriver de mange tekniske 
forbedringene.

– Vi opererte barna senere enn vi gjør i dag, fordi 
vi måtte vente til kroppsvekten økte noe. Hjer-
te-lunge-maskinen var stor og ikke dimensjonert 
for de minste barna. Utpå nittitallet ble dette 
utstyret videreutviklet for barn, komponentene 
ble miniatyriserte og oppsettet tilpasset barnas 
vekt. Det gjorde hele perfusjonssituasjonen og 
operasjonen tryggere og bedre. Også den mekanis-
ke pumpen ECMO (Extra Corporeal Membrane 
Oxygenation), som kan gi barna sirkulasjons-
støtte før og etter operasjonen, er i dag tilpasset 
barnas størrelse og er mye tryggere, forklarer han 
entusiastisk. 

Overlevelsen etter operasjoner er blitt radikalt 
mye bedre de siste 30 årene, og Seem kan selv, 
i overveiende grad, se tilbake på en lang rekke 
vellykkede inngrep med gode resultater. 

ØYNE OG HENDER
Egil Seem fylte 70 år i april. En annen ville kan-
skje unnet seg litt ro, og etter lang og tro innsats 
endelig latt humla få suse. Ikke denne karen – det 
er vondt for ham å gi seg. På bakgrunn av beman-
ningssituasjonen på avdelingen, er han også veldig 
pent blitt bedt om å fortsette. Seem har derfor 
lovet bort sin kompetanse til Thoraxkirurgisk 
avdeling i to år til. I hvert fall …  

– Hvis helsa holder, da, sier han og ser uforskam-
met sprek og frisk ut. Han går fortsatt i vaktord-
ning. I all beskjedenhet har han tenkt å be om å få 
redusere dette fra høsten av. 

Hvordan orker du, og hva er det egentlig som 
driver? 
– Akkurat nå holder jeg på med viktig overleve-
ringsvirksomhet, sier han og ser over brillekanten 
med skarpe øyne. Som fortsatt er gode nok til å 
operere i bittesmå barnehjerter. I dag overlater 
han imidlertid de fleste av disse operasjonene til 
sine yngre etterfølgere, og bistår selv som veileder. 
Hans mål er nemlig å sikre sin virksomhet gode 
etterfølgere.

– Jeg bidrar med erfaringen jeg har opparbeidet 
meg. Så kan de godt savne meg når jeg er ferdig 
her, men jeg skal bli overflødig, sier han bestemt.

– Hva er egentlig det viktigste for en god kirurg?
– Øyne og hender – syn og fingerferdigheter, det er 
kirurgens viktigste redskaper, svarer han umiddel-
bart og holder nevene, stødige som fjell, foran seg. 

Med øyne, hender og hjerte 

FOR BARNEHJERTER
– Våre diplomatiske evner er ikke alltid de beste, sier barnehjertekirurg Egil Seem (70), 

og bekrefter myten om at kirurger kan være skarpe i kantene. – Spenningsnivået er 
stort, du arbeider under tidspress og fallhøyden er betydelig. Det gjør noe med deg, sier 

mannen som har operert barnehjerter i godt over 30 år. At han bryr seg genuint om 
pasientene sine og deres pårørende, levner han derimot liten tvil. 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

– Å operere unge-
ne til folk er noe 
ganske annet enn 
å operere voksne. 
Som kirurg må 
du etablere et 

tillitsforhold til 
foreldren
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Tankene går uvilkårlig til alle de små og litt større 
hjertene han har holdt i med disse hendene.  

– I tillegg må du selvfølgelig ha en grundig forstå-
else av hjertefeilen du står overfor.

– Et stort ansvar, er det ikke? 
Han nikker sakte og tar en liten pause. Så sier han 
noe om tidspress og om forpliktelse, og at det kan 
være tungt å bære.

 – Akkurat da, under operasjonen, står jeg med 
barnets hjerte i hånden. Sirkulasjonen til hjertet er 
stoppet, vi har lammet det, og skal få det til å slå 
igjen etterpå. Da går tiden fort mens jeg arbeider, 
og jeg er veldig fokusert. Alt må være på plass og 
i orden når vi er innenfor dette tidsvinduet, sier 
han og medgir at det hender han snakker med 
hard røst om ting for eksempel skulle mangle i 
operasjonsstuen. 

– Noen kolleger kan bli litt engstelige av dette, 
men de fleste blir vant til det. Det gjelder å være 
bevisst på det selv også, det går jo an å be om 
unnskyldning etterpå, sier han oppriktig. 

FORELSKET SEG I HJERTEKIRURGI
Halden-gutten Egil Seem reiste utenlands for å ut-
danne seg, og tok medisinstudiet i Dublin. Da han 
var ferdig i 1974 begynte han, etter avtjent turnus 
i Norge, rett på generell kirurgi ved Aker sykehus. 
Den unge legen fikk allerede under turnustiden 
sansen for denne sidegrenen av faget. 

– Kirurgi er morsomt. Det er så taktilt, du gjør 
noe med hendene og ser resultater med en gang. 

Hans plan var først å bli karkirurg, og han takket 
derfor ja til et års vikariat på Rikshospitalet, for å 
finpusse ferdighetene sine. 

– Da ble jeg grepet av basillen, forteller han smi-
lende, og legger til at han ganske fort ble trukket 
inn i hjertekirurgien. Siden har han vært på Riks-
hospitalet, fast som overlege og kirurg siden 1990. 

Det tok ikke lang tid før den ferske kirurgen også 
ble involvert i barnehjerter, sammen med kirur-
gene Harald Lindberg og Steinar Tjønneland. Fra 
1988 opererte de barnehjerter regelmessig, og fra 
1992 ble Egil Seem særskilt tilknyttet barnehjerte-
kirurgien.

– Vi gikk i vaktordning, og opererte også voksne 
pasienter. Noe vi fortsatt gjør, blant annet ved 
hjertetransplantasjoner og på voksne med med-
født hjertefeil, såkalte GUCH-ere, forteller Seem. 
Han skryter av Thoraxkirurgisk avdeling på 
Rikshospitalet, hvor han har tilbrakt så mye av 
sin tid og så mange av sine år.

LIVSLØPSKIRURGI
– Thoraxkirurgisk avdeling er egentlig helt unik, 
fordi den faktisk gir pasientene et kirurgisk livs-
løpstilbud. Her opererer vi både barn og voksne 
med medfødte hjertefeil, i tillegg til at vi gjør 
«vanlig» hjertekirurgi, hjertetransplantasjoner og 
setter inn mekaniske hjertepumper. 

Fordelen, slik Seem ser det, er at de selv kan ta seg 
av «barnehjertene», også når de er blitt voksne. 
Han forteller at det kan dukke opp nye problem-
stillinger på noen av dem som ble operert som barn.

–  Vi ser det særlig på voksne som ble operert 
på 70- og 80-tallet, de kommer tilbake og noen 
trenger omfattende reparasjoner. Ved enkelte av 
diagnosene, som for eksempel Fallots tetrade, må 
barna også regne med flere operasjoner i løpet av 
livet, selv om noen greier seg med én operasjon. 
Nå kommer de tilbake hit og vi kan behandle 
dem selv, understreker han og mener dette er et 
gode. 

Han har selv operert flere voksne som også i sine 
barneår var innom hans operasjonsstue. Dette 

kan for eksempel være pasienter som for en del 
år siden fikk satt inn et homograft (en donorklaff 
fra et annet menneske), som har begrenset levetid 
og må skiftes ut etter noen år. Hos noen pasienter 
er det også planlagt at operasjoner skal gjøres i 
flere stadier.  

Årlig utføres cirka 600 operasjoner på voksne 
med hjertefeil som ikke er medfødte, de opererer 
cirka 250 barn med medfødt hjertefeil, som da er 
på hjerte-lunge-maskin, og rundt 100 GUCH-ere. 
Fire kirurger står for virksomheten. Seem har i 
alle årene bevisst holdt seg mest til barnehjertene, 
det er disse som ligger hans eget hjerte nærmest.

BEDRE FORBEREDT
Mye har skjedd, både faglig og rent teknolo-
gisk, i løpet av tiårene Egil Seem har operert 
barnehjerter. Særlig legger han vekt på dagens 
utredningsmuligheter i forkant av operasjonene, 
og kaller det som har skjedd på dette området et 
paradigmeskifte. Han vender blikket bakover og 
forteller at da de første operasjonene ble gjort, 
for cirka 50 år siden, åpnet kirurgene opp og 
kunne bli ganske overrasket over hva de fant. 

Intensivsykepleier Britt 
Fredriksen og kirurg Egil 
Seem har vært kolleger 
på Thorax kirurgisk 
avdeling i godt over 
30 år.

Dyp konsentrasjon. 
 Foto (begge bildene) 
Anne Alvestad Berglund.
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– Den gangen visste de sjelden særlig nøyaktig 
hva som var feil eller hvor i hjertet feilen var. De 
hadde hørt en bilyd, det var det. I dag kan vi gjøre 
presise undersøkelser i forkant og har nesten full-
stendig oversikt før vi går inn for å operere, takket 
være gode ekko- og CT-bilder, tredimensjonale mo-
deller og hologrammer. Diagnostikk og planlegging 
er blitt mye mer nøyaktig. Du kan lene deg tungt 
på ekko-bilder med ypperlig kvalitet i dag, sier han 
og priser disse fremskrittene. 

Det er mange ting som har endret seg de siste tiå-
rene, og Seem forteller at kirurgenes hverdag i dag 
ikke minst er preget av langt mer samarbeid med 
barnekardiologene. 

– Dette har stor betydning for kvaliteten på arbei-
det og er avgjort til det beste både for barna og for 
alle oss andre!

For eksempel: Når barnet er inne til operasjon 
og kirurgene mener seg ferdige, kommer i dag 
barnekardiologen inn og gjør en undersøkelse med 
ultralyd gjennom spiserøret (transøsofagus ekko). 
Dette skjer før barnet tas av hjerte-lunge-maskinen.  

– De undersøker blant annet om det er etterlatt 
små luftlommer i hjertet, som kan skje når de ligger 
på hjerte-lunge-maskin og som i verste fall kan 
ende i en kransåre eller i hodet, det vil vi ikke ha. 
Nå sjekker vi dette rutinemessig før avslutningen 
av en operasjon. Skulle vi finne noe, har vi manøv-
rer for å ta det ut, forklarer Seem og ser på denne 
rutinen som en svært kjærkommen mulighet og 
forbedring. 

Han forteller videre at barnekardiologene i samme 
vending, med spiserørsekkoet, ser etter at også 
klaffene er i orden, at alle hull er lukket ordentlig 

og at hjertekamrene kontraherer normalt (det vil si, 
har normal pumpefunksjon). Kort sagt, at kirurge-
ne har fått gjort alt de skal riktig. Om det da skulle 
vise seg nødvendig, kan kirurgene gjøre ytterligere 
forbedringer og justeringer. Barnet er fortsatt på 
hjerte-lunge-maskin og må ikke legges i narkose 
på nytt. 

– Dette betyr at vi slipper å streve med restfeil 
etter at brystkassen er lukket og barnet er flyttet 
over på intensivavdelingen. Det postoperative 
forløpet blir mye enklere, og vi sparer både tid og 
belastning, sier kirurgen fornøyd og kommer igjen 
tilbake til betydningen av at utstyret er miniatyri-
sert. Også transøsofagus-probene er i dag tilpasset 
de aller minste og muliggjør denne typen under-
søkelser. 

ENDRINGER
Antallet operasjoner på barnehjerter har faktisk 
gått noe ned de siste årene, kan Seem fortelle. 
Dette fordi kateterprosedyrer tar over flere 
inngrep, og kan erstatte eller utsette en del (re)
operasjoner. 

– Nå kan vi stadig oftere sette inn en ny klaff 
med kateter, istedenfor under operasjon, for ek-
sempel hos Fallot-pasienter. Da kan en ny opera-
sjon utsettes, forklarer Seem og ønsker også dette 
fremskrittet velkommen. Belastningen for pasienten 
ved et kateterinngrep er mye mindre enn ved en 
operasjon. Også her mener Seem at samarbeidet 
med barnekardiologene, som utfører kateterinngre-
pene, er et stort gode. 

En del av hjertefeilene barn fødes med er så alvor-
lige at ingen kirurgisk løsning vil være enkel eller 
opplagt. Stadig flere overlever, også de med kom-
plekse hjertefeil, og Seem forteller at de gjør mange 
vanskelige vurderinger og har livlige diskusjoner 
om løsninger. For eksempel om man kan tillate seg 
en firkammersirkulasjon, hvilket vil si at barnet 
ender opp med en blå og rød side for sirkulasjonen 
av blod, eller om ett-kammer-løsningen er utveien 
(såkalt Fontan-sirkulasjon). 

– Det er ikke alltid vi vet svaret på forhånd. Vi 
bruker mye tid på å diskutere hva vi skal gjøre, 
også med utlandet. Fallhøyden er stor, det kan bli 
et vanskelig forløp etterpå, forteller han og medgir 
at det er tunge avveininger som ligger til grunn. 

Kirurgene og barnekardiologene vet mye mer i 
dag enn for 30 år siden og har bedre oversikt over 
hvordan sykdommen og ikke minst operasjonen 
kan påvirke og eventuelt skade organene. Derfor 
vet de også at barna som har fått utført en hjelpe-
operasjon, for eksempel har fått satt inn en shunt 
eller banding, må passes godt på. 

– Disse pasientene krever årvåkenhet. De blander 
sirkulasjonen, og på grunn av ulik motstand i 
kretsløpene, er det krevende å få til et riktig blan-

CHAIN OF HOPE 

Chain of Hope er en veldedighetsorganisasjon som kobler eksperter 
fra rundt omkring i verden sammen og etablerer et hjertemedisinsk 
tilbud og nødvendig infrastruktur for hjertebarn i utviklingsland og 
krigsherjede områder, som for eksempel Etiopia, Egypt, Jamaica, 
Uganda, El Salvador og Mosambik. 

I 2015 var journalist Marit Haugdahl, som selv har hjertefeil, sammen 
med Harald Lindberg og Britt Fredriksen på Bustamante Children’s 
Hospital på Jamaica gjennom Chain of Hope. Med seg hadde de en 
sjekk på kr 100 000 fra Foreningen for hjertesyke barn til utstyr på 
sykehuset.

dingsforhold. Både for mye og for lite er uheldig, 
særlig når det kombineres med vokseperioder. Der-
for følger vi dem tett opp. 

MENINGSFULLT, MEN TIL EN PRIS
I 2009 jobbet Egil Seem nesten ett år i London, 
på Great Ormond Street Hospital. Her var han 
«utlånt» som kirurg og skulle egentlig være der i 
fire måneder. Det ble 10. 

– Det var et veldig lærerikt opphold, og ikke minst 
nyttig med tanke på å få kontakter. Barnehjerte-
miljøet er ganske lite i utgangspunktet, men nå ble 
terskelen enda lavere for å spørre, sier Seem og 
forteller at de ofte ber om «second opinion» fra 
kolleger i utlandet. 

I London opereres GUCH-pasientene på et annet 
sykehus enn barna. På Great Ormond Street 
Hospital ble de imidlertid inspirert av Seems erfa-
ring med å operere på både barn og voksne med 
hjertefeil, og de tilbød ham å bli på sykehuset for å 
ta seg av GUCH-erne.

Men Seem ville hjem til Norge. Fire voksne barn, 
etter hvert med barnebarn, veide tungt. 

– Jeg vil være i nærheten og få med meg det som 
skjer her hjemme, sier han godslig, og nærmer seg 
kanskje et litt sårt punkt. For livet som kirurg, 
som egentlig innebærer at du alltid er tilgjengelig, 
har sin pris. Det er et smalt og veldig spesialisert 
fagområde hvor bare få kan gjøre jobben, og hvor 
de som kan det, bindes veldig opp. 

– Det går ut over familien, det er ingen tvil om at 
privatlivet betaler den største prisen, sier han og 
forteller hvor vanskelig det kan være å lage avtaler 
med familie og venner. For plutselig dukker for ek-
sempel en transplantasjon opp. Den kan ikke vente.

– Da må man bare stille opp, sier han og forteller 
at han av og til har måttet komme ned fra ferien 
på fjellet for å gjøre en operasjon. 

– Angrer du? 
– Nei, svarer mannen som er kjent for å være 
både direkte og kontant. 

– Det har vært intenst, utviklende og krevende, 
og jeg har fått ta del i store forbedringer! Det er 
en så meningsfylt oppgave å drive med dette, og 
jeg har fått oppleve resultater som oppveier all 
forsakelse. For meg har det vært et privilegium å 
få foreldres tillit og å få være med på å gjøre noe 
nyttig for å redde disse barna.

FILANTROP
I løpet av de siste åtte årene, er kirurgen Egil 
Seem blitt trukket inn i arbeidet til den britiske 
og veldedige organisasjonen, Chain of Hope. 
Sammen med blant andre kollega Harald Lind-
berg og Britt Fredriksen, har han vært utsendt 

et par ganger i året, blant annet til sykehus på 
Jamaica, i Mosambik, Etiopia og El Salvador. 

Da magasinet Hjertebarnet møter Seem på Riks-
hospitalet i mai, er han nettopp kommet hjem fra 
en uke på Jamaica. Det er spennende og enga-
sjerende å være med på dette, synes kirurgen, og 
kaller oppholdet edrueliggjørende. 

– Vi ser hvor godt vi har det her hjemme, og hvil-
ke enorme problemer de har andre steder. I løpet 
av en uke på Jamaica var det i hvert fall 20 unger 
innom sykehuset som skulle/burde vært operert. 
Vi fikk tatt under halvparten. Det er veldig mange 
av barna som bare dør, de har ikke noe tilbud 
til dem. Jeg skulle gjerne tatt med noen av dem 
hjem, avslutter Egil Seem, som fortsatt jobber 
iherdig med og for å redde barnehjerter.

For meg har 
det vært et 

privilegium å få 
foreldres tillit 

og å få være med 
på å gjøre noe 

nyttig for å redde 
disse barna.

OPERASJONER AV MEDFØDT HJERTEFEIL 
I NORGE

1959   Første medfødte hjertefeil operert på Rikshospitalet i Oslo.
1971   Begynner å operere de mer komplekse medfødte hjertefeilene 

på Rikshospitalet i Oslo. Dødeligheten opp mot 50 prosent på 
oppdaget hjertefeil.

1976   Begynner å operere medfødt hjertefeil i Bergen.
1985   Ullevål sykehus slutter med operasjoner på medfødt hjertefeil.
1989   Første kateter-lukking av ductus.
1991   Første barn hjertetransplantert.
1996   Første kateter-lukking av ASD.
1999   Begynner med operasjoner etter Norwood-metoden på hypo-

plast-barna.
2002   Første kateterlukking av VSD.
2003   Sentralisering av alle operasjoner på medfødt hjertefeil til 

Rikshospitalet i Oslo.
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– I lærlingetiden lærer du mindre ved å lese i 
bøker og mer av det fysiske og praktiske arbeidet, 
og av det du blir satt til å gjøre. Det liker jeg, sier 
Line som anbefaler alle som liker praktisk arbeid 
å velge yrkesfag på videregående skole.

JENTA MED VILJEN
For sju år siden var Line og foreldrene med i Hjerte-
barnet, under overskriften «Jenta med viljen». Line 
viste nemlig tidlig at hun, sine utfordringer til tross, 
var sta og iherdig og gjennomførte det hun hadde 
bestemt seg for. Den gangen fortalte hun at det særlig 
var matte og å male hun likte, men at hun egentlig 
drømte om å jobbe med barn når hun ble stor. 

Line er fortsatt i besittelse av en sterk vilje, og for 
tiden jobber hun for det hun drømte om – å ut-

danne seg til fagarbeider for barn og unge. De to 
første årene på denne linjen gikk hun på Levanger 
videregående skole, først på helse- og oppvekst-
fag, så på barne- og ungdomsarbeiderfaget, med 
mye teori og mange praktisk orienterte fag. 

Nå har hun i snart ett år vært i lære i Borglia 
barnehage på Frosta i Trøndelag. Neste år skal 
hun enten fortsette i barnehagen eller ha praksis 
på en skole, før hun avslutningsvis tar fagbrevet. 
Line stortrives som lærling i barnehagen og jobber 
hardt for å nå målet hun har satt seg.

– Jeg liker å jobbe med unger, det er utfordrende 
og morsomt, sier Line. Hun synes det er spesielt 
gøy når hun får til noe sammen med barna, at hun 
for eksempel kan støtte dem til å mestre ting. Det 

Hvilken linje er den rette å velge på videregående skole? Hvordan planlegge for fremtidig 
yrkesvalg? Line Kjørsvik (18) fra Frosta har medfødt hjertefeil og har valgt yrkesfag. Hun 
er halvveis i læringsløpet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og er så langt veldig fornøyd.

er viktig for henne å få til å møte og anerkjenne 
hvert enkelt barn i barnehagen. 

Line ser på seg selv som frisk.  – Jeg har hatt 
hjertefeil hele livet, og jeg har lært meg å leve med 
den. For å være helt ærlig, så tenker jeg ikke på 
hjertefeilen til daglig. Jeg er glad for at familien 
min har stilt krav til meg og hjulpet meg med å 
sette mål, for det har gjort at jeg er den jeg er i 
dag, sier Line og tror likevel at hennes egne erfa-
ringer med sykdom er en styrke i samspillet med 
barna og gjør at hun lettere kan forstå dem. 

– Jeg fikk selv god tilrettelegging og oppfølging i 
mine barnehageår, og ønsker å hjelpe barna med å 
få god oppfølging. 

Å jobbe med barna er i det hele tatt givende, synes 
Line, men også krevende. Noen ganger må hun 
inn og håndtere konflikter og ofte må hun sette 
tydelige grenser for hva som er lov og ikke lov. 
Det siste kan være litt utfordrende, innrømmer 
hun smilende. Som ung ansatt, liker barna å teste 
henne litt ut. 

– LINE PASSER TIL ALT
Svanhild Opheim Strømskog er styrer i Borglia 
barnehage, der Line er lærling, med cirka 50 barn 
og fire avdelinger. Akkurat nå jobber hun med 
de største barna i barnehagen (førskolebarna). 
Svanhild skryter av Line og trekker frem at hun 
er både blid, sosial og hyggelig å ha som kollega. 
Dessuten er hun nøye og gjør alt hun blir satt til 
på en ordentlig måte. 

– Line er veldig flink til å spørre når hun er usik-
ker, og hun passer til alt, sier Svanhild og legger til 
at Line kun har hatt én sykedag, da ble hun bedt 
om å holde seg hjemme på grunn av omgangssy-
ke. Det er ganske godt gjort som ny i barnehage, 
hvor man utsettes for så mye smitte og bakterier.

Som lærling får Line faglig veiledning og opp-
følging underveis, og vurderinger på konkrete 
oppgaver, som også må leveres skriftlig. Line føler 
at hun får god hjelp til å utvikle seg i barnehagen, 
blant annet gjennom oppgavene hun blir satt til. 
Det kan være å skrive plan for en samlingsstund, 
en fysisk aktivitet, formingsaktivitet, matlaging 
eller et måltid sammen med barna. Etter gjen-
nomføringen skriver hun evaluering, noe hun selv 
mener er lærerikt.  

– Det synes at hun har forstått og har nytte av 
teorien fra de to forrige årene når hun skriver 
planer og rapporter, mener Svanhild. Line legger 
til at hun har jobbet mye med skolearbeid, både 
på Frosta skole og på videregående. 

– Jeg vet at hard jobbing gir resultater, sier un-
gjenta som tror det er viktig å ha rammer, struktur 
og forutsigbarhet når det gjelder skolearbeid.

SAMMENSATTE UTFORDRINGER
Line kom til verden i 1999 med en forsnevring på 
hovedpulsåren (koarktasjon av aorta), en alvorlig 
hjertefeil. I tillegg hadde hun et stort hull mellom 
hjertekamrene (VSD). Et par uker gammel fikk 
Line operert inn en «banding» (kunstig forsnev-
ring) på lungepulsåren, for å forhindre for stor 
blodstrøm til lungene. Tre uker gammel ble den 
kirurgiske hovedoperasjonen utført, en såkalt 
ende-til-ende anastomose, hvor det trange partiet 
av aorta ble fjernet. VSD-en lukket seg etter hvert 
av seg selv. 

Line tråkket sine barnsben på den lokale grunn-
skolen i Frosta, nord i Trøndelag, en av landets 
mindre kommuner med bare 2600 innbyggere. 
Hun har for det meste hatt det fint i skolehverda-
gen, og har alltid vist stor iver for skolearbeidet. 
Det er likevel ikke til å stikke under stol at jenta 
med viljen opp igjennom har hatt sine utfordrin-
ger, og Line har i perioder slitt med å henge med 
i noen av fagene på skolen. Men motet har hun 
aldri mistet og hun klager aldri, ifølge mamma, 
Liv Leth-Olsen.

– Line har kompensert for utfordringene ved å 
gjenta ting, ved å pugge og ved å dobbeltsjekke, 

JENTA MED VILJEN 
ER BLITT STOR

I LÆRE: Line trives godt 
med barna og de voksne 
i Borglia barnehage, 
hvor hun er utplassert 
i lære.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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forteller Liv og medgir at hun kanskje har måttet 
jobbe enda mer enn andre, men at hun har funnet 
sine måter å gjøre dette på.

Selv er Line glad for at hun ikke har hatt noe 
særlig fravær gjennom skolegangen på grunn av 
hjertefeilen, for eksempel på grunn av sykehus-
opphold eller operasjoner, og at hun heller ikke 
har hatt noen restriksjoner når det gjelder aktivi-
teter eller krav. Selv om hun husker at hun kunne 
bli fortere sliten enn sine jevngamle, og hun har 
litt dårligere motorikk. 

Line minnes godt en gymtime på ungdomsskolen 
der de skulle ha Cooper-test, som går ut på å løpe 
så langt som mulig i løpet av 12 minutter. Line 
hadde på forhånd bestemt seg for x antall runder, 
og hun ville prestere.  Det endte med at hun måtte 
legge seg ned, gråtende og helt utmattet og med 
voldsom hjertebank.  

– Da forsto jeg at jeg ikke kan prestere like bra som 
mine jevnaldrende, og at jeg må høre mer på hjertet 
mitt.

I oppveksten var Line med på både fotball og 
håndball, men ga seg etter hvert som hun kom 
i tenårene og kravene til prestasjoner ble større. 
Selv forteller Line at hun på denne tiden begynte 
med egentrening isteden, og at hun trives godt med 
det også. Hun både løper, sykler, går på ski og har 
medlemskap på treningssenter – hun liker å være 
aktiv. I barnehagen hvor hun har praksis passer 
dette bra, her har de ekstra fokus på fysisk aktivitet 
og er mye ute. 

Line har i alle år gått til jevnlige kontroller for hjer-
tefeilen på St. Olavs hospital i Trondheim. Siden 
hun fylte 18 år har hun gått til voksenkardiolog. 

NOE TILRETTELEGGING, MEN IKKE NOK
Lines utfordringer har gjort det nødvendig med 
tilrettelegging i skolen, noe hun til en viss grad har 
fått. Logoped ble koblet inn allerede i barnehagen, 
og hun ble utredet for språkvanskene. På skolen 
fikk hun lese- og skrivehjelpemidler og visuell 
støtte, noe hun bare tidvis ønsket å ta i bruk. Hun 
hadde spesialundervisning i både norsk og engelsk, 
og ble i perioder tatt ut i mindre grupper i disse 
fagene. 

– Jeg kan ikke sammenligne meg med andre, men 
prøver å tenke på det jeg faktisk får til. Egentlig 
er jeg heldig som får mulighet og oppnår mestring 
i mye, selv om mye kunne gått lettere uten mine 
utfordringer.

Overgangen fra ungdomsskole til videregående 
skole kan være krevende for mange. Kravene som 
stilles er større, mer ansvar overlates til elevene selv 
og prestasjonsnivået er ofte høyere. Dessuten må 
det tas noen avgjørelser i forkant, om valg av linje 
og retning, som kan være krevende.

Mot slutten av ungdomsskolen lurte Line en stund 
på om hun skulle velge studiespesialisering på vide-
regående, for senere å kunne gå på høgskole. Etter 
rådgivning på skolen og med støtte fra foreldrene, 
landet hun til slutt på en mer praktisk retning. Noe 
hun ikke angrer på i dag. Selv om døren for å kun-
ne gjøre noe annet fortsatt ikke er helt lukket.

 – Jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg skal 
ta påbygging etterpå, for å få studiespesialisering, 
forteller Line. Selv om hun akkurat nå ser lyst på 
jobbmulighetene som fagarbeider for barn og unge. 
Både barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fri-
tidsklubber og annet er alternative arbeidsplasser. 
Og Line er flink til og liker å jobbe. 

LITT HALTENDE OVERGANG
Det ble ikke avholdt noe formelt overgangsmøte 
mellom ungdomsskolen og videregående skole for 
Lines del, noe Liv medgir at de savnet. Et møte 
kunne gjort ting lettere og sørget for at den nye 
skolen var bedre kjent med og forberedt på Lines 
situasjon. 

– Ja, de burde visst om hjertefeilen, sier Line og 
forteller at hun måtte stå på selv for å få hjelp med 
engelsken. Hun orienterte på egenhånd om hjer-
tefeilen i klassen sin da hun begynte på Levanger 
videregående skole. 

Hun husker spesielt en episode i forbindelse med en 
samfunnsfagsprøve, hvor de i forkant ble forberedt 
på at det skulle bli mye skriving.

– Jeg snakket med kontaktlæreren min om at jeg 
hadde lese- og skrivevansker og at jeg hadde stort 
behov for å skrive prøven på data, og at jeg klarer 
å prestere bedre på data. Læreren svarte at det 
skulle jeg selvfølgelig få lov til. 

Da dagen for prøven kom og faglæreren i sam-
funnsfag kom inn i klasserommet, var imidlertid 
det første han sa til Line at hun dessverre ikke fikk 
lov til å skrive på data. Hun fikk beskjed om at 
hun måtte skrive på papir som alle de andre og at 
hennes karakterer var gode nok. Læreren føyde 
også til at Line måtte sende søknad til rektor om å 
få tillatelse til å bruke data på prøver. 

– I ettertid tenkte jeg at dette skulle jeg ha fått 
informasjon og veiledning om på forhånd. Jeg følte 
skuffelse over at de først sa at det var greit, og så 
ble det likevel ikke tilrettelagt for meg. Det er nok å 
ha utfordringer, om man ikke skal kjempe for sine 
rettigheter også, sier Line og oppfordrer andre til å 
avklare og avtale slike ting i forkant med skolen. 

En litt haltende overgang og litt manglende tilret-
telegging til tross, for Line ble det å begynne på vi-
deregående skole likevel en opptur. Det gjorde godt 
for henne å bytte miljø. Hun likte mange av de nye 
fagene, jobbet mye og brøt flere egne grenser. 

VERDIFULLT Å MØTE ANDRE
Line har vært flere ganger på ungdomsleir i 
Foreningen for hjertesyke barns regi, både de 
lokale og de nasjonale. Hun har hatt stor glede av 
å møte andre ungdommer i samme situasjon som 
henne selv. 

– Det er godt å snakke med andre som sliter litt og 
som også har utfordringer, forteller den reflekterte 
ungjenta. Hun har i flere år også vært ungdoms-
representant i styret til Nord-Trøndelag fylkeslag. 
Et engasjement som kommer godt med i hennes 
fremtidige arbeid med å hjelpe barn og unge til å se 
sine egne muligheter og ferdigheter.

I april i år var Line med som ungdomsrepresentant 
for Nord-Trøndelag fylkeslag på Foreningen for 
hjertesyke barns landsmøte for første gang. 

– Dette er veldig spennende, lærerikt og givende. 
Her blir jeg godt kjent med hva foreningen jobber 
med og hvor viktig organisasjonen er, sa Line da 
hun ble spurt på landsmøtet om hvordan dette 
var. Hun la også til at det gir henne en anledning 
til å bli hørt om hva som er viktig for ungdomme-
ne i foreningen.

FØRSTE GANG PÅ 
LANDSMØTE: Line 
har vært aktiv som 
ungdomsrepresentant i 
fylkeslaet i Nord-Trøn-
delag en. I april var hun 
for første gang med som 
delegat på foreningens 
landsmøte.

NÆRT FORHOLD: 
Mamma Liv Leth-Olsen 
har vært opptatt av at 
Line skal få prøve seg 
med mest mulig opp 
igjennom oppveksten.
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– Jeg er stolt fordi vi gjør en viktig jobb 
for dem som er aller mest sårbare, barna 
født med en hjertefeil, og fordi vi med vårt 
arbeid kan hjelpe dem over noen vanskeli-
ge kneiker og med noen veivalg i livet. Vår 
jobb er å utgjøre en forskjell i livene deres, 
sa en stolt og ydmyk nyvalgt leder, Erik 
Skarrud, som går løs på sin tredje periode 
som leder for Foreningen for hjertesyke 
barns landsstyre. Han takket også for 
tilliten, både for egen del og på vegne av 
hele det nye landsstyret, og lovet at de 
skal fortsette med å videreutvikle alt det 
viktige arbeidet for de hjertesyke barna 
som foreningen er i full gang med.

På landsmøtet i april ble budsjett og hand-
lingsplaner vedtatt, ny merkevareplatt-
form godkjent og viktige utviklingsområ-
der for foreningen diskutert. Blant annet 
ble det opprettet et livsløpsutvalg som 
i samarbeid med Voksne med medfødt 
hjertefeil (VMH) skal se på organisasjone-
nes livsløpsoppfølging. Erik Skarrud, som 
ledet merkevareutvalgets arbeid med ny 
plattform, kunne fortelle at diskusjonene i 
dette utvalget har vært både eksistensielle 
og grunnleggende.

– For hva er egentlig et godt liv, spurte 
han retorisk og viste til foreningens visjon 
om at alle hjertesyke barn skal ha et godt 
liv, som reiser mange store og viktige 
spørsmål. I denne forbindelse understre-
ket styrelederen også betydningen av 
forskning og at det opparbeides mer og 
ny kunnskap om hvordan redde og hjelpe 
barn og voksne med medfødt hjertefeil. 

FORENINGEN FOR HJERTESYKE 
BARNS LANDSMØTE 2018
TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Styrets leder, Erik Skarrud, sammen med 
ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, 
som hilste landsmøtet, og leder for fylke-
slaget i Østfold, Mona Hysestad.

Tre fornøyde delegater: Elin Simonsen, Kristine 
Lindhøy og Anne Kristin Stedjan-Sundin. 

Gode diskusjoner og engasjerte deltakere 
på landsmøtet.

Gode hjelpere: Ungdommen bidro på landsmøtet, 
blant annet med å betjene «hjertebutikken». 
Her er Egnes Heier og Kine Hysestad.

Besøk fra vår svenske søsteror-
ganisasjon ved Peter Nordqvist. 

Finnmarksbenken er klar 
for votering.

Det nyvalgte landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn er 
per 22.04.2018: 
 Leder: Erik Skarrud, Sør-Trøndelag: nestleder Gunnar 
Geirhovd, Oslo/Akershus, region øst: Stig Flesland, Oslo/
Akershus, region sør: Elin Simonsen, Vest-Agder, region vest: 
Karina Høvik Indrearne, Hordaland, region midt: Kristin O. 
Mellingsæter (ikke med på bildet), Sør-Trøndelag, region 
nord: Bjørgunn Brones, Troms.
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VI MÅ HA FOKUS PÅ Å BYGGE GOD 
KULTUR
Frivilligheten er avhengig av tillit og et godt 
omdømme. Det siste året har tydelig vist 
at seksuell trakassering og overgrep er en 
utfordring i alle deler av vårt samfunn, også 
i frivillig sektor. Det må frivilligheten ta på 
alvor og aktivt forebygge. Samtidig som vi 
sikrer at vi har gode rutiner for håndtering 
og oppfølging når hendelser avdekkes. 
Mange har heldigvis rutiner på plass. Men 
nå er tiden inne for at vi sørger for at alle 
tar en ekstra gjennomgang av den interne håndteringen, og vi må lære 
av hverandre. 

Og ikke minst må organisasjonene bruke denne anledningen til aktivt 
å bygge en god organisasjonskultur. Vi må skape trygge rammer for 
alle frivillige og for deltagere på ulike arrangementer. Dette er et 
arbeid som krever bevisst innsats over tid. 

Foreningen for hjertesyke barn har satt et ekstra fokus på disse pro-
blemstillingene. Det gjør nå også de to store paraplyorganisasjonene, 
Frivillighet Norge og FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), 
hvor Foreningen for hjertesyke barn er aktivt med.

FLERE STORE SYKEHUSPROSJEKTER ER IGANGSATT – VIKTIG AT 
BRUKERNE ER AKTIVT MED I PROSESSENE
En sentral del av Foreningen for hjertesyke barns arbeid er å sikre 
at vi som pasientorganisasjon er aktivt med når viktige prosesser 
igangsettes. 

Regjeringen, med helseminister Bent Høie i spissen, har satt seg et am-
bisiøst politisk mål – å skape pasientens helsevesen med utgangspunkt 
i pasientens behov. Et slikt mål kan aldri nås uten deltagelse av aktive 
og tydelige brukerstemmer. Brukernes blikk, blant annet på den prak-
tiske pasient- og pårørendehverdagen på sykehuset, er helt avgjørende 
for å få oppholdet på sykehuset til å henge best mulig sammen og for 
å nå de skisserte mål. 

Helse Sør-Øst er i gang med å planlegge bygging av et nytt og utvidet 
Oslo Universitetssykehus (OUS), deriblant med en stor utvidelse på 
Gaustad. Foreningen for hjertesyke barn har sentrale brukerrepresen-
tanter i denne prosessen. Dette er en gyllen anledning for alle beslut-
ningstakere til å tenke helhetlig, tverrfaglig, visjonært og langsiktig 
– og deriblant med mulighet til å etablere et barne- og ungdomssyke-
hus.

På vegne av de inneliggende barna og deres foreldre oppfordrer vi 
politikere, helsemyndigheter og sykehusledelse til å være modige og 
nytenkende i arbeidet med alle nye sykehusprosjekter.

Helene Thon 
Generalsekretær FFHB

Z

FORENINGEN FOR HJERTESYKE 
BARNS STEMME I FRIVILLIGHETEN

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

FOKUS PÅ DET SOSIALE
Elin Ødegård Brenden er fylkesleder i 
Oppland. Hun har vært med i fylke-
slagets styre siden 2016 og medlem i 
foreningen siden sønnen på snart 7 ble 
født med hjertefeil.

– Målet er å få med enda flere medlem-
mer på aktivitetene våre, sier Elin, som 
vil ha ekstra stort fokus på det sosiale i 
foreningen. Hun forteller at de også skal 
jobbe med å få informasjon om forenin-
gen ut til helsestasjoner og til sykehuset, 
slik at de kan informere om foreningen 
og verve nye medlemmer. De har rett og 
slett en plan om en kampanje for å få fle-
re medlemmer, hvor de skal dele ut bro-
sjyrer om Foreningen for hjertesyke barn 
pluss et skriv om aktivitetene i fylket. 

– Det er mange som ikke har hørt om 
foreningen, eller de tenker at barnet deres 
ikke er sykt nok til å være med. Men det 
er ikke sykdommen vi har fokus på, det 
er det sosiale og vennskap på tvers som 
er det vesentlige, sier Elin og legger til 
at hun som leder vil ha fokus på et godt 
samarbeid for å bidra for en god sak og 
et godt miljø i fylkeslaget. 

– Vi har flere aktiviteter i året, som er en 
sosial møteplass for våre medlemmer, 
og vi ønsker flere av medlemmene våre 
velkommen til aktivitetene, avslutter 
Elin!

JOBBE FOR UNGDOMMEN
June Salvesen fra Rogaland har vært med 
i styret i fylkeslaget i ti år, nå er hun blitt 
fylkesleder. Hennes motivasjon for i sin 
tid å gå inn i styret, var at datteren hen-
nes, som nå er 11 år, var veldig syk.  

– Jeg ønsket at hun skal få oppleve fine 
ting sammen med andre hjertebarn, så 
jeg ble med i styret for å kunne påvirke 
og bidra til hva det skulle være, forteller 
June, som har trivdes godt i sin rolle i 
fylkeslagets styre i alle disse årene. Som 
fersk leder vil hun nå blant annet jobbe 
videre med ungdomsgruppa i foreningen. 

– Vi har mistet mange av ungdommene, 
de er vokst ut av foreningen. 

June forteller at de skal ha noen store 
arrangementer fremover, blant annet skal 
hele 39 familier til Dyreparken i sommer. 
12 nye ungdommer skal være med på 
denne turen, hvor de også skal jobbe med 

å samle og bygge dem opp som gruppe. 

– Det er viktig at også de unge har noen 
de kan å snakke med og kjenne seg igjen 
i, et nettverk, sier June og forteller at 
styret i Rogaland fylkeslag er stabilt og 
har lang erfaring, noe som gjør jobben 
hennes lettere. 

– Jeg har gode folk rundt meg!

ET TILBUD TIL ALLE
Mari Gamst er veteran i Foreningen for 
hjertesyke barn. Hennes hjertesyke sønn 
er 26 år i dag, og hun har vært medlem 
i FFHB like lenge. Hun var fylkesleder 
Sør-Trøndelag i 2000–2002, før det både 
nestleder og styremedlem. Så har hun 
hatt et opphold på 16 år, men er nå valgt 
inn igjen som leder. 

– Jeg vil fortsette det gode arbeidet som 
allerede er lagt ned i styret i Sør-Trøn-
delag. Vi skal ha tilbud til alle, fra 0 til 
18 år, også til ungdommene, sier Mari, 
som føler seg heldig som kan være med 
på dette viktige arbeidet igjen. Hun ser 
at hun selv har en stor fordel, som ikke 
lenger har små barn og bedre tid til å 
engasjere seg. Noe er imidlertid annerle-

des, kan hun fortelle. Da hun gikk ut av 
styret forrige gang, var fortsatt det meste 
på papir. I dag er det digitalisert, og det 
er nesten en ny verden.

Mari legger vekt på at alle i styret har 
hver sine oppgaver, og alle skal føle seg 
nyttige. 

– Vi skal gjøre hverandre gode, under-
streker hun og legger til at de også har et 
godt samarbeid regionalt og med søster-
organisasjonene i nabolandet vårt. 

Hun er også opptatt av at de skal fange 
opp søsken, og ha egne aktiviteter bare 
for dem.  To av ungdommene i styret i 
Sør Trøndelag har allerede arrangert vel-
lykkede grupper for søsken. Fylkeslaget 
vil også ha et tilbud til dem som mister 
sitt barn. 

ERFARINGSUTVEKSLING
Lillann Solberg er ny fylkesleder i Troms. 
Hun har en hjertesyk datter på 10 år og 
har vært medlem i foreningen like lenge. 
Lillann forteller at hun imidlertid ikke 
har vært særlig aktiv i foreningen fram 
til det siste året, og at hun egentlig ikke 
hadde noen plan om å bli med i styret. 
Så ble hun likevel valgt som sekretær i 
fjor, og i vinter som leder. Nå ser hun 
fram til utfordringen.

Også Lillann fremhever ungdommene i 
foreningen. Hun forteller at de lenge var 
en sammensveiset ungdomsgjeng, men at 
disse etterhvert «vokste ut» av forenin-
gen. Nå er hun opptatt av dem som 
kommer etter. 

– Vi må prøve å få ungdommene i Troms 
med igjen. Blant annet har vår egen ung-
domsrepresentant i styret laget en egen 
facebookgruppe kun for ungdommene, 
sier hun og legger til at de i år også 
arrangerer egen ungdomsleir på Senja, 
sammen med de andre fylkeslagene i 
regionen.

– Vi skal også fortsette med de gode 
tiltakene for familiene og gjøre enda mer 
av de aktivitetene vi er gode på. I tillegg 
skal vi gjøre mer av andre ting, sier den 
nyvalgte lederen som også er opptatt av 
at fylkeslagene kan drive erfaringsut-
veksling seg imellom.

– Vi må ha tid til å snakke sammen når 
vi møtes, samt bruke facebookgruppen 
vår aktivt til erfaringsutveksling slik at 
ikke alle må finne ut av ting fra bunnen 
av hver for seg, understreker Lillann.

NYE FYLKESLEDERE OG NYE TANKER

Ferske ledere for fylkeslag, med mange tanker 
om hva de ønsker seg for Foreningen for hjerte-
syke barn: F.v Elin Ødegård Brenden fra Oppland, 
June Salvesen fra Rogaland, Mari Gamst fra 
SørTrøndelag og Lillian Solberg fra Troms.

Fire av delegatene på landsmøtet i Fredrikstad var nye som ledere i sine fylkeslag. Ikke 
nødvendigvis helt ferske i Foreningen for hjertesyke barn, men ferske som ledere. Hvilke 

ønsker har de for Foreningen for hjertesyke barn i sitt fylke de neste årene og hvilke 
forventninger har de til arbeidet som fylkesledere?
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slik å forebygge eller redusere psykiske 
helseproblemer og belastninger hos alle i 
familien.

– I Starthjelp formidler erfarne foreldre 
og fagpersoner informasjon og kunn-
skap om de muligheter og rettigheter 
familiene har, om det å mestre familieli-
vet, foreldrerollen, samspill med barnet 
og hverdagen. Det er også lagt til rette 
for at foreldre kan utveksle erfaringer 
seg imellom, sier Sandvin Olsson. Hun 
legger til at tilbudet også representerer et 
møtested for foreldre og fagpersoner fra 
ulike deler av tjenesteapparatet, og ikke 
minst mellom foreldre som er i liknende 
situasjon. 

Sandvin Olsson forteller at tilbakemel-
dingene fra deltakere på disse kursene 
jevnt over er svært gode og at foreldre 
forteller at de er blitt styrket i det å 
ivareta søsken, å håndtere hverdagen 
sammen med partneren, å ta hånd om det 
syke barnet og i sin opplevelse av å ha 
kontroll på situasjonen. 

«Det er mange rundt oss 
som kan hjelpe. Vi har følt 
oss så ensomme. Nå ser jeg 
at dette kan vi klare.» 
(SITAT FRA FORELDER SOM HAR DELTATT PÅ STARTHJELP)

At barna til foreldrene som deltar har 
ulike diagnoser, er ingen ulempe, slik 
Sandvin Olsson ser det. 

– På kursene legges det ikke vekt på selve 
diagnosen, men på situasjonen familien 
er i. Her har foreldrene mye til felles og 
kan kjenne igjen saker hos hverandre. 
Noen knytter også varige vennskaps-
bånd.

«Hyggelig og nyttig å treffe 
andre i samme situasjon, 
utveksle ideer, tanker, etc. 
Rolig og fin stemning på 
kurset – som en ’liten pause’ 
i hverdagen.» 
(SITAT FRA DELTAKER PÅ KURSET STARTHJELP)

Hvert år blir mellom tre og fem prosent 
av norske barn født med en funksjons-
nedsettelse eller en sykdom, eller de 
får stilt en diagnose som i stor grad får 
betydning for hverdagen til familien. 
Familiens liv snus på hodet, og for mange 
innebærer det en ny hverdag med helt 
nye utfordringer. Flere opplever at de 
står ganske alene om å ivareta barnet, 
og forteller at de blir utslitte i møtet 
med tjenesteapparatet. De bekymrer seg 
for søsken, den nye livssituasjonen kan 
utfordre forholdet mellom mor og far 
og relasjoner til venner og kolleger. Slike 
belastninger kan igjen øke risikoen for å 
få egne helseutfordringer.

– Foreldrene sier at de trenger informa-
sjon, kunnskap og støtte for å håndtere 
denne nye livssituasjonen, sier Ann Britt 

Sandvin Olsson. Hun er spesialrådgiver i 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring 
og mestring innen helse (NK LMH), og 
holder et overordnet tak i og evaluerer 
virksomheten rundt kursene «Starthjelp». 
Siden 2009 har de jobbet med å spre 
Starthjelp til alle sykehus i Norge, og 
siden 2010 har det vært tilbud i samtlige 
helseregioner. 

«Starthjelp normaliserer en 
situasjon som for de fleste 
foreldre på et eller annet 
nivå har vært utfordrende.» 
(SITAT FRA DELTAKER PÅ STARTHJELP)

– Dette er et forebyggende og helsefrem-
mende opplæringstilbud, primært til for-
eldre av et alvorlig sykt barn, som en del 
av behandlingsforløpet, sier Sandvin Ols-
son. Kursene går over fire dager i løpet 
av cirka to måneder, arrangørene fordeler 
dagene litt ulikt. Sandvin Olsson forteller 
at gjennomsnittsalderen på barnet til dem 
som deltar er under tre år, og at det er en 
fordel å være med tidlig i forløpet. 

Kursene arrangeres noen steder av habi-
literingstjenesten på sykehusene, andre 
steder av lærings- og mestringssentrene, 
men alltid som et samarbeid mellom 
spesialisthelsetjeneste, kommunal helse- 
og omsorgstjeneste og erfarne foreldre 
(brukerrepresentanter). Tilbudet har 
som mål å styrke foreldrenes kunnskap 
og innsikt i deres nye livssituasjon, for 

Normalisere en 
utfordrende situasjon
Starthjelp er et kurstilbud for foreldre som nylig har fått barn (0–6 år) med 

nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Kurset er gruppebasert og 
arrangeres årlig i alle helseregioner. – Dette kurset gir håp og energi til å kjempe 

videre, sier en av deltakerne fra Starthjelp.

STARTHJELP HAR SOM MÅL Å STØTTE  
FORELDRE GJENNOM Å 
• styrke kunnskap, forståelse og innsikt i deres nye situasjon 
• legge til rette for at de kan utveksle erfaringer med andre i liknende situasjon
• legge til rette for at de kan utvikle varige relasjoner med andre i liknende 

situasjon
• gi grunnlag for å utvikle gode relasjoner med fagpersoner i helse- og omsorgs-

tjenesten

Titler på temaer som gjennomgås av fagpersoner fra tjenesteapparatet og 
erfarne foreldre, er:
• Systemene rundt oss
• Familie og nettverk
• Håp og mestring
• Samspill med barnet

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp ble utviklet i regi av lærings- og mest-
ringssenteret ved Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus med midler fra Familie-
prosjektet ved daværende Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. 
Kompetansetjenesten har utviklet en håndbok for kurset, en film om det å delta 
og annet støttemateriell, og driver systematisk evaluering av dette tilbudet. 
Kurset finnes over hele landet. 

Starthjelp inngår som en del av behandlingsforløpet til barnet med en langva-
rig sykdom, eller en form for nedsatt funksjonsevne, og familien. Etablering av 
Starthjelp er et tiltak som retter seg mot punkt 2 på prioriteringslisten i tiltak 
3.5.5 i Handlingsplan for habilitering av barn og unge 2009: Økt satsing på helse-
fremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Om du lurer på hvor Starthjelp arrangeres i nærheten av deg, spør habiliterings-
tjenesten eller lærings- og mestringssenteret ved ditt sykehus. Merk at mange 
arrangører har en påmeldingsliste og venter med å arrangere kurset til de har 
nok deltakere.

Hvis du vil lese mer om Starthjelp, se: www.mestring.no/Starthjelp

For å se filmen om Starthjelp hvor en far forteller om det å delta, se: https://
mestring.no/starthjelp/#1

Om du er fagperson eller bruker-/foreldrerepresentant som er interessert i 
Starthjelp, kan du melde deg inn i Starthjelpnettverket her: https://mestring.no/
laerings-og-mestringstjenester/nettverk/
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Ann Britt Sandvin Olsson er 
spesialrådgiver i Nasjonal 
kompetansetjeneste for 
læring og mestring innen 
helse (NK LMH), og holder et 
overordnet tak i og evaluerer 
virksomheten rundt kursene 
«Starthjelp»

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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FYLKESLEDERE

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

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

HEDMARK |
ESPEN BEHRNS
Åsmarkvegen 37
2390 Moelv
Telefon: 482 40 248
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND |
ELIN Ø. BRENDEN
Bjørngårdslinna 56
2849 Kapp
Telefon: 959 47 463
E-post: oppland@ffhb.no

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

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

TELEMARK |
GUNN INGER AASEN
3721 Skien
Telefon: 93286877
E-post: telemark@ffhb.no

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

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

ROGALAND |
KARI ANNA R. ROLLAND
Sandvedhagen 22
4318 Sandnes
Telefon: 928 11 138
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: 902 51 232
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL |
ELISABETH H. VOLDSUND
Fløvegen 129
6065 Ulsteinvik
Tlf: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG |
MARI GAMST
Tyttebærveien 11
7234 Ler
Telefon:  95 968 667
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 |
PETTER NYMOE
Nesnaveien 1651
8725 Utskarpen
Telefon: 997 27 365
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS |
LILLANN H. SOLBERG
Gartneriveien 10
9411 Harstad
Telefon: 970 26 561
E-post: troms@ffhb.no

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

LANDSSTYRET

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

NESTLEDER |  
GUNNAR GEIRHOVD
Markveien 15 J
1406 Ski
Tlf. 918 597 67

REGION ØST | 
STIG FLESLAND
Liljeveien 3D
0586 Oslo
Tlf. 99299688
E-post: regionost@ffhb.no

REGION SØR |  
ELIN HØIVAAG SIMONSEN
Hellemyr terrasse 17
4628 Kristiansand
Tlf. 47265592
E-post: regionsor@ffhb.no

REGION VEST |  
KARINA HØVIK INDREARNE
Hølbekken 129
5262 Arnatveit
Tlf. 41123720
E-post: regionvest@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

VARA REGION NORD |
NINA BRISKEMYR
Safirveien 11
9022 Krokelvdalen
Tlf. 97685440
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

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

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?

Mai
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Maia  Åge 
 Kasper  Asbjørg  Magda  Normann  Linda 

Mai 7 Åke 8 Jesper 9 Asbjørn 10 Malvin 11 Norvald 12 Line 13  

Maiken      Espen   
  

 Linn

 
 

 
  Frigjøringsdagen 1945  

  Kristi himmelfartsdag

 
 Filip 

 Åsa 
 Gjermund  Monika  Gudbrand  Guri 

 
 Valborg 1 Åse 2 Gøril 3 Mona 4 Gullborg 5 Gyri 6  

         
  

 

 
 

 
  Offentlig høytidsdag

Kristian  Hallvard  Sara 
 Harald  Eirik 

 Torjus  Bjørnar

Kristen 14 Halvor 15 Siren 16 Ragnhild 17 Erik 18 Torje 19 Bror 20

Karsten    Samira   
 Erika  Truls 

 

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

 
  

   
  

Helene  Henning  Oddleif  Ester  Ragna  Annbjørg  Katinka 

Ellen 21 Henny 22 Oddlaug 23 Iris 24 Ragnar 25 Annlaug 26 Cato 27

Eli 
        

  
 Carmen

 2. pinsedag                               
  

  
  

  
  

 Vilhelm  Magnar  Gard  Pernille

William 28 Magnhild 29 Geir 30 Preben 31
Willy       

  
  

  
 

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

Juni 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

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

Notater:

Foreningen for hjertesyke barn ble grunnlagt

Kalender 2018 FFHB.indd   13

19.05.2017   15.49

Hjertebarnkalenderen 2018
Kalender 2018 FFHB.indd   1 19.05.2017   15.48
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DET LILLE EKSTRA I HVERDAGEN

Dette er min første leder i 
Hjerterom og jeg merker at 
det kribler litt. 
Våren er en fin tid på godt og 
vondt. For min del er det mye 
nysing og kløing, men likevel 
en fin tid hvor jeg kan rydde 
opp i det gamle og starte på 
nytt.
Mange sier at de har dårlig 
tid, men det er ofte snakk 
om prioriteringer. For min 
del handlet det om å finne 
mer tid til meg selv. Jeg drar 
derfor ofte på ferie i min egen 
by, eller i Oslo når det er mø-
tevirksomhet. Det å bli mer 
bevisst på hva jeg bruker min 
tid på, gjør at jeg prioriterer 
annerledes.

I august er det Arendalsuka, 
hvor FFHB og VMH skal ha 
felles stand. Nytt for i år, er 
at vi har skal arrangere en 
debatt hvor tannhelsen står i 
fokus. Så jeg oppfordrer våre 
lesere til å ta en tur innom! 
Siste helga i august arrangerer 
vi tur langs Rallarvegen, som 
er en av Norges vakreste syk-
kelturer. For å få best mulig 
utbytte av denne turen må jeg 
trene regelmessig, som noen 
ganger er en stor utfordring. 
Som nyvalgt leder ønsker 
jeg å få frem viktigheten av 
det lille ekstra i hverdagen. 
Ofte har de fleste av oss 
ikke energi til å trene, gjøre 
husarbeid, yte vårt beste på 

jobb og så videre. Men for 
min egen del, så ser jeg at når 
jeg deler gjøremålene opp fra 
hovedmål til delmål, får jeg 
gjort mye mer. Vi trenger ikke 
å kunne gjøre alt, men vi kan 
alle gjøre litt. 
Vi har vært heldig med en 
god og varm mai-måned, så 
nå er kajakken pusset og klar 
for årets første tur. Det tok 
litt lenger tid i år, men så blir 
det desto mer moro når jeg 
kommer meg på sjøen. 

Ønsker alle medlemmer en 
varm og hæli' sommer ;-) 

Eirik Møklegård 
Styreleder

LEDER

Nr. 3 • 2018  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Eirik Møklegård 
eirik@vmh.no, telefon 41234601
Oversikt over hele Landsstyret og alle fem 
regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet: 
3. juni 2018
Forsidefoto: Marit Haugdahl

X-ORD NR. 3-2018

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. SEPTEMBER

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 3-2018»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 2-2018:

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

Jesper V. Solberg, Inndyr
Olaug Bruland, Tangen
Agnete A. Andersen, Stamsund
 

Gratulerer!
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Kryssord

V

Eirik er ny leder for VMH
Side 2

NYHET: 
Ungdomsmedlemskap
Side 4

Tannlegeforeningen vil 
at flere skal få støtte til å 
sikre god munnhelse
Side 6
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«Hei jeg heter Eirik, jeg er singel», 
har lenge vært Eirik Møklegårds faste 
åpningsreplikk. Nå har han endret den 
til «Hei jeg heter Eirik og er leder av 
VMH».

FLERE HJERTESAKER
– Hva føler du nå? 
– Jeg har gåsehud og er ydmyk. 

– Valgkomiteen hadde innstilt deg som 
nestleder, men etter benkeforslag fikk du 
alle stemmene i avstemningen om leder-
vervet. Hvordan kjennes det?
– Jeg er litt satt ut av at de ser meg som 
en leder. Jeg liker meg egentlig best i 
bakgrunnen. Nå blir rollen min noe 
annerledes, ja.

– Det kom flere benkeforslag under 
landsmøtet, og mange avstemningsrunder 
måtte til før valget var avgjort. Hva ten-
ker du om at det er sånn rift om tillitsver-
vene i VMH? 
– Det syns jeg er veldig positivt for 
foreningen. Vi har fått til en del de senere 
årene, og dette er en forening som ønsker 
å være der for sine medlemmer. Jeg håper 
og tror at årsaken til at det var rift om 
plassene er at mange ønsker å være med 
på å utvikle VMH videre. Det er moro å 
se at også den yngre garde ønsker å være 
med på dette, sier Eirik.

– Hva er din hjertesak i VMH?
– Den er vanskelig! Det er mange saker 
som jeg brenner for. Tannhelsen er viktig. 
Og NAV, som er en institusjon mange av 
medlemmene våre må forholde seg til. Jeg 
vil foreslå å sette opp NAV på arbeids-
planen i kommende periode. Vi trenger 
rett og slett å få mer kunnskap om hele 
arbeids- og velferdsetaten. Vi må lære 
mer om den og hvordan den fungerer, 
fordi den berører så mange. Hvordan kan 
NAV hjelpe folk til å kunne stå i arbeids-
livet lengst mulig, for eksempel? Det er 

gørrviktig! Mange blir enten 50 eller  
100 prosent ufør. Hva med 10 eller  
20 prosent ufør? Mange jeg har snakket 
med syns det er tøft gå fra å jobbe  
100 prosent til å bli 50 prosent ufør.  
Det burde være mulig å trappe ned  
enklere – mer humant, sier Eirik.

IKKE VERDENSMESTER
Møklegård er en uformell type som 
ønsker å ufarliggjøre det å ta på seg verv. 
Han tenker ofte som Pippi. «Det har jeg 
aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert 
at jeg kan klare», er et av hennes mest 
berømte sitater.

– Ledervervet er en helt ny rolle for meg 
som jeg nå har hopper inn i. Jeg havner 
i nye roller ganske ofte. Jeg er som regel 

usikker, men tenker at jeg får prøve like-
vel. Man kan ikke «safe» på alt. Jeg liker 
å utfordre meg selv og er ikke redd for 
å spørre om hjelp. Det tror jeg er viktig. 
Jeg er ikke verdensmester i alt. Ikke i noe, 
faktisk, sier Eirik.

– For de som ikke kjenner deg: Hvem er 
Eirik?
– Jeg er en ung mann på 43 somre, er 
utdannet både konditor og psykiatrisk 
vernepleier. For tiden arbeider jeg som 
tjenesteansvarlig i en psykiatrisk bolig. 
Jeg er født i Kragerø, men er nå bosatt i 
Arendal. Så driver jeg med padling, syk-
ling, foto og fjellturer. Og håper på flere 
fjellturer fremover. Nå gleder jeg meg 
veldig til Rallarveg-turen i august!

EIRIK ER NY LEDER AV VMH
Under landsmøtet på  
Gardermoen i april ble 43 år 
gamle Eirik Møklegård valgt 
til ny leder av Voksne med 
medfødt hjertefeil.

Landsmøtet holdes annet hvert år, og består av delegater valgt  
på årsmøtene i regioneen, observatører og inviterte gjester. Denne 
gangen var både representanter fra Stiftelsen Organdonasjon, Unge 
Funksjonshemmede og Foreningen for hjertesyke barn tilstede.

ETISKE RETNINGSLINJER
På landsmøtet behandles regnskap og budsjett, årsberetningene for 
de to siste årene, handlingsplaner og forslag til vedtektsendringer. 
Denne gangen var det flere innkomne saker, blant annet ble det 
vedtatt at VMH skal ha egne etiske retningslinjer for organisasjo-
nen. Mange av sakene skapte debatt, og engasjementet var stort. 

Lørdag kveld var det landsmøtemiddag hvor feststemte deltagere 
fikk ta del i trylleshow, quiz og ikke minst ble det avslørt hvem 
som var mottaker av VMHs ærespris «GUCHelov og takk- 
prisen». (se egen sak).

Søndag holdt daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon, Hege Kuhle, 
et miniforedrag om donasjon. Her var det mye nyttig informasjon 
for alle å ta med seg.

NYTT STYRE
Valget er siste punkt på agendaen under et landsmøte, og denne 
gangen ble det svært spennende helt til siste slutt. Mange benke-
forslag, stort engasjement, og flere runder med skriftlig  
avstemming måtte til. Dette viser at flere vil være med å bidra i 
VMH, og er et sunnhetstegn i en aktiv organisasjon!

I Landsstyret var det noen som kom inn, og noen som gikk ut. 
Vi takker Morten Eriksen for seks år i landsstyret, de to siste som 
leder. Morten er fortsatt med, for den neste perioden som medlem 
av kontrollkomiteen. Og Morten fortsetter selvfølgelig å gjøre en 
super innsats som leder i region øst. Moïra Warner ble også takket 
av som landsstyrerepresentant for region midt. Torunn Brandvold 
fra region øst forlater også styret.

Nyvalgt leder av VMH er Eirik Møklegård fra region sør, og Kari 
Anne Pedersen fra region nord ble valgt til nestleder. Gratulerer 
med valget og lykke til!

Eirik Møklegård satt som regionrepresentant for VMH region sør i forrige landsmøteperiode. 
Nå er han leder av foreningen.

VELLYKKET LANDSMØTE
Over 30 engasjerte VMHere var 14. – 15. april samlet på 

Gardermoen for å avholde landsmøte. 

Det nye styret i VMH: Fra venstre: Hilde Gorboe (region nord), Frøydis Løvberg Lien (region sør), Kari Anne Pedersen (nestleder), Eirik 
Møklegård (leder), Line Skåtøy (region vest), Siw Ø. Johannessen (region midt) og Trond Eirik Hart (region øst).

STYRET I VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL 
(VMH) BESTÅR I PERIODEN 2018 – 2020 AV: 

Leder                   Eirik Møklegård
Nestleder            Kari Anne Pedersen
Region Øst          Trond Eirik Hart
Region Sør         Frøydis Løvberg Lien
Region Vest        Line Skåtøy
Region Midt      Siw Ø. Johannessen 
Region Nord      Hilde Gorboe
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Hedersprisen deles ut av foreningen.

– Marit Haugdahl var en opplagt kandi-
dat og ble enstemmig valgt som mottaker 
av prisen av styret. Den innsatsen hun 
har gjort og gjør for VMH er unik. Marit 
er en fantastisk engasjert ambassadør for 
pasientgruppen og for VMH, sier nestle-
der Kari Anne Pedersen.

Haugdahl er ansvarlig for VMHs  
medlemsblad Hjerterom, nettstedet  
vmh.no og hun holder stadig foredrag 

for helsepersonell, pasienter og pårøren-
de om livet som voksen med medfødt 
hjertefeil. Foredraget «Født sånn, ikke 
blitt sånn» har fått svært god mottakelse 
over mange år. 

– Jeg er en svært ydmyk og takknemlig 
mottaker av «GUCHelov og takk-prisen». 
Det gir en veldig, veldig god følelse å vite 
at det man gjør blir lagt merke til, sier 
Marit Haugdahl.

«GUCHelov og takk-prisen» er en 

hederspris fra Voksne med medfødt 
hjertefeil, som deles ut i forbindelse 
med foreningens landsmøte annet hvert 
år. VMH avholdt sitt landsmøte på 
Gardermoen 14. – 15. april 2018.

Prisen ble første gang utdelt i 2014 og 
består av et glassfat med plakett. Tidligere 
vinnere er Helene Thon, generalsekretær 
i Foreningen for hjertesyke barn, og 
Gunnar Erikssen, overlege dr. med. ved 
GUCH-enheten ved Oslo universitets- 
sykehus Rikshospitalet.

NYHET: UNGDOMSMEDLEMSKAP
 

Landsmøtet i VMH vedtok i april å opprette eget ungdomsmedlem-
skap for alle mellom 18 og 26 år.

Det vil koste kr. 100,- per år – gjeldene fra i år.  
Landsstyret i VMH ønsker å ha fokus på unge i organisasjonen, og flere 
tiltak og aktiviteter er allerede iverksatt. De håper at en redusert kontingent 
vil bidra til at flere melder seg inn i foreningen. 
Erfaringsmessig «faller mange ut» på vei fra Foreningen for  
hjertesyke barn til Voksne med medfødt hjertefeil. Landsmøtet 
tror mange av de unge mener at 250 kroner er mye når 
de for eksempel er studenter. 
I forslaget til Landsmøtet argumenterte de 
også med at flere organisasjoner har egne 
ungdomsmedlemskap, blant annet Kreftfore-
ningen (UG), Skiforeningen og Den Norske 
Turistforening. 
Landsmøtet var helt enig i denne argumen-
tasjonen, og vedtaket var enstemmig.

PS: Giro for medlemskontingenten for 
2018 er sendt ut i posten til alle. Har 
du ikke fått giro, ta kontakt med 
Anne (anne@vmh.no)

HØYT OG LAVT I SØR
Den 26. mai tok en gjeng på ni personer fra region sør turen 
til Høyt & Lavt klatrepark i Larvik. Her koste de seg masse 
med grilling, klatring, is og avslapning i finværet, forteller 
Siri Kristiansen. Hun benytter anledningen til å ønske alle 
sammen en riktig god sommer.

Klar for rehabilitering?
I oktober er det klart for et nytt rehabiliteringsopphold spesielt 
tilpasset voksne med medfødt hjertefeil ved LHL-sykehuset Gar-
dermoen.

Inntaket er 15. og 16. oktober, og søknadsfrist er 1. september i år. 
Da Hjerterom gikk i trykken var det fem ledige plasser. Oppholdet 
varer i fire uker, og er gratis for deltagerne.
Alle kan ha behov for en ny start med et rehabiliteringsopphold 
– uansett om de er nyoperert, trenger litt hjelp for å komme ut i 
arbeidslivet igjen, engster deg for fysisk aktivitet, trenger å legge 
om til en sunnere livsstil – eller rett og slett bare har behov for å vie 
fire uker til deg selv og din egen helse.
LHL-sykehuset Gardermoen er så vidt vi vet den eneste rehabilite-
rings-aktøren i landet som tilbyr egne GUCH-opphold, altså opphold 
for voksne med medfødt hjertefeil. Mange kjenner dette tilbudet fra 
Feiring, der LHL-sykehuset og hjerterehabiliteringen holdt til frem 
til i mars i år. På Gardermoen er det et splitter nytt, høyteknologisk 
sykehus og topp moderne rehabiliteringsfasiliteter. Men den kom-
petente og motiverende betjeningen er den samme som før!
Husk at alle pasienter som har rett til rehabilitering nå kan velge 
mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som 
har avtale med regionale helseforetak. Det gjelder alle pasienter, 
uansett hvor de bor.
Har du spørsmål om rehabiliteringsopphold, kriterier eller søknads-
skjema, kontakt inntakskoordinator Aina Solbakken ved LHL-syke-
huset Gardermoen på 67023602 eller se her: https://www.lhl.no/
gardermoen/rehabilitering/hjerterehabilitering/

DET KORTESTE INNSLAGET

Som i fjor kronet de trofaste onsdagsturgåerne i Sandnes, 
Brit og Fredrik, sesongen med å gå i folketoget på 17. mai 
i Sandnes. Vi var sikkert togets korteste innslag, men vi 
hadde vår flotte fane – denne gang med oppdaterte og helt 
korrekte farger – og strålende sol! 
Men neste år truer Brit med å ikke gå i toget dersom ikke  
flere ikke stiller eller Fredrik fortsatt må med å stille i 
 mørk dress med romslig livvidde i stedet for sin smekre  
bunad. Så her gjelder det å legge seg i hardtrening og  
kjenne sin besøkelsestid!

FOTO: KARI HULTMAN

Takk for Bergen
Brit og Fredrik fra Sandnes vil 
gjerne takke Svein Olav i Bergen 
for en fantastisk tur på Fløyen 
12. mai. Vi hadde strålende sol, 
morsomt møte med kasjmir- 
geiter (bak i bildet, Fredrik 
foran til venstre og Svein Olav 
til høyre), og en virkelig flott 
og lang tur helt til Svartediket 
og tilbake til sentrum. Det ble 
også tid til sightseeing ved Erna 
Solbergs barndomshjem i Øvre 
Kalfaret, og en herlig middag på 
italiensk restaurant til slutt.

FOTO: BRIT HULTMAN BJØRGO

«GUCHelov og takk-
prisen» er i 2018 
tildelt Marit Haugdahl, 
tidligere leder og nå 
informasjonsansvarlig 
for Voksne med medfødt 
hjertefeil. 

GUCHelov og  
takk, Marit!

Marit med prisen. 
Foto: Are Knudsen

Susanne Landsem 
i ziplineren på vei 
over Lågen og på vei 
opp Himmelfallet.

Solveig M. Lode og 
Susanne Landsem i  
tretårnet.

Toivo Toivonen og Chrisander 
Connolly Jaehn (t.h.).
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– De vi er mest bekymret for, er de som 
faller utenfor alle ordninger. De som har 
en sammensatt problematikk og dårlig 
råd, sier Camilla Hansen Steinum, presi-
dent i Den Norske Tannlegeforening.
 
SPENT PÅ PRIORITERINGSUTVALGET
Derfor er hun spent på konklusjonene 
fra Blamkholmutvalget, som skal levere 
sin innstilling i løpet av året. Utvalget 
skal se på prioriteringer i helse- og om-
sorgstjenesten, inkludert tannhelsetje-
nesten. 
Fem offentlige utredninger har vurdert 
prioritering i helsetjenesten de siste tretti 
årene. Disse arbeidene har i hovedsak 
tatt for seg prioriteringer i spesialisthelse-
tjenesten. Det har aldri tidligere vært en 
helhetlig gjennomgang av prioriterings-

utfordringene i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten – inkludert tannhelse-
tjenesten.

STØNADSORDNINGER SVEKKET
Tannlegeforeningens president er bekym-
ret for at det ikke bevilges mer penger 
til tannhelse – all den tid det er et klart 
politisk mål at støtteordningene skal 
styrkes, ikke svekkes. Blant annet mener 
hun at medfødte lidelser bør være bedre 
dekket enn i dag.
– Det er ikke tvil om at det er hull i 
regelverket. Og regelverket er vanskelig, 
også for oss og politikerne. Alle politiske 
partier mener vi bør få bedre støtte-
ordninger. Men i realiteten er trygdens 
stønadsordning blitt svekket, hevder 
Camilla Hansen Steinum.

Tannlegeforeningen har etterspurt en full 
revisjon av hele trygderegelverket. 

STRAMMET INN
Som privatpraktiserende tannlege har 
Camilla Hansen Steinum ofte vurdert om 
pasientene kunne ha krav på støtte.
– Punkt 10, munntørrhet, brukes en del. 
Men det holder ikke at du går på  
medisiner som kan forårsake munntørr-
het. Du må dokumentere en klar årsaks-
sammenheng mellom munntørrheten, økt 
kariesaktivitet og dårligere tannhelse, sier 
Hansen Steinum.

Punkt 4 om infeksjonsforebyggende 
arbeid, i forkant av for eksempel en hjer-
teoperasjon, har blitt strammet inn.
– Nå må det være en livstruende risiko. 

TANNLEGEFORENINGEN:

– Regelverket er vanskelig
Tannlegeforeningen er på lag med pasientene for at flere skal få 

offentlig støtte til å sikre god munnhelse. 

Det kan være vanskelig å få gode nok 
legeerklæringer, sier hun.
  
TANNLEGENS RÅD: SNAKK OM DET!
Nettopp samarbeidet mellom leger og 
tannleger er viktig, og bør bli bedre. 
For at du som pasient skal få innvilget 
støtte fra det offentlige, er du blant annet 
avhengig av gode legeerklæringer.
– Det er ofte et problem at legene ikke 
kjenner våre systemer godt nok, innrøm-
mer tannlege-presidenten.

– Men det er den behandlende tannlege 
som vurderer om pasienten har krav på 
støtte?
– Ja, og det er viktig at pasienten selv 
tør å snakke om problemene med sin 
tannlege! Mange er ikke selv klar over 
hva de har krav på, og jeg har hatt  

mange pasienter som har diagnoser de 
ikke har fortalt meg om. 
Hun anbefaler derfor folk å være åpne 
om diagnoser og relevante medisinske 
forhold både hos tannlege og fastlege.
– Det viktigste for å kunne få innvilget 
støtte fra det offentlige er en god dialog 
med tannlegen, og at tannlegen får til-
gang på god dokumentasjon, sier hun. 
Tannleger skal kjenne til regelverket, og 
dersom du som pasient er i tvil, kan du 
spørre Helfo eller be om å bli henvist til 
spesialist. 
Regelverket er komplisert – og man må 
bruke skjønn. Regelverket fungerer ikke 
så godt ved sammensatte problemer, sier 
Camilla Hansen Steinum.

ØNSKER SYKEHUSTANNLEGER
Som et tiltak for bedre forebyg-

ging, er Tannlegeforeningen svært 
positive til den prøveordningen som er 
satt i gang med sykehusodontologi.  Pro-
sjektet skal evalueres nå. Hansen Steinum 
håper evalueringen blir så god at prosjek-
tet videreutvikles slik at det blir odonto-
loger på flere sykehus. 
– Veldig mye kan gjøres med forebygging, 
det er svært viktig, understreker hun.
Regjeringen har også satt av penger til en 
abonnementsordning som skal fange opp 
unge over 18 år. Her er det satt av penger 
i statsbudsjettet til et forprosjekt.
– Hva med privat tannlegeforsikring? 
– Det er helt greit at folk vil forsikre 
seg hvis de ønsker det. Men de skal være 
klar over at de fleste slike forsikringer 
ikke er spesielt gode for pasientene – 
og den enkelte må vurdere nøye om det 
er et produkt som er godt for dem. 

TEKST: MARIT HAUGDAHL

Camilla Hansen Steinum, president i Den 
Norske Tannlegeforening.

Munntørrhet kan gi støtte. Men det 
holder ikke at du går på medisiner 
som kan forårsake munntørrhet. 
Du må dokumentere en klar årsaks-
sammenheng mellom munntørrheten, 
økt kariesaktivitet og dårligere 
tannhelse. Illustrasjonsfoto: 
Dreamstime.com

HVEM KAN FÅ STØTTE TIL  
TANNHELSETJENESTER?
Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. 
Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det 
finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannle-
gen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av unntakene og har 
krav på støtte fra Helfo. 

På https://vmh.no/tannhelse-og-endokarditt/ finner du en oversikt over disse 
15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad, litt mer utfyllende opplys-
ninger om noen av dem og link til hvor du kan finne mer informasjon.

UNG MED HJERTEFEIL – HVA NÅ?
Er du mellom 18 og 26 år 
og har hjertefeil eller er 
pårørende til en ung voksen 
som har det? Da anbefaler vi 
dette kurset.

Når du er barn, tenker du kanskje ikke 
så mye på at hjertefeilen trenger jevnlig 
oppfølging. Men når du passerer 18 år, 
er det ditt ansvar å følge opp. Da kan 
det være veldig nyttig med et kurs om 

sykdom og behandling av medfødt  
hjertefeil. Og ikke minst møte andre i 
samme situasjon. 

Kurset går over to dager, 11. og 12. 
oktober 2018, med påmeldingsfrist 17. 
september. Målgruppe er pasienter med 
medfødt hjertefeil som er mellom 18 og 
26 år og deres pårørende. Kurset foregår 
ved Rikshospitalet. Kardiologisk avdeling 
ved OUS Rikshospitalet samarbeider med 
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) 
og Lærings- og mestringssenteret om 
dette kurstilbudet. Et tverrfaglig team 

(kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom 
og rådgiver ved Lærings og mestrings-
senteret) bidrar med sin fagkunnskap 
og en erfaren bruker (pasient) deler sin 
erfaringskunnskap.
På kurset legges det opp til gruppesamta-
ler med plenumsdiskusjoner for erfa-
ringsutveksling og nettverksbygging.
VMH inviterer dessuten alle kursdelta-
kerne til middag og sosial aften torsdag 
kveld. Dette arrangementet er gratis. 

Har du spørsmål? Ring GUCH- 
sykepleierne på 23 07 38 67.



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

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

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

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

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

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

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

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 
OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

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

LASSELITENS FOND for hjertesyke barn

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


