
– Vi er en tett  
   og sterk familie!
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Genetisk  
hjertesykdom 

– et område i vekst

– Sykdommen  
skal stoppe  

med meg

Genetisk  
veiledning  

reduserer angst

Isabell (15) og hennes tre søstre har genfeilen ARVC:
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Hjertefeil og hjertesykdommer rammer familier svært ulikt.
Alle vi som har eller har hatt et hjertebarn, vet at det ikke 
bare er barnet eller ungdommen som preges. Sykdom-

men setter sitt preg på hele familien – på ulikt vis. Noen familier 
rammes imidlertid på helt særegne måter, noe som kan være til-
fellet med genetisk hjertesykdom.

I disse tilfellene rammes hele familier ved at alle kan være bærer 
av genet med genfeil – og at alle familiemedlemmene, eller svært 
mange av dem, derfor har en hjertesykdom. Det er stadig flere 
pasienter med genetisk hjertesykdom som blir oppdaget, og vi 
som samfunn lærer stadig mer om denne type sykdom. 

I denne utgaven av Hjertebarnet møter vi en familie på 6, der hele 
5 av dem har samme genfeil. Som kan gi alvorlig hjertesykdom. 
Det er ganske mye å takle – og familien forteller da også at de har 
hatt tøffe stunder, men mener at de har kommet ut på topp! Men 
det var ikke gitt at det ville bli utfallet. Det er nemlig ikke slik at du 
automatisk er hjertesyk om du har denne genfeilen. Sykdommen 
trenger ikke slå ut hos alle som har genet. Symptomene kan også 
være svært ulike. Og du kan virke frisk, men plutselig slår syk-
dommen til. Som det skjedde i denne familien. 

Usikkerheten de har levd med – og fortsatt lever med –er høy, og 
det å leve med en slik usikkerhet er vanskelig. Da er det godt å ha 
spisskompetanse på Rikshospitalet, og det er godt å ha et nettverk 
rundt seg. Begge deler skaper trygghet, om enn på ulike arenaer.  

Og nettopp i slike situasjoner synes jeg det er bra når vi som 
forening står fram. I det daglige kan enkeltmennesker vise omsorg 
for sårbare familier gjennom å være til stede, være en likeperson 
som  støtter andre gjennom kriser. Samtidig løfter vi som forening 
også blikket og jobber mer langsiktig. Vi gir penger til forskning 
på genetisk hjertesykdom, og støtter på den måten aktivt opp 
under mer kunnskap. I tillegg jobber vi aktivt med forhold for 
barn, ungdom og deres pårørende på sykehus. 

Det er en helhet som kommer hjertebarna og deres familier til gode. 

Stig Flesland, Leder FFHB
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Genetisk hjerte-
sykdom hos barn
– Gruppen som rammes blir 
større og større, blant annet 
fordi dette med genetisk 
utredning er gått veldig 
videre og vi oppdager flere, 
sier overlege Andreas Früh 
på OUS Rikshospitalet.

18
Har dilatert  
kardiomyopati 
(DCM)
– Da jeg fikk svaret, ble jeg 
egentlig ganske lettet, sier 
Maria Hun forklarer at ting 
falt på plass etter at hun fikk 
diagnosen, og at hun skjønte 
plutselig hvorfor hun aldri 
ble i bedre form, til tross for 
all treningen.

32
Genetisk veiledning  
reduserer angst
Jobben til en genetisk veileder 
er å informere om den arvelige 
sykdommen, om arvegang, 
forklare gjentagelsesrisikoen, 
og å forsøke å hjelpe familiene 
til å mestre de medisinske,
psykologiske og familiære 
konsekvensene knyttet til 
den alvorlige og arvelige 
sykdommen. 
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Heldigitalt lands- 
møte – og ny leder i FFHB

Når hjertefeilen rammer flere
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– En livslang kronisk sykdom er en 
bagasje som kan være tung å bære 
alene, sa hjertesyke Josefine Bjørling 
(26). Hun delte med kursets deltakere 
fra sine sterke erfaringer med syke-
husopphold, og om frykt og stress 
som setter seg i kroppen.

Fjorårets kurs var digitalt og cirka 
75 deltakere tok del i det to dager  
lange kurset med godt og solid faglig 
program. Noen deltakere fra Riks-
hospitalet var til stede i møterommet,  
men majoriteten av deltakerne satt 
på sine pc-er og møterom rundt om i 
landet og deltok via den digitale platt- 
formen Join. Psykisk helse og det å 
leve med sykdom stod også denne 
gangen på dagsordenen.

– Vi vet mye om at barn og unge som 
lever med kronisk og alvorlig sykdom  
er en risikogruppe for utvikling av 
senere psykososiale og familiære 
problemer, sa professor og avdelings- 
overlege på SBUP på Rikshospitalet, 
Trond Diseth. 

Hans poeng ble sterkt understreket 
da sykepleierutdannede og hjertesyke 
Josefine Bjørling fortalte sin historie  
for kursdeltakerne. Hun hadde flere 
operasjoner og intervensjoner opp 
igjennom oppveksten. Hennes opp-
levelse var at barndommen og ung-
domstiden var god, hun fikk mye god 
støtte og tilrettelegging. Likevel 
opplevde hun som ung voksen å få  
en alvorlig knekk da hun første gang 
var alene på sykehuset. 

– Jeg ble rastløs, hadde indre uro, 
ville unngå det som trigget frykten, 
nemlig sykehuset, og hadde store 
problemer med å slappe av, fortalte 
Josefine om perioden etter dette. 
Hun fikk etter hvert diagnosen post 
traumatisk stress syndrom (PTSD) og 
har, etter mye om og men, og mange  
avslag, også fått hjelp for det. Ett av 
Josefines viktige budskap var hvor 
viktig det er å snakke om psykisk helse. 

Nasjonalt  
sykepleierkurs  
i digital drakt 

Ny informasjonsbrosjyre til gravide som 
venter barn med hjertefeil

I oktober i fjor var det nasjonal læring og erfaringsdeling 
for sykepleiere som jobber med hjertesyke barn.

Informasjon til gravide som venter barn med hjertefeil er en ny brosjyre laget for  
gravide som under svangerskapet får vite at barnet de venter har en medfødt  
hjertefeil. Brosjyren er utarbeidet av fosterkardiologisk samarbeidsgruppe, som  
består av fagpersoner fra landets fem fostermedisinske sentre, OsloMet og Fore- 
ningen for hjertesyke barn. Gruppen har i flere år jobbet sammen om erfaringer, 
 rutiner og problemstillinger knyttet opp til oppfølging av gravide som i svange- 
rskapet får avdekket at barnet har hjertefeil.

Å få beskjed om at barnet du venter har en hjertefeil, oppleves for de fleste vordende 
foreldre som en krise. Resten av svangerskapet fortoner seg annerledes og ekstra  
krevende og månedene med venting og tanker om hva som vil skje, kan være utfordrende.
I brosjyren Informasjon til gravide som venter barn med hjertefeil beskrives noe av 
det som vil skje videre i svangerskapet med disse foreldrene, hvilke fagpersoner de 
vil komme i kontakt med, hvem de kan snakke med, hvilke valgmuligheter som finnes, 
at det er vanlig å reagere og at det finnes hjelp å få. 

Alene sammen

Har du hjertefeil?  
Har du følt deg alene i coronatiden? 
Skulle du ønske du hadde noen  
å prate med? Vi inviterer deg mellom 
15-25 år til å være med på helt nye 
digitale gruppesamtaler.

For mer informasjon, gå hit 
https://www.ffhbalenesammen.no/

50.000 kroner fra FFHB til VMH!

I 2020 feirer Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) sitt 10-års jubileum. VMH ble 
opprettet i april 2010. Initiativet kom fra Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), 
som siden 1976 har jobbet for hjertebarn og deres familier. VMH har i dag 562 
medlemmer, og antallet er stigende.

Pandemien sparket dessverre bein under 10-årsjubileumet til VMH i 2020.  
Torsdag 10. desember fikk likevel FFHB sjansen til å overrekke det som ble  
en kombinert jule- og jubileumsgave til VMH på 50.000 kroner. 

- Dere er en organisasjon som har stått på og vokst til å bli en viktig organisasjon i 
løpet av de 10 årene dere har eksistert. Det å få lov til å følge med på jobben dere 
har gjort og fortsatt gjør er en fornøyelse. Gaven på 50.000 er fra alle oss i FFHB 
og skal brukes på en fagaktivitet for VMHs medlemmer, sa generalsekretær i 
FFHB, Helene Thon da hun overbrakte sjekken under VMHs trekning av julelotteri. 
Hun understreket samtidig at FFFHB ser frem til å videreutvikle det gode  
samarbeidet mellom de to foreningene.

Velkommen til ny 
innsamlingssjef i 
Foreningen for 
hjertesyke barn

Kåre Borgan (42) begynte 1.  
desember som innsamlingssjef  
i Foreningen for hjertesyke 
barns administrasjon. Han har 
de siste årene jobbet som 
kommunikasjons- og markeds-
sjef i forskning.no og har tidli-
gere jobbet som markedssjef  
i Norske arkitekters landsfor-
bund. Kåre har utdanning fra 
Merkantilt Institutt og Handels- 
høyskolen BI og er opprinnelig 
fra Trøndelag.

- Jeg gleder meg til å få ta fatt 
på nye utfordringer og ikke 
minst til å bli kjent med alle 
folka i FFHB, både de jeg skal 
jobbe sammen med hver dag 
og de som er tilknyttet fore- 
ningen gjennom styret og  
fylkeslag, sier Kåre. 

Velkommen til Foreningen for 
hjertesyke barn! 

Vi takker samtidig hans for-
gjenger, Bård Berger, for inn-
sats og iherdige aktivitet for  
å samle inn penger til hjerte-
barn-saken gjennom seks år.

Brosjyren kan bestilles hos  
www.ffhb.no/nettbutikk
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Hjertebarnet møter familien en solfylt høst- 
dag i oktober. Det gule huset deres ønsker 
varmt velkommen, både utvendig og inn-

vendig er det fargerikt. På veggene henger mange 
forskjellige bilder, både fotografier og malerier. 
Noen av dem har en av døtrene laget.

Ann-Charlotte og Leif Arne Gulbrandsen byr på  
kaffe og praten kommer fort i gang. De deler ærlig 
fra familiens ganske dramatiske sykdomshistorie, 
men også fra livet i all sin alminnelighet, med fire 
tenåringer som er høyt og lavt. Ekteparet er preget 
av de siste ti årenes tøffe opplevelser og omvelt-
ninger. Samtidig utstråler de energi og kraft, og 
humoren sitter løst. Dyrekjøpte erfaringer har 
lært dem mye – det meste faktisk av det gode, skal 
vi tro Leif.

– Joda, vi er blitt endret på godt og på vondt av 
det som har skjedd. Her i huset har vi alltid vært 
en tett familie, men vi er blitt enda mer styrket av 
det vi har vært igjennom. Det er vonde ting, erfa-
ringer som de fleste andre ikke har, men egentlig 
vil jeg si at vi er kommet ut på topp, sier Leif og 
smiler åpent. Ann-Charlotte nikker til det mannen 
sier, og legger til: 

– Ja, det har egentlig også gjort oss ganske spon- 
tane. Vi finner på veldig mye og gjør hyggelige 
ting sammen, hele familien. Vi må ha det mest 
mulig moro med ungene, bruke tiden! 

– Jeg tenker at nesten uansett hva vi opplever 
nå, vil vi kunne takle det, sier Leif litt mer tanke-
fullt og alvorlig, og jeg tror ham.  

Noe «muffens» med Isabell
For litt over ti år siden var det lite som umiddel-
bart tydet på at denne familien skilte seg nevne-
verdig fra andre småbarnsfamilier.  

– Sånn i ettertid tenker jeg likevel at det helt fra 
starten hadde vært noe «muffens» med Isabell. Som  
baby hadde hun alltid høy CRP og feber hver tredje 
uke, var liksom så mye syk og ofte slapp, forteller 
Leif, og medgir at det var litt rart. De sammenliknet 
med storesøstrene, Natalie og Melissa, og dette var  
noe helt annet. Så fikk hun tatt mandlene da hun 
var tre år, og ble litt bedre, for en stund. Da hun 
nærmet seg seks, ble formen dårligere igjen.  

– Hun ble mer og mer stille og var sliten hele 
tiden, sier Ann-Charlotte. De merket det godt i 
barnehagen også. 

– Isabell elsket egentlig å gå i barnehagen, og 
var med på alt som skjedde. Nå ville hun plutselig 
bare være inne og heller ikke være med på turer.

Isabell ble stadig dårligere denne våren og 
sommeren før hun skulle begynne på skolen. 
Ann-Charlotte forteller at hun ble så fort sliten. 
Oftere og oftere våknet hun med blå lepper. Så 
begynte hun å «bygge» seg opp med puter på kvelden  
når hun skulle legge seg, for da var det lettere å 
puste. Hun var konstant blek og kastet opp mye. 

– Legen hadde mistanke om astma, så vi ventet 
på time til utredning, som vi skulle få innen tre 
måneder. Mens vi ventet, ble tilstanden hennes 
verre. Hun fikk også en voldsom og stygg, konstant 
hoste. Så da tok vi henne med til legen.  

– En tett og  
   sterk familie!
Det er mye liv hjemme hos familien Gulbrandsen på seks i Sarpsborg. 
Med fire aktive jenter fra 11 til 19 år, blir det mye av både latter, knuffing 
og action. – Vi er egentlig en helt normal familie, men med en veldig  
spesiell historie, sier Leif Arne Gulbrandsen. Fem av seks i familien har 
genfeilen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati ARVC, som kan gi 
alvorlig hjertesykdom.

Tekst og foto: Hanni W. Petersen
Familien  

Gulbrandsen

«Ann-Charlotte og Leif med de to yngste, Marielle og  
Isabell, som begge har utviklet sykdommen ARVC.»
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etter hendelser som hun stadig hadde. Hun gikk 
på en del medisiner også, etter hvert satte de inn 
en hjertestarter på henne. Isabell er faktisk den 
yngste i Norge som har hatt hjertestarter. 

– Og maken til jente, skyter Leif inn, og forteller 
med stor beundring at Isabell var blid hele tiden, 
enda så dårlig hun var. Hun tok prøver og medisiner 
og protesterte aldri. 

– Hun er akkurat like sterk som moren sin, sier 
han og ser med respekt og varme i blikket på kona. 

– Ja, det er hun som holder meg oppe, egentlig 
oss alle sammen, hun er så sterk.

Nesten hele familien har hjertefeilen
Samtidig som dramaet med Isabell utspant seg, 
fikk familien en annen tøff beskjed. Etter testing 
og utredning kom det fram at det Isabell opprin-
nelig led av, var en sjelden hjertemuskelsykdom, 
arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC),  
som er genetisk og kan være arvelig. Nå ble resten 
av familien utredet og gentestet. 

– Det viste seg at vi har det alle sammen, på min  
side, sier Ann-Charlotte alvorlig. Alle fire jentene, 
Ann-Charlotte, broren hennes, moren hennes og 
flere av morens søsken. Ingen av dem visste om 
det i forkant. 

ARVC arves autosomalt dominant. Det vil si at 
hvis én av foreldrene har ARVC, er det 50 prosent 
sannsynlighet for at hvert av barna arver sykdom- 

men. Sykdommen har såkalt redusert penetrans, 
som betyr at den manifesterer seg ulikt og at du 
ikke trenger å være syk selv om du har mutasjonen. 
For eksempel kan to søsken som begge har den 
samme mutasjonen, ha stor variasjon i symptomer. 

– Alle fire jentene har genet, men det trenger 
ikke å gi seg utslag hos alle, sier Leif, og medgir at 
dette selvsagt er en usikkerhet som henger som et 
alvor over dem. 

– Det berører mange, og sterkt, for du vet jo ikke 
hvem det vil slå ut på. Det påvirker selvsagt frem-
tidsutsiktene til hele familien, og det er klart at 
det gjør at vi blir litt redde. Det ligger der i under-
bevisstheten hele tiden. 

Ann-Charlotte og Leif har snakket åpent om 
dette med alle i familien, også med jentene. 

– Vi valgte å forklare tingene ordentlig, i godt 
samarbeid med teamet på Rikshospitalet. Vi tror 
ikke det er noen vits i å prøve å skjule en slik realitet, 
da skapes bare enda mer utrygghet. 

– De vet om det og det ligger der, men jeg tror 
egentlig ikke dette påvirker jentene så mye i det 
daglige. De er stort sett happy, og litt engstelige, 
det er sånn det er.

– Broren min har også fått påvist det, og han er 
veldig preget. Han svimte av under belastnings- 
testen på Rikshospitalet og fikk satt inn en ICD. 
Dette har gjort noe med ham, og han vet rett og slett 
ikke om han vil ha barn, forteller Ann-Charlotte.

Han undersøkte henne, magen var stor og hard. 
Hun ble sendt direkte til Fredrikstad sykehus. 

Der fant de ut at Isabell hadde store væskesam-
linger i magen, som var forårsaket av akutt hjerte- 
svikt, samt en to cm blodpropp i hjertet. Hun ble 
hastet til Rikshospitalet med blålys. 

Satt rett på transplantasjonsliste
– Det var veldig mye oppmerksomhet rundt denne 
blodproppen i begynnelsen, det var så viktig at 
den ikke skulle løse seg opp og forsvinne rundt i 
kroppen, det kunne være skikkelig farlig. Derfor 
tok det litt tid før vi fikk vite hva det egentlig var 
som feilte henne.

Isabell ble satt på medisiner. Foreldrene fikk 
beskjed om at hjertet måtte byttes, og Isabell ble 
ganske umiddelbart satt på transplantasjonsliste. 

Familien var på Rikshospitalet i cirka fire måneder 
i denne første runden, så reiste de hjem for å vente 
på det nye hjertet. Det tok nesten tre år. 

– Det var tøffe år, det er vanskelig å gå sånn og 
vente, og tenke. Vi visste hvor dårlig hjertet til 
ungen vår var, og hun var veldig svak, minnes 
Leif. Isabell orket ingenting i disse årene. 

– Hun klarte nesten ikke å gå opp trappa til 
annen etasje, måtte bare ligge og hvile. Isabell 
fikk aldri begynt på skolen, som hun egentlig 
skulle denne høsten, og hun fikk aldri lekt med 
venner, forteller Ann-Charlotte, og synes det er 
trist å tenke tilbake på dette. Hun legger til at 
barneskolen fulgte henne godt opp, og at læreren 
innimellom kom hjem til Isabell. 

– Og så bodde vi jo nesten på Rikshospitalet i 
disse årene, var veldig mye ut og inn der, særlig 

«Jeg har lært  
mye om hva leger 
gjør, og hva det 
vil si å være syk.»

«Ekteparet er 
preget av de siste 
ti årenes tøffe  
opplevelser og 
omveltninger. 
Samtidig utstråler 
de energi og kraft, 
og humoren  
sitter løst. »

Å GJØRE NOE SAMMEN: 
Isabell, Melissa og  
Mariell får tiden til  
å gå på sykehuset. 

NYLIG TRANS- 
PLANTERT:  Rett etter 
hjertetransplantasjonen  
til Mariell. 
Foto: privat

KONFIRMASJON: 
Isabells konfirmasjon 2020. Fra 
venstre: Mariell (11), Isabell (15), 
Melissa (16) og Natalie (19).
Foto: privat
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Ann-Charlotte, og smiler over datterens ønske 
den gangen om å bli lege og forsker. 

Isabell går i tiende klasse i dag, og forteller at 
akkurat nå er drømmen å gå videre med kunst- og 
håndverksfag. Selv om hun ikke helt har gitt slipp 
på tanken om å bli lege en dag. 

– Jeg har lært mye om hva leger gjør, og hva det 
vil si å være syk.

Hun er spent på hvilken skole og linje hun kom-
mer inn på når hun begynner på videregående.

– Jeg liker å lage ting, å skape noe, forteller  
Isabell. Hun har gode minner fra da hun malte og 
tegnet mye på Rikshospitalet (se sidesak), og hun 
holder fortsatt på med dette. På fritiden driver 
hun også med både turn og sang. Hun følges 
regelmessig opp på både Sykehuset Østfold og  
på Rikshospitalet, og har fortsatt lett for å få  
infeksjoner. All behandlingen hun har vært igjen-
nom har også gitt henne senskader, blant annet 
med noen nerveproblemer i bena, og nylig begynte 
hun flekkvis å miste håret. Men hun er frisk i dag, 

og selv om hun vet at kreften kan komme tilbake, 
er Isabell glad og fornøyd og velger selv å ikke 
fokusere så mye på sykdommen. 

– Jeg tenker ikke så mye på at jeg har vært syk, 
sier ungjenta, som aller helst bare vil drive med 
sine ting, som å male, synge og turne. 

Yngstemann i huset, Mariell, er også helt frisk  
i dag. Hennes store lidenskap er kunstløp. Hun 
trener seks ganger i uken og drømmer om å bli 
skøytedronning. Snart er hun på «nivå tre», som 
betyr at hun også kan begynne å konkurrere – det 
gleder hun seg til. Mariell går i sjette klasse og 
forteller at hun sammen med læreren har fortalt 
klassen om det som har vært, og om det nye hjertet. 
Ellers synes hun det er veldig greit å ikke snakke 
så mye om det med de andre på skolen. 

– Jeg vil heller snakke om alle de andre vanlige 
tingene, sier Mariell rolig, og virker ikke nevne-
verdig opptatt av sin egen sykehistorie. Hun er 
mer engasjert i å vise fram utstyret hun bruker til 
kunstløp-trening.

Barn nummer to ble rammet
Noen år etter at Isabell fikk transplantert nytt hjerte, 
skjedde nettopp det de var engstelige for. Yngste-
mann i søskenflokken, Mariell, ble plutselig syk. 
Ann-Charlotte forteller at de denne gangen fort 
skjønte hva som var i ferd med å skje.

– Vi kjente igjen symptomene denne gangen. 
Selv om de kom mye fortere og egentlig ganske 
overraskende. Fra å være en helt frisk og rask 
unge, ble Mariell plutselig veldig dårlig. 

Hun ble sendt på sykehuset for sjekk, og der fant  
de fort ut at hjertet utviklet seg på samme måte som 
hos søsteren Isabell. Mariell hadde også utviklet 
hjertesvikt, og fikk ganske omgående operert inn 
en hjertestarter. Det tok imidlertid ikke lange tiden 
før de kom fram til at også hun måtte transplanteres.

– Det var ikke noe å vente på, mente de, og hun 
ble satt på ventelisten. Mindre enn et døgn senere 
var hun transplantert, forteller Ann-Charlotte, og 
medgir at det denne gangen var vanskelig å henge 
med på det som skjedde – alt gikk så fort. 

– Det er nesten så jeg lurer på om vi har rekord i 
begge endene av skalaen, både den lengste vente-
tiden og den korteste, sier Leif og smiler lakonisk. 
Han legger til at de med Mariell nesten ble usikre 
på om det var riktig at hun skulle få nytt hjerte 
– var hun ikke egentlig for frisk. Etter deres erfa-
ring med Isabells veldig lange sykdomsperiode, 
var dette nesten uvirkelig.

– Hun hadde jo nesten ikke rukket å være syk, 
kom rett fra skolen, liksom. Alt gikk så fort. Det er 
lett å bli i tvil om hvorvidt man gjør det riktige i slike  
situasjoner. Men jeg spurte legene om transplanta-
sjon ville forhindre at Mariell skulle bli like syk som 
storesøsteren, og det bekreftet de. Da var det greit!

Mariell kom seg ganske fort etter transplanta-
sjonen. Hun kom tilbake til en ganske normal 
hverdag igjen etter cirka tre måneder. 

– Men det måtte skje gradvis, grunnet lavt immun- 
forsvar. Langsomt kunne gå i butikken, måtte holde 
avstand, ha god håndhygiene. Det første året etter 
transplantasjon måtte vi være ekstremt forsiktige.  
Etter hvert begynne hun gradvis på skolen.

Mariell må ta medisiner hver eneste dag, men 
er ellers helt frisk i dag. For Isabells del skulle det 
dessverre vente flere humper i veien. 

Fikk kreft
– Sånn cirka tre uker etter at vi var kommet hjem 
fra Rikshospitalet etter transplantasjonen, ble 
Isabell dårlig igjen. Hun ble slapp og blek, orket 
ikke mye, lå hele tiden på sofaen. Vår største frykt 
var avstøtning av det nye hjertet.

Isabell ble lagt inn på Rikshospitalet igjen til 
utredning. Det tok tid før de klarte å finne årsaken. 

– Først da Isabell fikk kraftige magesmerter, så 
kraftige at hun skrek, det kom ut blod begge veier, 

at de fikk mistanke om hva dette kunne være. Det 
skjedde på femårsdagen til lillesøster Mariell, som 
også var til stede, forteller Ann-Charlotte.

Leif er blank i øynene når vi snakker om dette. 
Datteren hans har vært igjennom så mye smerte, 
og enda var det mer som skulle komme. 

Undersøkelsene på Rikshospitalet viste at Isabell 
hadde kreft i alt som var av lymfekjertler i kroppen, 
samt i tarm og mage. Diagnosen var post transplant 
lymfom disease (PTLD), og årsaken kan ha vært 
medisinene hun måtte ta for å unngå avstøtning 
av det nye hjertet. De byttet medisiner og hun ble 
satt på cellegift. Kuren varte i ett år. 

– Det var en rar tid. Vi var en uke på Rikshospitalet 
og to uker hjemme gjennom hele året, husker han.  
Familien har de siste ti årene tilbrakt svært mye 
tid på sykehus.

– Vi hadde aldri kommet oss igjennom dette, og 
alt det andre, uten alle englene på Rikshospitalet. 
De gjør en fantastisk jobb alle sammen, og skulle ha 
fått fredsprisen hver og en, det hadde de fortjent. Vi 
har en fantastisk familie også, på begge sider, og 
venner. De har stilt opp og hjulpet til med å få det 
hele til å gå rundt.

Leif legger ikke skjul på at de som familie, og 
ikke minst de fire barna, har fått noen erfaringer 
med sykdom og sykehusopphold gjennom alt 
dette, og han er ganske sikker på at det har preget 
dem. Alle jentene har feiret en av bursdagene sine 
på Rikshospitalet.

– Ja, jeg tenker særlig på Mariell, som har sett 
alt som har skjedd. Hun var jo så liten og stort sett 
med oss på Rikshospitalet hele tiden når vi var 
der med Isabell. Kanskje vil det komme opp på et 
tidspunkt, at hun forstår hvor farlig det hun selv 
også har vært med på, egentlig er.

Leif tror jentene har fått et helt spesielt forhold 
av det de har opplevd.

– De er veldig knyttet til hverandre! Selv om de 
også er en helt vanlig søskenflokk, på godt og vondt.  
Her er det klemming og krangling om hverandre. 
De er egentlig blitt veldig selvstendige av dette, 
alle sammen.

Har fremtidsplaner
Etter hvert som ettermiddagen nærmer seg, kommer 
jentene hjem i tur og orden, fra skole og fra jobb 
– og fyller huset med livene sine. Det går bra med 
dem alle sammen i dag. De to eldste har fremtids-
planene klare. Natalie (19) skal bli fengselsvakt, 
Melissa (16) vil bli dyrlege. Ingen av de to eldste 
jentene har utviklet symptomer på sykdommen, 
men de går til kontroll og følges opp på Rikshos-
pitalet en gang i året.

– Da Isabell var mindre, sa hun at hun ville bli som 
Sissel Nygård, en av barnelegene som behandlet 
henne på Rikshospitalet, forteller 

DRØMMER OM Å BLI 
SKØYTEDRONNING:  
Mariell viser stolt frem 
sine skøyter og tilhørende 
utstyr. Hun trener seks 
ganger i uken og drømmer 
om å bli skøytedronning. FAKTA

«Mariell kom  
seg ganske  
fort etter trans-
plantasjonen.»

Hva er  
Arytmogen  
høyre ventrikkel- 
kardiomyopati 
(ARVC)?

ARVC er en arvelig 
hjertemuskelsykdom 
som fører til at mus-
kulaturen på spesielt 
høyre hjertehalvdel 
blir svekket, og dette 
kan føre til hjerte- 
rytmeforstyrrelser.
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Gaute Døhlen, 
avdelingsleder på 
barnekardiologisk 

avdeling på OUS 
Rikshospitalet.

Fikk møte Marianne Aulie:  MALING SOM TERAPI

Allerede første gang Isabell lå på Rikshospi-
talet, ble hun fascinert av bildene til Marianne  
Aulie som hang på veggene der. Snart begynte  
hun å tegne og male selv.  

– Det hjalp henne nok til å bearbeide alle 
opplevelsene. Hun rømte litt inn i malingen og 
tegningen, gjemte seg bort, sier mamma 
Ann-Charlotte.

– Det å male gjorde det så mye mindre kjedelig  
å være på sykehuset, sier Isabell, som hadde 
en stor produksjon av klovner på lerret, etter 
hvert også troll. 

– Ja, det ble veldig mye maling på Isabell, og 
de er ganske uttrykksfulle, bildene hun laget, 
legger pappa Leif til.

Begeistret og usigelig takknemlig forteller 
foreldrene om førskolelæreren på Rikshospi-
talet, Pernilla Dahlborg, som arrangerte at  
Isabell etter hvert fikk møte sitt store idol, 
Marianne Aulie. 

– Jeg fikk komme hjem til Marianne Aulie og 
Aune Sand, og var der en hel dag. Fikk lære 
noen maleteknikker av henne, det var veldig 
gøy, og så fikk jeg med meg et bilde, forteller 
Isabell. Stolt viser hun fram Aulie-bildet som 
henger i stua deres, med en egen dedikasjon 
til Isabell. 

– Jeg fikk velge hvilket bilde jeg skulle ta med 
meg. Da tok jeg dette, som ikke var helt ferdig.  
For det var mest unikt, sier hun og smiler 
bredt og litt sjenert.

Ann-Charlotte forteller at også lillesøster 
Mariell fikk være med å male denne dagen.  

– De åpnet hjemmet sitt og tok oss hjertelig 
imot. De malte sammen med barna en hel dag. 
Marianne og Aune var helt fantastiske. Vi 
spiste middag sammen og storkoste oss fra 
morgen til kveld. For noen mennesker! Etter 
at Isabell kom hjem fra sykehuset, ble hennes 
egne bilder stilt ut flere ganger i Sarpsborg.

– Hun ble invitert av lokale kunstnere til å være  
med på en utstilling på Café Sarpen og på 
Borregaard. I tillegg hadde Isabell sin helt egen  
utstilling hvor vi selv leide lokale her i byen. 
Mange var innom, og flere bilder ble solgt.

Ann-Charlotte forteller at hun selv ble inspirert  
av Isabells malerier, og bestemte seg for å 
lage en liten historie til hvert maleri. Disse ble  
etter hvert til en barnebok, «Regnbuedalen»,  
rikt illustrert med Isabells tegninger og bilder. 

Boken handler om de morsomme lykketrollene  
og klovnetrollene i Regnbuedalen. Men i  
Nabodalen, RødStjerneDalen, bor det også 
troll, de rampete gloploppene. De finner på 
all verdens ugagn. Så trollene i Regnbuedalen 
må passe godt på …

En stor andel av barna som kommer til be-
handling og oppfølging på Rikshospitalet, 
som har det nasjonale behandlingsansvaret 

for barn med hjertefeil, har medfødte og strukturelle 
hjertefeil. Det dreier seg om feil i selve oppbyggingen 
av hjertet eller i de store årene som bringer blodet til  
og fra hjertet. En liten, men voksende gruppe av 
dem som følges opp for hjertefeil på BKA, har også  
såkalte genetiske hjertefeil (les mer på side 29 for 
en oversikt over hva slags sykdommer det dreier 
seg om). Sistnevnte gir et litt annet sykdomsuttrykk 
enn de strukturelle feilene, og det er ikke alltid 
barnet og familien er klar over sykdommen i barnets 
første leveår. Genetiske hjertefeil krever spesialisert 
oppfølging og involverer flere faggrupper på syke-
huset. Ikke minst fordi det ofte innebærer at flere 
i familien er rammet av samme sykdom. 

– Det er overlege Andreas Früh som har spesia-
lisert seg på denne gruppen hjertefeil her hos oss. 
Dette er et både komplisert og vanskelig felt. Han 
har fulgt opp disse barna og familiene i hvert fall i 
tjue år, og han er helt sentral i dette arbeidet. Det 
er han som er guruen på området, sier Døhlen og 
er full av respekt for fagområdet Früh har bygget 
opp i avdelingen. 

Stadig flere oppdages
Feltet genetisk hjertesykdom har vokst seg fram 
de siste ti til tjue årene, først og fremst fordi fag-
miljøene får stadig mer kunnskap om de ulike 
genmutasjonene. I tillegg gjøres det generelt mer 
gentesting, og stadig flere genetiske varianter 
oppdages – hos flere.

– De ringer Andreas fra andre sykehus når det 
er mistanke om en genetisk sykdom, og diskuterer 
med ham, han leser Holter-registreringer (24-timer 
EKG) for dem og hjelper til med utredningen og 
oppfølgingen over hele landet egentlig, sier 
Døhlen. Han legger ikke skjul på at det ligger 
svært mange arbeidstimer nedlagt i dette. Gene-
tiske hjertesykdommer kan både oppdages og 
følges opp på de lokale sykehusene, da gjerne i 
nær dialog med Rikshospitalet.

– Andreas Früh samarbeider også med ulike 
avdelinger her på sykehuset om disse barna, 
blant annet Avdeling for medisinsk genetikk og 
Fagenhet for genetiske hjertesykdommer på  
Kardiologisk avdeling. Dette har ført til en bred 
og god kartlegging og registrering av disse barna, 
som ikke minst gir et glimrende utgangspunkt  
for forskning. 

Drømmer om et større team for oppfølging av 

genetisk hjertesykdom  
hos barn
Genetisk hjertesykdom er et område i vekst. Stadig flere blir klar over 
sin arvelige disposisjon og får behandling for sykdommen. På Barne- 
kardiologisk avdeling (BKA) på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 
følger de opp mange av barna som rammes av genetisk hjertesykdom. 
– Vi trenger mer ressurser og enda bedre systemer for å ivareta dette 
feltet i fremtiden, sier avdelingsleder Gaute Døhlen. 

Tekst og foto: Hanni W. Petersen
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Regnbuedalen er  
skrevet av Ann-Charlott  
Gulbrandsen, og det er 
datteren Isabell som har 
stått for alle tegningene.

Boken kan bestilles på 
ark.no og på norli.no.

GAVE FRA SITT IDOL: 
Isabell fikk komme hjem  
til Marianne Aulie og male 
sammen med henne en hel 
dag. Hun fikk også velge  
seg ut et bilde å ta med 
hjem, med Mariannes egen 
dedikasjon til Isabell. 
– Jeg valgte dette bildet, 
som ikke var helt ferdig.  
For det var mest unikt.
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Døhlen forteller at Früh i mange år har hatt en 
avtale med Øre-, nese- og hals-avdelingen på 
sykehuset, og at de når de får inn barn som hører 
dårlig, også tester dem for LQTS (se mer på s. 29). 
Noen av barna som har sykdommen LQTS, har 
nemlig også svært dårlig hørsel, og flere har  
gjennom hørseltest fått oppdaget LQTS. 

– Det er viktig og faktisk livreddende å få fanget 
dem opp, og å komme i gang med behandling. Da 
kan de fleste av dem leve ganske normale og gode liv.

Trenger enda bedre systemer
Døhlen er overbevist om at pasientgruppen med 
genetiske hjertesykdommer vil fortsette å øke, 
også på barnesiden, og han jobber aktivt for å 
bygge opp systemene og kompetansen for dette 
på avdelingen. 

– Overlege Marit Kristine Smedsrud har tidligere 
jobbet med genetiske arytmier på voksensiden. 
Nå er hun ansatt hos oss, og sammen med Andreas 
Früh følger hun opp barna med disse problem-
stillingene, sier Døhlen. Han forteller stolt at 
Smedsrud også forsker på risikovurdering og 
oppfølging av pasienter med en spesiell type 
genetisk mutasjon (arytmogen kardiomyopati). 
Til dette prosjektet har hun fått støtte av Foreningen 
for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen.

 – På voksensiden har de veldig gode strukturer 
på plass for behandling og oppfølging av disse 
pasientene, sier Døhlen og gir overlege Kristina 
Haugaa på Fagenhet for genetiske hjertesykdommer  
på Kardiologisk avdeling mye anerkjennelse for 
det de der har bygget opp. Han ønsker seg en 
tilsvarende struktur på BKA, og et enda tettere 
samarbeid med voksenenheten. Da trenger han 
imidlertid flere ressurser. 

Stort informasjonsbehov
Genetiske hjertefeil kan være arvet, og hos noen 
av barna er familiehistorien allerede kartlagt og 
kjent. Noen kan imidlertid oppstå som en spontan 
mutasjon. Barnet kan være den første i familien 

som opplever dette, og er henvist til avdelingen 
på Rikshospitalet etter for eksempel uforklarlige 
hendelser med besvimelser. Barnet blir da utre-
det og kartlagt, det tas genetiske tester, 24-timers 
hjertemåling (EKG), stresstester av hjertet osv. 
Når diagnosen er stilt, kan behandlingen begynne,  
gjerne forebyggende. Så vil det være aktuelt å 
teste familien for øvrig og lete etter andre slekt-
ninger. Dette er et krevende og vanskelig område  
å jobbe med, som reiser mange etiske og prinsi-
pielle problemstillinger.

– Andreas Früh og Marit Kristine Smedsrud 
samarbeider allerede med voksenavdelingen, 
men kanskje vi kunne blitt enda mer «slått 
sammen», sier Døhlen og drømmer blant  
annet om å kunne ansette en egen elektro- 
fysiologisk sykepleier. 

– Det er svært mye oppfølging, informasjon og 
ikke minst opplæring av disse familiene som er 
nødvendig, vi hadde trengt flere til å ta seg av dette 
som i dag i all hovedsak gjøres av Andreas Früh. 

Jeg får stadig mer å gjøre, både fordi vi vet mer 
om disse sykdommene, men også fordi vi opp-
dager flere pasienter, sier overlege Andreas 

Früh. Han har i mer enn 20 år jobbet med barn 
med genetiske hjertesykdommer på OUS Rikshospi-
talet. Da tok han feltet over etter Svein Sørland, 
som regnes som grunnleggeren av barnekardiologi 
i Norge. Siden har Andreas Früh bygget videre på 
den gryende og etter hvert voksende kunnskapen 
om genetisk hjertesykdom hos barn. 

– Gruppen som rammes blir større og større, blant 
annet fordi dette med genetisk utredning er gått 
veldig videre og vi oppdager flere. 

Früh legger ikke skjul på at det gjennom disse 
årene er blitt stadig mer å gjøre. 

– Tidligere oppdaget vi bare de mest alvorlige 
tilfellene. I dag finner vi mange flere, og i tillegg 
nesten alle andre i familien som har mutasjonen. 
Det betyr ikke nødvendigvis at de alle blir syke, 
eller må bli det, men de har disposisjonen for å 
utvikle sykdommen og vi må vurdere risikoen. Det 
blir en slags «snøball som ruller-effekt», sier Früh. 

To hovedkategorier
Genetiske hjertesykdommer kan, ifølge Andreas 
Früh, deles inn i to hovedkategorier: de elektriske 
hjertesykdommene og kardiomyopatiene. Ved 
elektrisk hjertesykdom, som for eksempel lang 
QT-tid-syndrom, er det i hovedsak den elektriske 
aktiviteten i hjertet som er berørt, med risiko for 
arytmier og eventuell hjertestans. Ved kardiomy-
opatier, som for eksempel hypertrofisk kardiomy-
opati (HCM), er hjertemuskelen fortykket, noe 

som fører til at hjertet kan få problemer med å fylle 
og tømme seg. Ved dilaterende kardiomyopati 
(DCM) er hjertet utvidet og svekket, noe som i 
neste omgang kan føre til hjertesvikt. I tillegg gjør 
dette hjertet mer utsatt for rytmeforstyrrelser. 

– Noen av disse hjertesykdommene kan være 
uoppdaget lenge, fordi de gir få symptomer. Når 
de viser seg, er det gjerne med besvimelser, hjerte- 
rytmeforstyrrelser og eventuell hjertestans.

Arvegangen ved genetisk hjertesykdom er som 
oftest autosomal dominant. Dette betyr at muta-
sjonen arves fra en av foreldrene og at risikoen er 
50 prosent for å gi mutasjonen videre. 

Teste eller ikke?
Når et barn er blitt diagnostisert med, eller det ut 
fra symptombildet er mistanke om, en genetisk 
hjertesykdom, blir begge foreldrene innkalt til en 
samtale for å diskutere hva sykdommen betyr og 
innebærer medisinsk og praktisk.

En mutasjon kan være nyoppstått hos den aktuelle 
pasienten (barnet). Da finnes det ingen andre i 
familien med samme mutasjon, utenom eventuelle 
fremtidige barn. Ellers er det alltid én (minst en, 
ved resessiv sykdom er det begge) av foreldrene 
som er genbærer(e). I slike tilfeller er det også en 
risiko for at søsken har arvet samme feilen. Da er 
det mulighet for å teste seg. Gentesting av personer 
som ikke har symptomer, er lovregulert. For å kunne  
teste, må de ha fått genetisk veiledning. Gjelder 
det et barn, er det foreldrene som skal ha veiled-
ningen. Vanligvis henvises de til Avdeling for 
medisinsk genetikk på Oslo universitetssykehus 

«Noen av barna som har sykdommen LQTS, 
har nemlig også svært dårlig hørsel, og flere 
har gjennom hørseltest fått oppdaget LQTS.» 

Genetisk hjertesykdom hos barn: 

– En snøball som ruller
Genetiske hjertesykdommer viser seg som regel på andre måter enn 
medfødte og strukturelle hjertefeil. De gir ulike symptomer, kommer 
ofte ikke til uttrykk før i barne- eller ungdomsårene og sist, men ikke 
minst, de er arvelige og rammer som regel flere i samme familie. 

Tekst og foto: Hanni W. Petersen
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eller på det sykehuset hvor de hører til. Men genetisk  
veiledning kan også gis av en lege som har inngå-
ende kunnskap om sykdommen og arvegangen. 
Andreas Früh gir genetisk veiledning for disse 
genetiske hjertesykdommene.

– Det er frivillig om foreldrene vil la seg teste når  
barnet er den første i familien som oppdages med 
sykdommen. Det er selvsagt også frivillig om de 
velger å la barnet bli testet når en av foreldrene er 
genbærer eller syk. De fleste gjør imidlertid det, 
de ønsker å vite, forteller Früh. 

Stor variasjon i hvordan  
sykdommene slår ut 
Familiehistorie er viktig når risiko skal vurderes 
og estimeres ved genetiske hjertesykdommer hos 
barn. En vesentlig del av genetisk utredning dreier  
seg derfor også om å kartlegge familiehistorien. 
Früh forklarer at mye av den forventede utviklingen  
kan leses ut av hvordan sykdommen har utviklet 
seg hos øvrig familie. Samtidig, og forvirrende nok,  
er det også slik at det kan være store variasjoner 
mellom familiemedlemmer. Både med tanke på 
hvordan sykdommen viser seg og om, når og i 
hvilken grad man utvikler symptomer.

– At man har genet, betyr ikke at man må få noen  
sykdomstegn, sier Früh, og legger til at dette selv-
følgelig er noe av det som skaper usikkerhet. Genets  
gjennomslagskraft («penetrans») vil variere, og selv 
om man har genfeilen, som innebærer en risiko,  
er det ikke sikkert at sykdommen slår ut. Früh har 
mange samtaler med disse familiene, og han vei- 
leder dem med tanke på hvordan de skal forholde 
seg, også til denne uvissheten. 

Prøv å leve normalt
Kardiomyopatiene utvikler seg som regel over et 
livsløp. Så lenge barnet ikke har utviklet noen tegn  
på sykdommen, er Frühs viktigste råd ved disse 
sykdommene å la barna få leve mest mulig normalt. 

– Dette følger vi jo nøye med på, og oppfordringen 
er å la barna få være med på det de har lyst til. Når 
det er tegn til sykdom eller symptomer, da starter 
vi behandlingen, med mål om at de kan fortsette 
å være med på det aller meste. 

Früh understreker at det så langt ikke finnes noen  
studier som tilsier at medikamenter kan hindre at 
man utvikler en kardiomyopati når man har arvet 
en disposisjon til å utvikle denne sykdommen. 

– Ved å behandle tidlig i sykdomsforløpet ønsker  
vi imidlertid å forsinke utviklingen og hindre fatale  
følger. Da kan behandling med betablokkere være 
aktuelt, blant annet for å forhindre arytmier.

Siden intensiv fysisk aktivitet kan være ugunstig  
for noen av disse sykdommene, kan det være greit å 
ikke satse alt på konkurranseidrett, legger Früh til. 

– Det kan være lurt å orientere barna om at de 
bør finne andre aktiviteter enn idrett, for eksempel  

spille et instrument, foreslår Früh, og presiserer på 
nytt at det likevel ikke betyr at de ikke kan drive 
med idrett. 

Litt ulik behandling
– Ved de elektriske sykdommene, som for eksempel 
lang QT-tid-syndrom, gjør vi en risikovurdering. 
Studier har klart bevist at behandling med beta-
blokkere senker risikoen for hendelser (alt fra hjerte- 
bank, besvimelser, hjertestans og plutselig død). 
Betablokkere fungerer som en slags «fartsdemper» 
på hjertet, og beskytter mot arytmiene sykdommen  
kan gi. I noen tilfeller kan en pacemaker i tillegg 
sikre en «ren» og jevn frekvens på hjerterytmen. 

Früh legger til at pasientene med elektriske 
hjertesykdommer dessuten må unngå en rekke 
andre medikamenter og aldri må bade eller 
svømme alene. Sistnevnte handler om at de kan 
besvime, og dersom dette skjer i vann og de er 
alene, kan de drukne.

Noen få barn med veldig høy risiko til tross for 
behandling med betablokkere, kan få implantert 
en hjertestarter når de er store nok. 

– En hjertestarter beskytter ikke mot rytme-
forstyrrelsen, men kan gi en trygghet når det er 
stor risiko for arytmianfall til tross for behandling  
med betablokkere. På de aller minste er dette svært 
sjeldent, sier Früh, og forklarer at det heller ikke 
finnes implanterbare hjertestartere som er laget 
for de aller minste.

Andreas Früh anbefaler sjelden disse familien 
å bære rundt på en ekstern hjertestarter. 

– De må jo i tilfelle ha den med på alt de gjør, og 
den psykologiske effekten av dette er ikke så god, 
mener han. Dessuten, i dag finnes eksterne hjerte- 
startere nesten overalt, og Früh synes det er like 
viktig at de faktisk har kunnskap om vanlig hjerte-  
og lungeredning.

Alle barn med genetisk hjertesykdom med en viss  
risiko, går til jevnlig oppfølging og kontroller, enten  
på lokalsykehus eller på Rikshospitalet. Hjertet 
sjekkes, det måles EKG, det tas ultralyd av hjertet, 
gjøres belastningstester osv. Der hvor risikoen 
vurderes til å være veldig lav, er det ikke nødvendig  
med regelmessige kontroller. I stedet gjøres avtaler  
med familiene om at de selv tar kontakt ved even-
tuelle hendelser eller symptomer. 

– Det er uansett viktig at vi alltid får tilbake-
meldinger om hendelser og får registrert dette, 
eventuelt får justert medisineringsdose og/eller 
får startet opp med behandling.

Risiko oppleves ulikt
De genetiske hjertesykdommene kan for noen opp- 
leves som usikre og føre med seg en del frykt. Früh 
erfarer imidlertid at det varierer veldig hvordan 
familiene håndterer dette og hvor mye angst de 
lever med. Selve risikovurderingen som gjøres 

rent medisinskfaglig, er kompleks. Früh under-
streker at noe av hensikten med denne er å unngå 
å skape unødig frykt for familienes del. 

– Familienes risikooppfatninger er veldig for-
skjellige. Der hvor et nært familiemedlem har dødd  
brått og uventet, kan frykten være stor. I andre 
familier, hvor slike hendelser er mer perifere, kan 
frykten være lav. Det er veldig ulikt hvordan ting 
oppfattes, og veldig mange individuelle faktorer 
spiller inn. Noen foreldre bedømmer risikoen som  
lav og ønsker ikke at barnet skal behandles med 
betablokkere. Andre foreldrene kan være såpass 
redde at de vil gjøre alt for å holde risikoen så lav 
som mulig. Da er det bedre at barnet behandles 
med betablokkere enn at det settes restriksjoner 
for hvilke aktiviteter barnet får lov å være med på.

Früh er uansett opptatt av at familiene må være 
tett på og involveres i behandlingen og i det som 
skal gjøres av forebyggende tiltak. 

– De må være med på laget, og selv også være 
med på å avgjøre hva de vil og hva som er riktig 
for dem!

Nasjonal registrering av pasienter med 
genetisk hjertesykdom
Barn med genetisk hjertesykdom kan følges opp og 
gå til kontroller på andre sykehus enn Rikshospitalet. 
Det hender likevel at disse barna blir sendt til  
Andreas Früh på Rikshospitalet for en ekstra risiko- 

vurdering, og at han veileder sykehusene over 
telefon når det gjelder vurderinger av behandling 
og oppfølging. 

– Det vil variere rundt om i landet hvor mye 
erfaring de har med disse sykdommene. Noen 
steder har de veldig få pasienter og rekker ikke å 
opparbeide seg kompetanse. Andre steder har de 
ganske mange, da blir det noe annet, sier Früh og 
nevner Sørlandet som eksempel, hvor det er en 
geografisk opphopning av sykdommen LQTS.

Früh setter pris på å bli involvert rundt om i landet,  
og ikke minst har han et sterkt ønske om å ha oversikt 
over og få registrert alle landets pasienter under 
18 år med genetisk hjertesykdom i Rikshospitalets 
behandlingsregister for barn med hjertefeil, Berte.

 – Det er ikke alle de lokale gentestene jeg får meldt  
inn, men det ønsker jeg meg. Også om familie-
medlemmer med sykdommen, sier Früh, og under- 
streker at dette ikke minst er viktig med tanke på 
å kunne drive nødvendig forskning på området.

Han er fornøyd med at det nå kommer en nasjonal 
anbefaling for oppfølging og behandling av barn 
med genetisk hjertesykdom. 

– Det jeg ser som optimalt, er at den første vurde- 
ringen av barnet gjøres her på Rikshospitalet, og 
at den videre oppfølgingen gjøres lokalt, samtidig 
som vi får tilsendt EKG-resultater og rapporter 
underveis. Da blir det en bedre arbeidsfordeling 
og et godt helhetlig samarbeid og registrering.

LANG ERFARING: 
Overlege Andreas Früh  
har jobbet med barn med 
genetisk hjertesykdom i 
mer enn 20 år. Her har han 
fått blomster i forbindelse 
med sin 60-årsdag.

– Gruppen som rammes 
blir større og større,  
blant annet fordi dette 
med genetisk utredning  
er gått veldig videre og vi 
oppdager flere, sier han. 
Han viser fram en ICD og 
en pacemaker (til høyre).

«Alle barn med 
genetisk hjerte-
sykdom med  
en viss risiko,  
går til jevnlig  
oppfølging  
og kontroller,  
enten på lokal- 
sykehus eller på 
Rikshospitalet.»
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Maria er vokst opp i Drammen og forteller 
at hun alltid har drevet med idrett. Ganske 
tidlig begynte hun dessuten å planlegge 

for å satse på fotball og bli profesjonell spiller. Da 
hun var 16 år, spilte hun på 2. laget i toppserien. Det 
meste i livet dreide seg om fotball, om trening og 
dans som hun hadde startet med som 3-åring, men 
noe lugget likevel. Hun trente i hvert fall 15 timer 
i uken, men kroppen responderte ikke ordentlig.

– Med tanke på hvor mye jeg trente, var det 
ganske rart, jeg ble liksom ikke i bedre form, det 
var som om noe holdt igjen.

Til slutt var det trenerne som reagerte. De fikk 
henne sendt til Drammen sykehus, og Maria ble 
sjekket fra topp til tå: lungekapasitet, astma, blod- 
prøver med mer. De fant ingenting. 

– Jeg ble litt frustrert, men jeg fortsatte å trene, 
dette var jo livet mitt. Det begynte imidlertid å  
gå opp for meg at jeg kanskje ikke kunne bli  
proff fotballspiller. 

Maria er alvorlig når hun snakker om dette. Det 
var vondt å erkjenne sin begrensning den gangen, 
samtidig som hun ikke helt forsto hvor den kom fra. 

– That’s why!
Maria endret på fremtidsplanene sine, og etter et 
år på folkehøgskole (fotball-linje), reiste hun til 
Australia for å studere til veterinær og bli dyrlege. 

Hun rakk knapt å etablere seg på den andre 
siden av jordkloden, så kom det en beskjed hjemme-
fra som skulle endre på mye. Marias mamma 
hadde, etter mange år med flerfoldige helseplager, 
fått påvist den genetiske og arvelige hjertemuskel- 
sykdommen dilatert kardiomyopati (DCM). 

DCM er en såkalt autosomal dominant sykdom, 
hvilket betyr at det er 50 prosent sannsynlighet 
for at neste generasjon til den som har genfeilen, 
arver sykdommen. Samtidig er det som på fag- 
språket kalles penetransen, høy: Har du genfeilen, 
blir du også syk.

Maria måtte reise hjem for å bli testet, både 
hun og hennes tre år eldre bror ble utredet. 

– Jo, jeg fikk nok muligheten til å la være å teste 
meg, til ikke å skulle vite, men det var uaktuelt for 
meg. Jeg ville absolutt vite!

– Da jeg fikk svaret, ble jeg egentlig ganske lettet, 
sier Maria og rister lett på hodet. Hun er tankefull, 
det er jo litt paradoksalt, og hun forklarer. 

– Ting falt på en måte på plass etter dette, og jeg 
skjønte plutselig hvorfor jeg aldri ble i bedre form, 
til tross for all treningen. Jeg ble ikke overrasket 
over at det var jeg som hadde sykdommen og ikke 
broren min, han testet negativt, jeg visste det 
egentlig. Det var greit å få en forklaring.

Sporet sykdommen fem generasjoner
Lamin AC kardiomyopati ble ikke «oppdaget» 
som sykdom før etter 1999. Det betyr ikke at syk-
dommen ikke fantes før dette, men det var da 
vitenskapen fikk kjennskap til den genetiske 
kodingen som ligger bak, og utslagene dette kan 
gi.  Det viste seg etter testing at både moren og 
Maria har lamin AC-varianten av genmutasjonen, 
og at de i tillegg er en del av prosenten som også 
har en muskeldystrofi (Limb Girdle Muscular 
Dystrofy). Det betyr at ikke bare hjertemuskula-
turen er berørt, men at også muskulatur i ben og 
rygg over tid vil svekkes. Hos moren har det allerede 

utviklet seg, Maria merker foreløpig lite til dette.
Maria forteller at etter at de fikk diagnosen, 

skjønte de ganske fort hva som hadde feilt Marias 
mormor, og morens oldefar – og hvorfor så mange i 
familien på morens side hadde dødd såpass tidlig. 

– Det var flere brikker som falt på plass. Vi har 
klart å spore fem ledd bakover i tid med sykdom-
men på morssiden. 

Måtte legge opp konkurranseidrett
For den som har DCM, er hard trening noe av  
det som må unngås, og konkurranseidrett er  
helt uaktuelt. Maria måtte for alvor legge fotball-
drømmen på hylla. 

– Jeg tenker noen ganger at det var veldig uheldig 
at jeg som var så glad i trening, måtte rammes, 
sier Maria lett oppgitt. Hun føyer imidlertid fort 
og smilende til at hun nekter helt å gi opp fotballen. 

– Jeg omskolerte meg til keeper i stedet. 
Maria måtte også slutte med rugby, som hun 

hadde begynt med året før hun flyttet til Australia, 
og dykkersertifikatet måtte skrinlegges. 

– Ja, det var flere sånne kjipe ting som fulgte 
med, det var litt kjedelig. Men, så ble jeg veldig 
mye mer interessert i forskning, da, legger hun 
til og tegner et bilde av at dette også åpnet nye 
muligheter for henne.

Maria leste seg opp på sykdommen DCM og ble 
veldig interessert. Hun bestemte seg nå for at hun 
ville studere biomedisin i stedet for å bli dyrlege. 

– Jeg liker realfag, og dette var jo faktisk kjempe- 
spennende.

Så hun ble i Australia og tok en bachelor i bio- 
medisin der, med utveksling i USA. Deretter tok 
hun en master i biomedisin i Belgia, med utveks-
ling i Kina. Så bar det hjem til Norge og tilbake til 
hjembyen Drammen, hvor Maria har både familien, 
kjæreste og masse venner. Hun jobbet først noen 
år som lærer. I dag jobber Maria på kardiologisk 
avdeling på Rikshospitalet, som koordinator på 
forskningssenteret (ProCardio). Hun begynte som 
altmuligperson, nå skal hun jobbe målrettet som 
forskningskoordinator på et av avdelingens store 
nye prosjekter. Hun trives veldig godt og synes det 
er topp å jobbe med disse tingene, som er så nær 
hennes egne utfordringer. 

– Det er litt spesielt å jobbe sammen med sine 
egne behandlere, da, forteller hun, men legger til 
at det går veldig bra.

Livslang behandling
DCM behandles på ulike måter, litt avhengig av 
hvor i forløpet av sykdommen man er og hvor skadet 
hjertet er blitt. Sykdommen kan ikke kureres, men  

Har dilatert kardiomyopati (DCM): 

– Sykdommen skal 
stoppe med meg
Maria Ruud (31) fikk for snart ti år siden beskjed om at hun led av den 
arvelige hjertesykdommen dilatert kardiomyopati (DCM). Det endret 
på mye i livet hennes, men Maria mener det finnes verre diagnoser å få, 
og velger en positiv innstilling til sykdommen. 

Tekst og foto: Hanni W. Petersen

Marie Ruud,  
31 år
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POSITIV INNSTILLING TIL SYKDOMMEN: 
– Jeg kan ha et godt liv, selv om det er  
noen ting jeg ikke kan gjøre, sier Maria, 
som mener det finnes verre diagnoser  
å få enn den hun har.

«Da jeg fikk  
svaret, ble jeg 
egentlig ganske 
lettet, sier Maria.»
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begrenses, og utslagene kan forebygges. Maria tar 
foreløpig betablokkere daglig, som roer ned hjertets 
arbeidskapasitet og forhindrer/forebygger arytmier. 

– Jeg ble litt dårlig av medisinene i begynnelsen, 
men har vent meg til det nå. Har alltid iskalde hender 
og føtter og fryser lett på grunn av dem, men da er 
det bare å investere i varme klær. Jeg kommer til  
å måtte øke dosen etter hvert, og jeg må nok også 
over på andre og sterkere medisiner, blant annet 
blodfortynnende, sier Maria nøkternt, og vet at 
hun mest sannsynlig også vil måtte implantere 
en hjertestarter (ICD) om ikke lenge. 

– De venter så lenge de kan med dette, men det 
blir nok nødvendig etter hvert. Jeg er jevnlig på 
kontroller, og de ser på bilder av hjertet (echo), 
hjertets elektriske signaler under trening (arbeids- 
ekg) og en 24-timers registrering av hjertets elek-
triske signaler (Holter-monitor).

Det er et alvor over Maria når hun snakker om 
dette. Hun vet at det går en vei, og at behandlings- 
alternativene intensiveres. Samtidig er hun rolig 
og mener hjertet fortsatt fungerer ganske godt. 
Hun føler seg dessuten svært godt ivaretatt, og 
mener hun har verdens beste støtteapparat.

– Jeg er jo heldig oppi det hele, som bor i Norge. 
Her får jeg all den hjelpen jeg kan få.

Insisterer på å være positiv
Jeg spør Maria om det hender hun er redd. Til det 
svarer hun ganske bestemt nei. Selv om hun er 

veldig klar over at hun er rammet av en alvorlig 
sykdom som noen ganger får veldig alvorlig utfall. 
Maria mener det handler om et valg – og at det for 
hennes del er en innstilling til livet.

– Jeg har noen ekstraslag, og da får jeg litt puste- 
vansker, men det er mer til irritasjon enn at jeg 
blir redd. Det skjer så ofte. 

– Jeg kan ha et godt liv, selv om det er noen ting 
jeg ikke kan gjøre. Moren min er allerede 61 år, 
hun jobber fortsatt 100 prosent, er sosial og har et 
aktivt liv. Jeg har vært heldig med så mye annet i 
livet mitt, og alle har jo noe. Det finnes faktisk enda  
kjipere ting å bli rammet av enn dette, sier Maria, 
og føyer til at hun av og til nesten kan glemme at 
hun har denne genfeilen.

Maria har et nært forhold til familien, og særlig 
til moren, som har støttet henne veldig og ikke 
minst, lært henne mye. 

– Hun sier, og mener, at dette skal gå bra. Jeg har  
liksom fått en positiv grunnholdning av henne. 
Det er sånn jeg gjør det: insisterer på de positive 
tankene og tvinger de negative ned, sier Maria 
med et smil. 

Fremtidsplaner
Maria deler at hun de første årene etter at hun fikk  
diagnosen slet litt med tanker om hun skulle og 
burde få barn. Hun var usikker på om hun ville ha 
det, all den tid det er 50 prosent sannsynlighet for 
at barna hennes vil arve sykdommen.

Så dukket behandlingsformen PDG (preimplanta- 
sjonsdiagnostikk) opp. Dette er en metode for 
gentesting av embryoer (se faktaboks), som inne-
bærer at det er mulig å få barn uten sykdommen 
som foreldrene er bærere av. Foreløpig har dette 
ikke vært lovlig i Norge. Behandlingen har så langt  
vært gjort i utlandet, etter beslutning om tillatelse  
i en nemnd her hjemme.  I forbindelse med end-
ringen av bioteknologiloven våren 2020, er dette 
nå endret, og PDG kan snart utføres i Norge. 

– Jeg er veldig glad for at dette nå blir lovlig i Norge.  
Det betyr at jeg kan få barn uten å føre sykdom-
men videre. Broren min kan ikke føre den videre, 
siden han ikke har genet, og den skal stoppe med 
meg, sier Maria bestemt.

 – Sykdommen har dryppet ned tilfeldighetenes 
vei gjennom generasjoner i familien min, nå er vi 
ferdige med den! Det kjennes veldig bra. 

Bilde tatt av en kamp mellom «Norge»  
og «Belgia» (Maria spilte for Belgia) i 
Europeisk Universitetsmesterskap 2015.

Fra Marias år som midtbane- 
spiller på Spa-Bra, cirka 1998.

NÆRT FORHOLD: 
Maria har et nært forhold 
til familien, og særlig til 
moren, som har støttet 
henne veldig og ikke minst, 
lært henne mye. – Hun sier, 
og mener, at dette skal gå 
bra. Jeg har liksom fått en 
positiv grunnholdning av 
henne. Her på tur i 
Luxemburg i 2016. Og 
kvelden Strømsgodset  
tok sitt første seriegull  
på 43 år, i 2013.

«Hun sier, og mener, at dette skal gå bra. Jeg har 
liksom fått en positiv grunnholdning av henne.  
Det er sånn jeg gjør det: insisterer på de positive 
tankene og tvinger de negative ned, sier Maria  
med et smil.»

Maria spilte på AFL (Australian Rules 
Football) da hun bodde i Australia, som er 

en slags form for rugby. – Bildet er tatt  
med Universitetslaget i det som ble min 
siste turnering der. Ingen stillestående 

posisjon i AFL dessverre, så den idretten 
røk med diagnosen.

Alle foto: privat

Dilatert kardiomyopati er en hjertemuskelsykdom som fører til utvidelse (dilatasjon)  
av hjertets kamre. I en del av tilfellene skyldes dilatert kardiomyopati en genfeil 
som nedarves fra mor eller far. Den vanligste genfeilen som forårsaker dilatert 
kardiomyopati, er lamin-genfeil. Andre genfeil som titin-genfeil og troponin- 
genfeil fører også til dilatert kardiomyopati.

Ved DCM er det først og fremst hjertemuskelen og skjelettmusklene som blir berørt. 
Det skyldes at proteinet lamin (eller et annet protein) er defekt og bryter ned hjerte- 
muskelcellene. Muskelceller i hjertet erstattes av arrvev som ikke har evne til å 
trekke seg sammen slik som muskelcellene gjorde. Resultatet blir en utvidelse av 
hjertekamrene og et hjerte med redusert evne til å pumpe blod. Ofte starter tapet 
av celler i områder hvor det elektriske ledningssystemet i hjertet ligger, noe som 
kan føre til defekter i hjertets elektriske system, til blokkeringer i hjerterytmen  
og hjerterytmeforstyrrelser. 

HVA ER DILATERT KARDIOMYOPATI?
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Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) er en 
behandling som kan tilbys par og enslige 
kvinner som ønsker å få barn, og der én 

eller begge foreldre er bærere av alvorlig arvelig 
sykdom. Forutsetningen for PGD er at man vet  
om genfeilen som disponerer for sykdommen,  
at alvorlighetsgraden er høy og at det er stor fare 
for at sykdommen overføres til neste generasjon. 

PGD som metode har fram til i sommer ikke 
vært tillatt i Norge. Via behandling i utlandet har 
den likevel, siden 2004, vært et ikke særlig godt 
kjent tilbud til norske par. I praksis har de måttet 
søke en nemnd i Norge om godkjenning. Dersom 
søknaden er blitt innvilget, har de fått støtte til å 
gjennomføre PGD i utlandet. 

Få søkere med genetisk hjertesykdom
På www.helseklage.no fremkommer at det i 2018, 
2019 og fram til juni 2020 var totalt 150 søknader 
om PGD, hvorav 83 med monogen arv (det vil si at 
de har en bestemt variant av ett enkelt gen). Av disse 
83 var det 59 par som fikk innvilget PGD av den 
norske nemnden og som fikk behandlingen i 
utlandet. Blant de med monogen arv, var det kun 
noen få med genetiske hjertesykdommer. 

– Siden 2004 vil jeg tro det er færre enn ti pasi-
enter med genetisk hjertesykdom som har søkt 
om PGD, flere har fått avslag. Jeg mener noen  
av disse avslagene kan diskuteres, og at det her  
ligger til grunn en snever vurdering av alvorlig-
hetskriteriet, sier Vibeke Marie Almaas. Hun  

tror at det lave antallet søkere med genetisk hjerte- 
sykdom, kan komme av at mange pasienter ikke 
har «orket» å starte søknadsprosessen. 

– De har kviet seg for en langvarig behandlings- 
prosess som inkluderer utlandet. I tillegg har det 
nok hersket en oppfatning om at det er lite sann-
synlig at nemnden vil innvilge søknaden.

Almaas jobber på poliklinikk for oppfølging av 
gravide med hjertefeil og på poliklinikk for arvelig  
hjertesykdom, og møter kvinner og par som dette 
er aktuelt for begge steder. Hun vet mye om hvilken  
belastning familier med genetisk hjertesykdom 
står i og om sykdomsbyrden de lever med hele livet. 
Samtidig vet hun hvilke dilemmaer de står i når de 
vurderer det å eventuelt få barn, vel vitende om at 
barnet vil ha stor sannsynlighet for å arve syk-
dommen de selv sliter med. For de fleste genetiske  
hjertesykdommene, som har autosomal dominant  
arvegang, er sannsynligheten 50 prosent for at et 
barn vil arve sykdommen. 

– Nesten alle de genetiske hjertesykdommene 
oppfyller kriteriene som ligger til grunn for å skulle  
få innvilget en søknad om PGD, slik jeg ser det. 
Både alvorlighetskriteriet, sannsynligheten for 
arv og at det er ett enkelt og kjent gen som forår-
saker sykdommen. Likevel har de ikke alltid fått 
innvilget det. Noen av disse sykdomsgenene har 
også stort gjennomslag (høy penetrans), det vil si 
at nesten alle som har genet, blir syke. Dette er 
familier som har opplevd plutselige dødsfall og 
familiemedlemmer som får satt inn hjertestartere,  

noen er også blitt hjertetransplantert. Livsforlen-
gende behandling, ja, men også med alvorlige 
komplikasjoner og livslang lidelse. Det er liten 
tvil om at dette er svært alvorlige sykdommer,  
sier Almaas, som håper den norske lovendringen 
vil føre til at PGD blir mer tilgjengelig for flere i 
denne gruppen.

Godt utprøvd metode
Ved PGD kombineres IVF-behandling (assistert 
befruktning) med genetisk testing, begge deler 
godt utprøvde metoder. Kort fortalt blir eggene 
som skal benyttes (8–10 stykker), tatt ut av kvinnen  
og deretter befruktet i et laboratorium. Når eggcellen  
er befruktet, vil arvestoffet til det som nå er et  
embryo, være klart. Ved hjelp av genteknologi 
blir de befruktede eggene deretter sjekket for 
sykdomsgenet. Ett av embryoene, som ikke har det 
sykdomsbærende genet, blir deretter satt inn i 
kvinnens livmor. 

Almaas er klar over at noe av det som har gjort 
at det har tatt tid å få PGD lovlig i Norge, er at det 
å selektere på fostre reiser etiske betenkeligheter. 
PGD er derfor, i likhet med andre genetiske  
undersøkelser, en delvis omstridt metode. Ikke 
bare fordi den av noen oppleves som en sortering, 
men også fordi den åpner muligheten til å finne 
ut mye mer enn barnets genetiske anlegg for en 
enkelt sykdom. Her er det imidlertid klare begrens- 
ninger for hva som er lov i Norge, og PGD som 
metode er strengt regulert av lovverk, blant annet 
av bioteknologiloven. Den politiske diskusjonen 
og prosessen bak det å få endret det norske lov-
verket har vært grundig og har tatt tid. 

Almaas er innforstått med at diskusjonene rundt  
denne typen behandling kan være vanskelige. Hun  
mener likevel at PGD er et godt tilbud til pasientene  
som er egnet for denne behandlingen, og at det er 
viktig at tilbudet blir kjent, slik at pasientene selv 
kan velge om dette er noe de ønsker å benytte seg 
av eller ikke. 

– Ved PGD gjøres faktisk akkurat det samme 
som ved annen assistert befruktning. Der også 
velges det ut ett embryo som settes tilbake i liv-
moren, fortrinnsvis det som ser sterkest og best 
ut. Jeg ser ikke helt at dette er så annerledes, bort-
sett fra at det blir færre embryoer å velge mellom. 
Tall fra sykehus i utlandet som har drevet med 
denne behandlingen i mange år, viser at suksess-
raten ved PGD så å si er på tilsvarende nivå som 
ved vanlig assistert befruktning. 

Almaas minner også om at for disse kvinnene/
parene er alternativene ofte like alvorlige.

 – De har mulighet til å velge fostervannsdiag-
nostikk senere i svangerskapet, og eventuelt abort 
dersom sykdommen oppdages. Dette er imidler-
tid også en stor belastning og en situasjon de 

fleste ønsker å unngå. Alternativet er å bære fram 
et barn med en potensielt svært alvorlig sykdom.

Slutt med nemnd
I forbindelse med endringen av bioteknologiloven  
våren 2020, ble det bestemt at PGD-behandling skal  
kunne utføres i Norge. Fra 1. juli ble også ordningen  
med nemnd-behandling opphevet. Nå er det 
spesialisthelsetjenesten som skal vurdere hvilke par 
eller kvinner som skal tilbys preimplantasjons- 
diagnostikk. Både par og enslige kvinner kan opp- 
fylle vilkårene for PGD-behandling i dag. Egnethet 
for assistert befruktning må også ligge til grunn.

Per i dag er det to helseforetak, Oslo universitets- 
sykehus HF og St. Olavs hospital HF, som etter 
bioteknologiloven er godkjent til å kunne utrede 
kvinner og par med tanke på behandling med 
PGD. Det er fortsatt mange vurderingskriterier 

Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD):

Omdiskutert metode 
nå tillatt i Norge 
– Jeg mener PGD bør bli et tilbud for mange flere, og at pasientene dette 
kan være aktuelt for, må få vite om muligheten, sier overlege Vibeke Marie 
Almaas, som følger opp voksne og gravide med genetisk hjertesykdom 
på Oslo Universitetssykehus. Fra 1. juli 2020 ble Bioteknologiloven  
endret og preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD) er nå tillatt  
som metode i Norge.

Tekst: Hanni W. Petersen

«Siden 2004  
vil jeg tro det  
er færre enn ti 
pasienter med 
genetisk hjerte-
sykdom som  
har søkt om  
PGD, flere har 
fått avslag.»

Overlege Vibeke Almås jobber med gravide med 
hjertefeil og på poliklinokk for arvelig hjertesykdom.

Foto: Amalie Huth Hovland, UiO
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som skal ligge til grunn, i prinsippet de samme 
som nemnden tidligere forholdt seg til. Både syk- 
dommens alvorlighet og hvilke smerter og lidelser  
sykdommen fører med seg, om det finnes tilfreds-
stillende behandling for sykdommen og hva slags 
lindrende og livsforlengende tiltak som finnes, 
skal vurderes. 

– Jeg synes det er veldig riktig at det er fagmiljøene  
i spesialisthelsetjenesten, vi som kjenner fagfeltet 
og pasienten/familien, som nå skal beskrive syk-
dommen og dokumentere alvorlighetsgraden, sier  
Almaas. Hun tror behandlingen blir riktigere og 
mer «rettferdig» nå, sammenliknet med slik det 
var tidligere da beslutningen ble tatt av en nemnd. 

Bør tilbys flere
Almaas forklarer at søknader om PGD nå prinsipielt 
kan sendes til St. Olavs hopsital og OUS. Almaas 
kjenner bare til praksis på OUS, der pasienten med 
genfeilen henvises til Reproduksjonsmedisinsk 
avdeling/Fertilitetsklinikken. Hun understreker 
at det er svært viktig at søknaden inneholder til- 
strekkelig informasjon om sykdommens alvorlighet 
og sykdomsbyrde i familien samt en oppfatning 
av om alvorlighetskriteriet er oppfylt. Når det er 
mannen som har genfeilen, må søknaden inne-
holde navn og personnummer på partner.

Reproduksjonsmedisinsk avdeling undersøker 
kvinnen med tanke på egnethet for assistert befrukt-
ning, og informerer om gangen i hele behandlings-
prosessen. Reproduksjonsmedisinsk avdeling 
henviser videre til Avdeling for medisinsk genetikk 
på OUS, for ytterligere informasjon om arvelighet 
og informasjon om den genetiske analysen. Avde-
ling for medisinsk genetikk vil også gjøre seg opp 
en mening om alvorlighetskriteriet. 

Både Reproduksjonsmedisinsk avdeling og 
Avdeling for medisinsk genetikk informerer også 
om andre fosterdiagnostiske muligheter – som 
enkelte par da heller ønsker å benytte seg av. 

Per i dag er det Reproduksjonsmedisinsk avdeling 
og Avdeling for medisinsk genetikk som beslutter 
om pasienten skal tilbys PGD eller ikke. 

– Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er 
tydelige på at når det gjelder hvem som skal tilbys 
PGD eller ikke, så skal nemndens praksis videre-
føres. HOD sier imidlertid også at Stortinget har 
bedt om en gjennomgang av vilkårene for PGD, sier 
Almaas, og bemerker at det i lovforslaget kommer  
tydelig fram at PGD bør tilbys flere pasienter  
enn det har blitt gjort til nå, blant annet fordi 
livsforlengende behandling ofte fører med seg 
betydelig lidelse. 

Det som også følger med den nye bioteknologi- 

« De har mulig- 
het til å velge 
fostervannsdiag- 
nostikk senere i 
svangerskapet,  
og eventuelt  
abort dersom 
sykdommen 
oppdages.»

loven, er at paret/kvinnen nå har mulighet til å 
klage til fylkeslegen dersom de/hun mener at en 
beslutning om ikke å tilby PGD er et brudd på 
retten til nødvendig helsehjelp.  

– Dessverre utføres foreløpig ikke den genetiske 
analysen knyttet til PGD på Oslo Universitetssyke- 
hus, og selve behandlingen med PGD vil inntil 
videre fortsatt tilbys gjennom kjøp av tjenester i 
utlandet, for de fleste i Sverige eller Belgia. 

Almaas har vært i kontakt med Avdeling for 
medisinsk genetikk, og det vil sannsynligvis ta 
minst ett år før den genetiske analysen er tilgjen-
gelig på Oslo Universitetssykehus. Dette skyldes, 
ifølge henne, strengt tatt ikke de tekniske forhol-
dene rundt selve analysen, men mer praktiske ting  
som lokaler, personell og økonomi. Hun mener 
det er uheldig for pasientene at det tar så lang tid 
å få på plass et godt behandlingstilbud her i landet.  
Men, hun oppfordrer pasienter som ønsker en 
vurdering med tanke på muligheten for PGD, om  
å be å bli henvist til Reproduksjonsmedisinsk 
avdeling, OUS. 

– Når pasienter presser på, tvinges denne pro-
sessen fremover, sier Almaas, og avslutter med å 
gjenta at hun synes det er riktig og viktig at flere 
av pasientene med arvelige hjertesykdommer får 
muligheten til å benytte PGD.

FAKTA

Hva er preimplantasjonsdiagnostikk?

Preimplantasjonsdiagnostikk eller -testing (PGD/PGT) er en 
genetisk undersøkelse av celler fra befruktede egg. Bioteknologi- 
loven tillater slike undersøkelser på bestemte vilkår.

Genetisk undersøkelse av befruktede egg (preimplantasjons- 
diagnostikk eller -testing, PGD/PGT) kan bare tilbys der en eller 
begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig 
sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til  
et kommende barn. Preimplantasjonsdiagnostikk kan i tillegg 
utføres for å undersøke vevstype med sikte på å få et vevstype-
likt barn som kan være stamcelledonor for et søsken med alvorlig, 
arvelig sykdom (redningssøsken). Preimplantasjonsdiagnostikk 
reguleres i bioteknologiloven kapittel 2A.

Indikasjoner for PGD fremgår av bioteknologiloven kapittel 2A.

PGD kan være aktuelt når følgende betingelser er oppfylt:
• en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromo- 

somal arvelig sykdom, og det er stor fare for at sykdommen 
kan overføres til et kommende barn

• årsaken til sykdommen i familien er kjent og genfeilen/ 
kromosomfeilen er kartlagt

• det kan etableres en metode for å undersøke om sykdoms- 
genet eller kromosomfeilen er overført til embryoet 
(genetisk diagnostikk)

• kvinnen eller paret oppfyller bioteknologilovens vilkår for 
assistert befruktning, jf. § 2A–7, herunder at kvinnen eller 
paret egner seg til assistert befruktning (medisinsk og  
psykososial vurdering)

PGD er ikke aktuelt hvis:
• sykdommen kan behandles med gode resultater
• den genetiske årsaken til sykdommen ikke er kjent/ 

kartlagt i familien
• sykdommen ikke regnes som arvelig og alvorlig
• det er lav risiko for at et fremtidig barn (eller foster) 

kan arve sykdommen
• paret eller kvinnen ikke er egnet for assistert befruktning 

(medisinsk og psykososial vurdering)
• kvinnen er gravid – da kan paret eventuelt  

få tilbud om fosterdiagnostikk

Kilde Helsedirektoratet

Kilde: Bioteknologirådet
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Arvelige hjertesykdommer er sykdommer 
som arves fra foreldre til barn, ofte i en 
autosomal dominant arvegang, som betyr 

at barn har 50 prosent risiko for å arve sykdommen 
fra en affisert forelder. Disse sykdommene kan 
være progredierende, slik som kardiomyopatiene, 
eller konstante gjennom livet. Felles for de fleste 
av de arvelige hjertesykdommene er at de kan gi 
risiko for hjerterytmeforstyrrelser, og i verste fall 
plutselig død. Siden 2005 har man i Norge hatt 
mulighet til å teste pasienter genetisk for arvelige 
hjertesykdommer. Dette har ført til en revolusjon  
i muligheten for familieundersøkelser der man 
aktivt kan oppdage familiemedlemmer med den 
samme mutasjonen (genfeilen) som pasienten. 
Mutasjonspositive familiemedlemmer kan tilbys 
oppfølging og eventuelt forebyggende behandling. 

Det har frem til nå ikke foreligget en norsk 
nasjonal anbefaling for diagnostikk, oppfølging 
og behandling av pasienter med genetiske hjerte-
sykdommer. Pasientene utredes, behandles og 
følges ulikt avhengig av hvor i landet de bor.  
Hensikten med denne anbefalingen er å gi felles 
veiledning for håndtering av genetiske kardiolo-
giske sykdommer i Norge samt å gi en generell 
innføring til helsepersonell som kommer i kontakt  
med denne pasientgruppen. 

Vi har vært så heldige at Foreningen for hjerte-
syke barn (FFHB) valgte å støtte dette prosjektet, 
og de har bidratt økonomisk og faglig til å mulig-
gjøre arbeidet. Takket være deres støtte har vi fått 
utarbeidet et dokument som dekker de viktigste 
genetiske hjertesykdommer innen kardiomyopatier 
 og ionekanalsykdommer. Vi gir i anbefalingene 
en kort beskrivelse av de aktuelle sykdommene 
og en anbefaling om klinisk utredning, genetisk 
utredning, behandling, oppfølging, konsekvenser  
for idrett, graviditet og eventuell narkose, prediktiv 
genetisk testing av friske familiemedlemmer, opp- 
følging og eventuelt behandling av mutasjons- 
positive familiemedlemmer, og til slutt, forslag til 

organisering av sykehusutredning, behandling 
og oppfølging mellom institusjoner i Norge. 

Pasienter med arvelige hjertesykdommer trenger  
teambasert oppfølging. Sykdommen kan debutere  
i barndommen, og barnelegene ser mange av disse  
pasientene. Genetikere er involvert i veiledning 
og familieundersøkelser, og voksenkardiologene 
tar over ved 18-årsalderen og følger ofte pasienten 
livet ut. Allmennlegen har gjerne ansvar for hele 
familien, og blir mye involvert. Sykepleierne har 
en utrolig viktig rolle gjennom hele livsløpet. 

Vårt dokument er derfor et felles prosjekt som 
skal kunne brukes av helsepersonell over hele 
Norge. Arbeidet utføres i samarbeid med kardio-
loger fra institusjoner fra hele landet, inklusive 
privatpraktiserende kardiologer, universitets- 
sykehus, regionsykehus og lokalsykehus. I tillegg 
bidrar genetikere fra flere av regionsykehusene, 
og barnekardiologene har også en viktig rolle.  
En egen sykepleierdel er under utarbeidelse. Vi 
ønsker mer kompetanse om arvelige hjertesyk-
dommer blant landets sykepleiere, sykehusleger 
og allmennleger. 

Pasientinformasjon
Anbefalingen har også som hensikt å bidra til opp- 
datert pasientinformasjon. En pasient diagnostisert 
med en sykdom som ikke er helt vanlig i befolk-
ningen, har stort informasjonsbehov. Videre har 
familieutredning store konsekvenser: både psykisk,  
sosialt, arbeidsmessig, for idrett, forsikringer osv. 
Internett byr på mye informasjon, men det er ikke 
alltid at denne er kvalitetssikret, og det er viktig 
med god faglig informasjon. I samarbeid med FFHB 
har vi utarbeidet pasientbrosjyrer med informasjon  
om åtte av de arvelige hjertesykdommene. 

Vi fra Fagenhet for genetiske hjertesykdommer 
ved OUS har tidligere deltatt på pasientseminar 
for pasienter med arvelige hjertesykdommer 
arrangert av FFHB. Vi opplever det som verdifullt 
at pasienten har mest mulig kunnskap om egen 

sykdom og mulig behandling. Vi er meget positive  
til det arbeidet FFHB gjør i denne sammenheng, 
og ser frem til videre samarbeid. 

Veien videre
Vi fra Oslo Universitetssykehus har utarbeidet et 
forslag til anbefalingene som er sendt ut til gjennom- 
syn av over 50 leger og sykepleiere i hele Norge. Vi 
hadde invitert til et nasjonalt møte på Rikshospitalet  
den 12. mars i år for gjennomgang og diskusjon 
av faget, men som alle vet, måtte vi avlyse dette 
møtet på kort varsel. Vi anser det fortsatt som viktig  
at alle fagmiljøene treffes for en grundig diskusjon, 
og vi håper at vi skal få dette til i et fysisk møte i 
løpet av høsten 2021. Etter denne diskusjonen  
vil vi også utforme en kortere versjon av anbefa-
lingene i «lommeformat». Vi håper å kunne gjøre 
anbefalingene tilgjengelig for alle i løpet av 2021. 

Vi takker FFHB for all støtte 
og samarbeid!

Nasjonale anbefalinger om arvelige 

hjertesykdommer 
Seksjonsleder poliklinikk, enhet for arvelige hjertesykdommer,  
Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Tekst: Kristina H. Haugaa 

Foreningen for hjertesyke barn har 
sammen med kardiologisk avdeling på 
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet,  
laget åtte informasjonsbrosjyrer om de 
mest vanlige genetiske hjertesykdom-
mene hos barn. I brosjyrene beskrives 
sykdommene, hva slags symptomer de gir, 
arvelighet, behandling, forholdsregler  
og annet. Brosjyrene kan være nyttige for 
både pasienter og for helsepersonell.

Brosjyrene kan bestilles på 
www.ffhb.no/nettbutik.

Informasjonsbrosjyrer om barn  
og genetisk hjertesykdom
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Sykdommene kan gi økt risiko for hjerterytme- 
forstyrrelser og de kan debutere med akutte 
livstruende hendelser som alvorlig hjerte-

rytmeforstyrrelse og hjertestans.
Hos cirka halvparten av alle pasienter med 

genetiske hjertesykdommer påvises det en syk-
domsfremkallende mutasjon. Arvegangen er 
oftest autosomal dominant. Det betyr at risikoen 
for at man skal arve mutasjonen fra en av sine 
foreldre er femti prosent og at den er like stor for 
gutter og jenter. Alle de nevnte sykdommene har 
såkalt variabel penetrans, hvilket betyr at man 
ikke trenger å være syk selv om man har mutasjonen. 
For eksempel kan to søsken som begge har arvet 
mutasjonen, ha stor variasjon i symptomer, en 
kan være alvorlig syk og en kan være helt uten 
symptomer på hjertesykdom. 

Kardiomyopatier
Kardiomyopatier er primære hjertemuskelsykdom-
mer. Diagnosen stilles etter at man har utelukket 
andre bakenforliggende årsaker som høyt blod-
trykk, klaffefeil eller medfødte hjertemisdannelser.

Hypertrofisk kardiomyopati
Ved hypertrofisk kardiomyopati (HCM) ses økt 
veggtykkelse av hjertemuskelen. I litt over halv-
parten av tilfellene med HCM kan man påvise en 
sykdomsgivende genfeil (mutasjon) som fører til 
forandringer i hjertemuskelcellens strukturer som 

har med hjertemuskelcellens sammentreknings- 
evne å gjøre. Dersom man tar en vevsprøve fra 
hjertemuskelen, ser man at hver enkelt muskel-
celle er forstørret, og i enkelte områder er hjerte-
muskelcellene organisert i et uregelmessig mønster. 
Det er også økt mengde arrvev i hjertemuskelen,  
noe som sannsynligvis skyldes både redusert 
oksygentilførsel til hjertemuskelen og økt pro-
duksjon av arrvev.

Oftest er det hjerteskilleveggen mellom venstre 
og høyre hovedkammer som fortykkes mest. Dersom  
fortykkelsen sitter i venstre hjertekammers utløp, 
kan dette føre til at blodstrømmen hindres når 
blodet pumpes ut i kroppen. Dette kalles obs- 
truktiv HCM. Hos pasienter med obstruktiv HCM 
kan man ofte høre en bilyd når man lytter til 
hjertet med stetoskop.

Arytmogen kardiomyopati
Arytmogen kardiomyopati (AC) kjennetegnes  
av økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og  
svekkelse av hjertemuskulaturen, oftest i  
høyre hjertehalvdel. 

AC skyldes en genfeil som gir endringer i des- 
mosomene i hjertet. Desmosomer er proteiner 
som binder hjertemuskelcellene sammen med 
hverandre. Man kan forestille seg desmosomene 
som limet mellom cellene. Når desmosomene er 
svekket, vil mekanisk stress, som ved fysisk akti-
vitet, kunne føre til at limet mellom cellene ryker 

Genetiske  
hjertesykdommer
Genetiske hjertesykdommer er en samlebetegnelse for en rekke ulike 
arvelige hjertesykdommer som kardiomyopatier, inkludert arytmogen 
kardiomyopati, hypertrofisk kardiomyopati og dilatert kardiomyopati, 
og ionekanalsykdommer som lang QT-syndrom, katekolaminerg polymorf 
ventrikkeltakykardi og Brugadas syndrom. 

Tekst og foto: Marit Kristine Smedsrud
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og hjertemuskelceller går til grunne. Disse hjertemuskelcellene blir 
erstattet av fett og bindevevsceller. Når deler av hjertet består av 
bindevev, er man mer utsatt for hjerterytmeforstyrrelser.  

Dilatert kardiomyopati
Dilatert kardiomyopati er en hjertemuskelsykdom som fører til 
utvidelse av hjertets kamre og redusert hjertefunksjon. 

 Den vanligste genfeilen vi påviser i Norge, er lamin-genfeil. Lamin  
er et protein i cellekjernens membran og finnes i alle kroppens celler.  
Hjertemuskelcellene til pasienter med lamin-genfeil nedbrytes og 
erstattes av arrvev. Ofte starter tapet av celler i områder hvor det 
elektriske ledningssystemet i hjertet ligger. Defekter i hjertets elek-
triske system fører til at man får blokkeringer i hjerterytmen, med 
slapphet, svimmelhet eller besvimelse som symptomer, eller raske 
hjerterytmeforstyrrelser som kan gi hjertebank eller svimmelhet/
besvimelse. Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser kan føre til hjertes-
tans. I senere stadier kan man få nedsatt fysisk yteevne grunnet 
redusert hjertepumpefunksjon.

Ionekanalsykdommer
Hvert hjerteslag er styrt av elektriske impulser i hjertemuskelcellene. 
Disse elektriske impulsene oppstår ved at ladete partikler (ioner) 
transporteres gjennom ionekanaler i cellemembranen inn og ut av 
hjertemuskelcellene. Ved å ta elektrokardiogram (EKG) kan disse 
elektriske impulsene registreres, og man ser da et bestemt mønster 
som er angitt med bokstavene P, Q, R, S og T. Hvert QRS-kompleks 
representerer et hjerteslag.  

 Ionekanalsykdommer skyldes mutasjoner i gener som koder for 
ionekanaler. Siden ionekanaler er sentrale elementer i overledningen 
av elektriske impulser i hjertemuskelcellene, kjennetegnes disse 
sykdommene av økt arytmirisiko, med plutselig død som en  
fryktet presentasjonsform.

Lang QT-tid-syndrom (LQTS)
Ved lang QT-tid-syndrom (LQTS) er avstanden mellom Q og T i EKG 
lenger enn normalt. Hjerterytmeforstyrrelser preger symptombildet, 
i form av hjertebank, svimmelhet, besvimelser eller hjertestans.

Mutasjoner i 17 ulike gener er vist å være assosiert med LQTS, men 
det klart vanligste er mutasjoner i gener som koder for kaliumkanaler. 
Det er ulike triggere for hjerterytmeforstyrrelser ved de forskjellige 
gentypene. Ved LQT1 er det fysisk aktivitet og økt hjertefrekvens som 
typisk utløser rytmeforstyrrelser. Ved LQT2 er det at man skvetter 
(f.eks. av vekkerklokke) og emosjonelt stress vanlige triggere. Ved LQT3 
er hjerterytmeforstyrrelsene ofte assosiert til lav puls, og de oppstår 
gjerne ved hvile eller søvn. Hjerterytmeforstyrrelser i forbindelse 
med svømming forekommer relativt ofte, og særlig ved LQT1.

«Alle barn med genetisk hjertesykdom 
med en viss risiko, går til jevnlig oppføl-
ging og kontroller, enten på lokalsykehus 
eller på Rikshospitalet.»

 

Arytmogen kardiomyopati 

Arytmogen kardiomyopati (AC) kjennetegnes av økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og svekkelse 
av hjertemuskulaturen, oftest i høyre hjertehalvdel.  

AC skyldes en genfeil som gir endringer i desmosomene i hjertet. Desmosomer er proteiner som 
binder hjertemuskelcellene sammen med hverandre. Man kan forestille seg desmosomene som limet 
mellom cellene. Når desmosomene er svekket, vil mekanisk stress, som ved fysisk aktivitet, kunne 
føre til at limet mellom cellene ryker og hjertemuskelceller går til grunne. Disse hjertemuskelcellene 
blir erstattet av fett og bindevevsceller. Når deler av hjertet består av bindevev, er man mer utsatt 
for hjerterytmeforstyrrelser.   

Dilatert kardiomyopati 

Dilatert kardiomyopati er en hjertemuskelsykdom som fører til utvidelse av hjertets kamre og 
redusert hjertefunksjon.  

Dilatert kardiomyopati

Normalt hjerte

 

Den vanligste genfeilen vi påviser i Norge, er lamin-genfeil. Lamin er et protein i cellekjernens 
membran og finnes i alle kroppens celler. Hjertemuskelcellene til pasienter med lamin-genfeil 
nedbrytes og erstattes av arrvev. Ofte starter tapet av celler i områder hvor det elektriske 
ledningssystemet i hjertet ligger. Defekter i hjertets elektriske system fører til at man får blokkeringer 
i hjerterytmen, med slapphet, svimmelhet eller besvimelse som symptomer, eller raske 
hjerterytmeforstyrrelser som kan gi hjertebank eller svimmelhet/besvimelse. Alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser kan føre til hjertestans. I senere stadier kan man få nedsatt fysisk yteevne 
grunnet redusert hjertepumpefunksjon. 

Ionekanalsykdommer 

Hvert hjerteslag er styrt av elektriske impulser i hjertemuskelcellene. Disse elektriske impulsene 
oppstår ved at ladete partikler (ioner) transporteres gjennom ionekanaler i cellemembranen inn og 
ut av hjertemuskelcellene. Ved å ta elektrokardiogram (EKG) kan disse elektriske impulsene 
registreres, og man ser da et bestemt mønster som er angitt med bokstavene P, Q, R, S og T. Hvert 
QRS-kompleks representerer et hjerteslag.   

Hypertrofisk kardiomyopati

 

Arytmogen kardiomyopati 

Arytmogen kardiomyopati (AC) kjennetegnes av økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og svekkelse 
av hjertemuskulaturen, oftest i høyre hjertehalvdel.  

AC skyldes en genfeil som gir endringer i desmosomene i hjertet. Desmosomer er proteiner som 
binder hjertemuskelcellene sammen med hverandre. Man kan forestille seg desmosomene som limet 
mellom cellene. Når desmosomene er svekket, vil mekanisk stress, som ved fysisk aktivitet, kunne 
føre til at limet mellom cellene ryker og hjertemuskelceller går til grunne. Disse hjertemuskelcellene 
blir erstattet av fett og bindevevsceller. Når deler av hjertet består av bindevev, er man mer utsatt 
for hjerterytmeforstyrrelser.   

Dilatert kardiomyopati 

Dilatert kardiomyopati er en hjertemuskelsykdom som fører til utvidelse av hjertets kamre og 
redusert hjertefunksjon.  

Marit Kristine
Smedsrud,  
overlege på  

barnekardiologisk  
avdeling på OUS 
Rikshospitalet

Foto: privat
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Brugadas syndrom
Ved Brugadas syndrom ser man et bestemt mønster 
på EKG. Hos noen er dette alltid til stede, hos 
andre er det kun synlig under bestemte betingelser. 
Brugadas syndrom skyldes mutasjoner i gener 
som koder for natriumkanaler i hjertet. 

Det er lav forekomst av Brugadas syndrom i 
Skandinavia, men tilstanden er hyppigere i deler 
av Asia.

Katekolaminerg polymorf  
ventrikkeltakykardi (CPVT)
CPVT er en arvelig hjertesykdom som disponerer 
for hjerterytmeforstyrrelser under fysisk eller 
psykisk stress. Navnet kommer av at det er stress-
hormoner (katekolaminer) som utløser hjerterytme- 
forstyrrelsene (takykardi). Denne startet i hjertets 
hovedkammer (ventrikkel) og ved rytmeregistrering 
ser alle hjerteslagene litt forskjellige ut (polymorf).

Årsaken til CPVT er genfeil som påvirker evnen 
til å styre nivået av kalsium i hjertemuskelcellene. 
Kalsium er viktig for normal sammentrekning 
av cellene. 

Generelle aspekter ved  
genetisk hjertesykdom
Genetisk kardiologi er et fagområde som har 
gjennomgått en stor utvikling de siste årene. 
Antall kjente sykdomsfremkallende mutasjoner 
og forståelsen av disse har økt raskt, men det er 
fremdeles mange ubesvarte spørsmål. For mange 
påviste mutasjoner er det usikkerhet knyttet til 
om de representerer sjeldne normalvarianter 
eller er sykdomsfremkallende. Dette gjør at et 
positivt svar på en genetisk undersøkelse må 
tolkes med forsiktighet.

Når en pasient får diagnostisert en arvelig hjerte-
sykdom, og man finner en spesifikk mutasjon, vil 
dette utløse en genetisk kaskadetesting av slekt-
ninger. Man får da ofte identifisert flere nye pasi-
enter, og mange av disse har ingen symptomer på 
diagnosetidspunktet. Mutasjonspositive familie-
medlemmer skal følges av helsevesenet. Noen 
pasienter med påvist mutasjon kan gå gjennom 
hele livet uten å utvikle sykdom, mens andre med 
samme mutasjon utvikler sykdommen i ung alder. 
Vurdering av hver enkelt pasients risiko for å 
utvikle alvorlig hjertearytmi er derfor viktig. Og 
det foregår mye forskning på dette området. 

Familieutredning kan ha store konsekvenser: 
både psykisk, sosialt, arbeidsmessig, for idrett, 
forsikringer osv. Det kreves derfor utfyllende 
informasjon og samtykke før man eventuelt 
starter en genetisk utredning av asymptomatiske 
familiemedlemmer.

Hva som er den optimale alderen for å starte 
genetisk screening og klinisk oppfølging av unge 
familiemedlemmer, er ikke tilstrekkelig definert. 
Det foreligger få studier på barn med genetisk 
hjertesykdom. Ved LQTS og CPVT bør testing 
gjøres allerede ved fødsel. Ved arytmogen  
kardiomyopati og hypertrofisk kardiomyopati 
anbefaler vi testing fra 5 års alder og oppover, 
eventuelt tidligere dersom foreldrene ønsker 
dette eller dersom det er svært tidlig sykdoms- 
debut i familien.

Barn med genetisk hjertesykdom kan ha økt 
risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Det er imidler-
tid viktig at barna opplever minst mulig begrens-
ninger. De kan være med på alle aktiviteter på lik 
linje med de andre og delta i idrett inntil hva de 
selv orker, men skal ikke presses utover det.
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«Vurdering av 
hver enkelt 
pasients risiko 
for å utvikle 
alvorlig hjerte- 
arytmi er  
derfor viktig.»

En lengre og mer  
utfyllende versjon  
av denne artikkelen 
finnes på www.ffhb.no.

For det første har vi finansiert utarbeidelsen 
av Nasjonal anbefaling for diagnostikk, opp- 
følging og behandling av pasienter med slike  

sykdommer, og dermed lagt et grunnlag for lik 
behandling og oppfølging uavhengig av hvilke 
sykehus og landsdeler man tilhører. For det andre 
har vi i samarbeid med Rikshospitalet laget åtte 
nye informasjonsbrosjyrer beregnet for pasienter 
med ulike diagnoser. Og for det tredje har vi løftet 
temaet om å leve med genetisk hjertesykdom i 
familien i ulike kanaler, i møter med helsepersonell, 
politikere og andre som er sentrale for et godt 
tilbud. I denne utgaven av Hjertebarnet er genetisk 
hjertesykdom valgt som hovedtema. Dette er vi 
både stolt over og glad for.

For Foreningen for hjertesyke barn er ikke dette  
noen ny satsning. Vi ble tidlig oppmerksom på 
denne pasientgruppen, først og fremst gjennom 
henvendelser fra familier med LQTS og JLNS. Flere  
familier fortalte om en konstant tilstedeværende 
bevissthet om sykdommens ulike sider, og om 
hvordan den påvirker hverdagslivet og hva de kan 
gjøre og ikke. Og siden dette er sjeldne diagnoser, 
opplever mange familier at de er alene om utfor-
dringene, og de har få andre å dele erfaringer med.  
Gjennom disse henvendelsene har Foreningen for 
hjertesyke barn fått mye kunnskap om hvilke 
behov aktuelle grupper har. Som oftest får man 
tilfredsstillende medisinsk informasjon om syk-
dommen, mens informasjon om det å leve med 
diagnosen gjerne er mangelfull. Dette er også 
bekreftet i forskning. Genetisk testing gjør det 
mulig å finne ut om man er arvelig disponert for å  

få sykdommen, men samtidig er det slik at man 
innad i en familie kan ha ulike oppfatninger om 
hva man ønsker å vite eller ikke. Mange er usikre 
på hva man kan la barnet eller tenåringen gjøre, 
og det er vanskelig å balansere behovet for å be-
skytte barnet opp mot behovet for å hjelpe ham 
eller henne til mestring. Hvilke valg kan man ta 
på vegne av sitt barn, for eksempel ved å la barnet 
bli testet for LQTS? Og hvordan kommuniserer man  
med omgivelsene om barnets situasjon? For å møte  
noen av disse utfordringene har Foreningen for 
hjertesyke barn ved flere anledninger arrangert 
familiesamlinger som nettopp skal søke å gi noen 
svar på de dilemmaer og utfordringer som her er 
skissert. Disse har vært viktige både for barn, 
søsken, foreldre og besteforeldre. 

Foreningen for hjertesyke barns formålspara-
graf er tydelig på at genetisk hjertesykdom er et 
sentralt område i vårt arbeid, og det skal vi fort-
sette med i årene som kommer. Dette ble også 
presisert da Foreningen for hjertesyke barn ved- 
tok sin nye strategi- og handlingsplan på vårt  
landsmøte i november. Vi vil fortsette med bruker- 
medvirkning i forskningsprosjekt, og med å  
formidle ny kunnskap ut til familiene. Vi vet at 
det er store ønsker og forventninger om nye familie- 
samlinger, og vi jobber med å skaffe økonomiske 
ressurser til dette. Og vi vil jobbe politisk.

Våren 2021 blir det spesielt viktig å målbære 
pasientenes stemme når vilkårene for preimplant- 
asjonsgenetiske undersøkelser skal gjennomgås. 
Dette skjer som en følge av siste revisjon av  
bioteknologiloven.

Genetisk  
hjertesykdom 
i Foreningen for hjertesyke barn

Gjennom de siste årene har Foreningen for hjertesyke barn gjennomført 
store satsninger for barn og familier med ulike former for genetisk  
hjertesykdom. Spesielt på tre områder har satsningen vært stor. 

Tekst: Marte Jystad

Marte Jystad,
Spesialrådgiver  
i Foreningen for  
hjertesyke barn 

Foto: privat
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IONEKANALSYKDOMMER
Hvert hjerteslag er styrt av elektriske impulser i hjertemuskelcellene. 
Disse elektriske impulsene oppstår ved at ladete partikler (ioner) 
transporteres gjennom ionekanaler i cellemembranen inn og ut av 
hjertemuskelcellene. Ved å ta elektrokardiogram (EKG) kan disse 
elektriske impulsene registreres, og man ser da et bestemt mønster 
som er angitt med bokstavene P, Q, R, S og T. Hvert QRS-kompleks 
representerer et hjerteslag.
Ved lang QT-tid-syndrom (LQTS) er avstanden mellom Q og T i EKG 
lenger enn normalt. Hjerterytmeforstyrrelser preger symptombildet,  
i form av hjertebank, svimmelhet, besvimelser eller hjertestans.
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Medfødt hjertefeil er et vidt spekter av 
defekter i hjertet og hjerteregionen, 
med stor variasjon i alvorlighetsgrad. 

De kan ha svært ulike bakenforliggende årsaker, 
både arvelige og miljømessige, som regel en kom-
binasjon (multifaktoriell). Ofte er det vanskelig  
å kartlegge den direkte årsakssammenhengen 
ved medfødte hjertefeil, også der hvor sykdommen  
hoper seg opp og flere rammes i en familie. 

For en håndfull genetiske hjertesykdommer er 
bildet noe annerledes. Her er det som regel kjent 
at de er arvelige, og den genetiske mutasjonen som  
ligger bak og disponerer for sykdommen, kan kart- 
legges. Familiemedlemmer som har risiko for 
genetisk hjertesykdom, kan gentestes for å avdekke  
om de er bærere av genet som gir sykdommen og 
om de har risiko for å utvikle den. I forkant av en 
slik gentest har de krav på tilpasset genetisk vei-
ledning. Ofte foregår denne på en av landets  
genetiske poliklinikker.  

– I dag blir de fleste henvist hit til poliklinikken 
av en lege i spesialisthelsetjenesten. Enten på 
bakgrunn av en konkret og gjerne dramatisk 
hendelse med mistanke om at det dreier seg om 
genetisk sykdom, for eksempel en plutselig hjerte- 
stans eller et brått dødsfall i familien. Eller det 
kan være et ledd i en utredning på hjerteavde-
lingen, hvor de kanskje har påvist en genfeil og 
deretter henviser pasienten med familie til oss. 

Noen ganger tar personer, som vet om sykdom i 
familien, selv direkte kontakt med oss, forteller 
Anniken Hamang. Hun er en av flere genetiske 
veiledere ved medisinsk genetisk poliklinikk på 
St. Olavs hospital i Trondheim. Tilsvarende poli-
klinikker finnes i Tromsø, Bergen og Oslo.

Ofte mye frykt
En genetisk veileder har samtaler med familier, 
som regel i forkant av at de skal ta en prediktiv 
gentest (som vurderer risiko) eller en diagnostisk 
gentest (som slår fast diagnose). Hamang forteller 
at den største gruppen som kommer til dem for 
veiledning, er familier som er rammet av arvelig 
kreft, for eksempel arvelig bryst- og eggstokkreft. 
Når det gjelder barn, er arvelige hjertesykdommer  
den største gruppen. Men også barn hvor det er 
mistanke om mer sjeldne syndromer, henvises  
til den genetiske poliklinikken. Den sistnevnte 
gruppen sees av spesialister i medisinsk genetikk 
og leger i spesialisering (LIS).

Anniken Hamang var blant de første som tok 
utdannelse i genetisk veiledning ved Universitetet  
i Bergen, et studium som startet opp i 2001. I 2012 
disputerte hun for sin doktorgrad som så på helse- 
status og angstnivå hos pasienter som kommer til 
genetisk utredning og veiledning for de to arvelige  
hjertesykdommene lang QT-tid-syndrom og  
hypertrofisk kardiomyopati. Begge sykdommene 

Genetisk veiledning 
reduserer angst
Å forholde seg til arvelig og potensielt alvorlig sykdom i familien kan 
være en stor belastning. Anniken Hamang ved St. Olavs hospital i 
Trondheim gir informasjon og veiledning til familier som skal teste  
seg for arvelige sykdommer. Hennes erfaring er at veiledningen har  
positiv innvirkning og bidrar til å redusere hjerterelatert angst.

Tekst: Hanni W. Petersen

kjennetegnes av at de kan føre til rytmeforstyrrelser 
i hjertet og kan gi hjertestans og plutselig død. I sin  
doktorgrad undersøkte hun hvordan det å forholde  
seg til potensielt alvorlige hjertesymptomer og risiko 
for egen eller nære slektningers plutselige død, 
påvirker pasientene. 

– Gjennom egen forskning har jeg sett at disse 
sykdommene har innvirkning både på den fysiske 
og psykiske helsen. Disse pasientene har høyere 
angstnivå enn befolkningen ellers og dårligere 
generell helse, blant annet fordi de kanskje unngår 
en del aktiviteter på grunn av frykt for hjerte-
symptomer. Jeg observerte også at de som har 
opplevd plutselige uventete dødsfall hos en eller 
flere slektninger, forståelig nok også har større 
grad av hjertefokusert angst, mens de som har tro 

på egen mestring i forbindelse med å håndtere sin 
risiko, er mindre redde for at de skal få symptomer. 

Hennes erfaring som veileder er at det å snakke 
om disse tingene, at pasientene får satt ord på det 
de er redd for, er med på å redusere angstnivået 
og derved også fremmer bedre mestring. 

– Mange kan være oppskjørtet og redde når de 
kommer hit første gang, andre vet ikke helt hva 
det går ut på, og er mer avventende. Enkelte har 
allerede vært igjennom vonde ting og kan ha opp- 
levd brå dødsfall i nær familie. Noen ganger har 
foreldre kanskje mistet et barn, og skal få vite om 
de andre barna i familien også har disposisjon for 
sykdommen. Familier kan også ha opplevd ikke å 
bli trodd av omgivelsene. Det å få komme til et 
sted for å snakke om dette, hvor folk har greie på 

Anniken Hamang jobber 
som genetisk veileder  
på St. Olavs hospital i 
Trondheim. Hun er 
imponert over hvor 
tilpasningsdyktige 
familier som får vite  
om arvelig sykdom, er.
Foto: privat

«Gjennom egen 
forskning har  
jeg sett at disse 
sykdommene har 
innvirkning både 
på den fysiske og 
psykiske helsen.»
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sykdommen og vet hva man kan gjøre, er god 
hjelp for mange. 

Hamang hevder at de gjennom veiledningen 
kan bidra til å hjelpe disse foreldrene ganske 
konkret med hvordan de kan leve med sykdommen. 
Mange blir overrasket over at de får så mange svar 
på konkrete ting de lurer på. Disse familiene kan 
også få komme tilbake til samtaler, flere ganger, 
kanskje også i andre og senere faser av livet hvor 
nye problemstillinger dukker opp. 

– Jeg tror dette er viktig for å bearbeide og hånd- 
tere sykdommen, sier Hamang, som ofte blir 
overrasket over hvor godt mange av familiene 
likevel takler disse tingene. 

– De tilpasser seg og lærer seg å leve med syk-
dommene, det er imponerende!

Kartlegger, sorterer og veileder
Overordnet sett er jobben til en genetisk veileder 
å informere om den arvelige sykdommen, om 
arvegang, forklare gjentagelsesrisikoen, og å 
forsøke å hjelpe familiene til å mestre de medi-
sinske, psykologiske og familiære konsekvensene 
knyttet til den alvorlige og arvelige sykdommen. 

– Jobben går ut på å gi informasjon og støtte, og 
å være en ressurs som kan veilede familiene til å 
ta informerte og – for dem – riktige valg. En viktig 
del av dette er å sette pasienten selv i stand til å ta 
avgjørelsen om de ønsker gentesting. 

I forkant av veiledningen kartlegges familie- og 
sykehistorien til den eller de det gjelder. Til det 
brukes såkalte arvelighetsskjemaer, som pasienten  
fyller ut med informasjon om seg selv og sine 
slektninger. Viktig informasjon i denne forbindelse  
kan være kjent hjertesykdom i familien, om det 
har skjedd plutselige, uventete dødsfall, drukninger  
og trafikkulykker som noen ganger kan knyttes 
opp til plutselige hjertestans, og krybbedød. I 
første omgang kartlegges tre ledd i familien for å 
vurdere indikasjon for gentesting.

Hamang forteller at de også gir genetisk veiled-
ning til barn. 

– Gentesting av barn som ikke har utviklet sykdom  
eller symptomer, skal normalt utsettes til de er 
fylt 16 år og selv kan bestemme, med mindre 
testingen gjør at man kan starte forebyggende 
behandling. Genetiske hjertesykdommer debuterer  
ofte i barne- og ungdomsårene, og symptomene 
de gir kan dessuten forebygges eller reduseres. 
Ifølge loven er det da foreldrene som må samtykke  
til gentesting av barnet og som skal ha genetisk 
veiledning. Barna er ofte med, og Hamangs erfa-
ring med veiledning av barn er at de takler bedre  
å få vite om slik sykdom når de får være med i 
prosessen fra begynnelsen av. Mange foreldre 
opplever dessuten at det er en god avlastning og 
hjelp at en annen voksenperson kan formidle 

kunnskap om sykdommen og hva den betyr.
– Barns største bekymring er ofte det å være 

annerledes, å skille seg ut. De kan faktisk tenke 
mer på det enn på faren for å dø. Barn er opptatt 
av andre problemstillinger enn foreldre, og har 
utbytte av å få være med i hele prosessen. 

De fleste vil vite
En genetisk veileder har samtaler med omkring 
seks til åtte familier i uken. I kjølvannet av at det 
finnes stadig mer kunnskap om flere genetiske 
tilstander, har det også blitt mer behov for gene-
tiske veiledere. De første årene var Hamang den 
eneste genetiske veilederen på St. Olavs hospital 
som veiledet om arvelige hjertesykdommer. Nå er 
det et team bestående av flere genetiske veiledere, 
spesialister og leger i spesialisering som arbeider 
med hjertegenetikk ved avdelingen. 

Hun forteller at som regel dukker hele familien 
opp til veiledningen, men noen ganger kommer 
det kanskje bare en person. Det hender at ikke 
alle i familien vil vite om arvelig sykdom, og det 
kan oppstå konflikter. 

– Vi må bruke mye tid på disse familiene hvor 
slik uenighet finnes, og det kan være behov for å 
ha gjentatte samtaler med dem.  Og det er klart 
det finnes etiske betenkeligheter ved disse testene.  
Vi kan tenkes å påføre en kunnskap og en angst 
som ikke alltid vil være et gode. Det er også viktig  
å bearbeide eventuell skyldfølelse som kan følge i 
kjølvannet av arvelig sykdom, påpeker Hamang. 

Som genetisk veileder ser hun mye av både 
skyld og skam hos pasientene. Skyldfølelse for å 
ha gitt videre noe som kan gi alvorlig sykdom i 
neste generasjon eller skam for å ha «en feil» ved 
seg, det å være annerledes. 

– Slektningers forventede eller faktiske respons,  
kan i noen tilfeller være grunn nok til at man unn- 
går å informere familiemedlemmer.

Erfaringen med hjertesykdommer er imidlertid 
at de aller fleste ønsker å vite. 

– De ønsker å vite hva det kan bety for dem og 
hvordan de kan forebygge. Ansvaret for andre 
slektningers helse oppleves kanskje mer markant 
enn ved andre genetiske tilstander, fordi det 
handler om selve «hjertet». Uenighet i familiene 
er langt vanligere ved for eksempel arvelig kreft, 
hvor risiko kanskje kan oppleves mye mer diffust.

Eier sin egen genetiske informasjon
Den som får vite at han eller hun har en genetisk 
sykdom, eier selv denne informasjonen og forvalter  
hvordan den skal brukes og hvem som skal få vite 
om den. Fram til barnet er 16 år er det foreldrene 
som forvalter informasjonen, og som beslutter hvem  
andre som skal informeres. Det finnes ingen lov- 
messig plikt til å informere andre i familien om at 

du har en genetisk sykdom, og helsepersonell har 
ingen rett eller plikt til å gjøre det. Det er faktisk 
forbudt for helsepersonell å oppsøke noen uten at 
personen det gjelder, samtykker til dette. Hamangs  
erfaring er likevel at de fleste velger selv å infor-
mere resten av familien. 

– Noe av det vi kan gjøre i veiledning, er jo også 
å gi informasjon om hvor viktig det faktisk er at 
kunnskapen formidles videre til andre i familien. 
Vi kan også bidra med hjelp og støtte til hvordan 
dette konkret kan gjøres, sier Hamang og mener 
det er mange grunner til at det er viktig å få  
kunnskap om at man kan være bærer av en  
genetisk hjertesykdom.

– Målet er først og fremst å kunne forebygge 
alvorlige symptomer og plutselige dødsfall. En 
rekke faktorer kan påvirke og utløse hjerterytme-
forstyrrelser hos barn med for eksempel lang 
QT-tid-syndrom. Det å få vite om en slik sykdom 
har betydning for hva slags aktiviteter barnet kan 
og ikke kan være med på. Kanskje bør de unngå 
ekstremsport og situasjoner med unødig store 
fysiske og emosjonelle belastninger. For enkelte 
kan det være trygt at de alltid har med seg noen 
når de skal ut å svømme. De bør kanskje ikke ta 

de verste karusellene på tivoli. Mange bør unngå 
en lang rekke vanlige medisiner, som kan være 
med på å utløse anfall. Noen har behov for skred-
dersydd medisinsk behandling, blant annet med 
betablokker og/eller ved å få implantert en hjerte-
starter. Dessuten er det å vite om sykdommen en 
hjelp når de skal planlegge fremtiden, som utdan-
nings- og yrkesvalg. Gjennom veiledningen kan 
vi vise dem hvordan de kan løse ulike situasjoner. 

Hamang opplever at genetisk sykdom for noen 
kan oppleves litt stigmatiserende. Hennes opp-
fordring er imidlertid at foreldrene/familiene bør 
være åpne.

– Omgivelsene trenger å læres opp til hva de 
skal gjøre. Ett av symptomene ved lang QT-tid-
syndrom, en sykdom som ellers i liten grad vises 
på barnet, er besvimelser. Hvordan skal omgivel-
sene håndtere dette? Kan barnet for eksempel 
overnatte hos andre? Spørsmålene er mange, og 
foreldre trenger råd og noen å snakke med. Men 
ingen foreldre er like. Noen kan bli overbeskyt-
tende, og de trenger kanskje råd som lærer dem å 
«slippe» barnet. Andre går motsatt vei, og håndterer 
situasjonen som om hensyn ikke trenger å tas. De 
bør kanskje få råd om en slags «moderasjon». 

Lov om human- 
medisinsk bruk av 
bioteknologi m.m. 
(bioteknologiloven)

§ 5–5.Genetisk veiledning
Ved genetiske undersø-
kelser etter § 5–1 annet 
ledd bokstav b, skal den 
som undersøkes gis 
tilpasset genetisk  
veiledning.

Dersom den som  
undersøkes, er et barn 
under 16 år, skal gene-
tisk veiledning også  
gis til barnets foreldre 
eller andre med  
foreldreansvar.

Kilde: Lovdata
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ta informerte og – for 
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Hans Kristian 
Langsetmo,  
overlege på  

Barne- og ungdoms- 
klinikken på St. 
Olavs hospital  

i Trondheim.
Foto: Privat

Han er ansatt på Barne- og ungdomskli-
nikken på St. Olavs hospital i Trondheim 
og jobber primært med barn med medfødt 

hjertefeil. Annenhver uke har han også poliklinikk 
for voksne med medfødt hjertefeil. 

Langsetmo har erfart at de får stadig flere pasi-
enter henvist med genetiske hjertesykdommer, 
som skal følges opp på sykehuset. 

– Det handler nok om at vi nå gjør mer av kaskade- 
skreening, også kalt familieskreening. Det er flere 
med mutasjoner som oppdages.

Langsetmo forteller at de har en egen genetisk 
avdeling på St. Olavs hospital, hvor familier følges 
opp og testes etter at det har vært en hendelse hos 
et av familiemedlemmene og hvor genetisk sykdom  
er årsaken. Han anslår at noe sånt som ti prosent 
av pasientene som er til oppfølging for hjertet  
sitt på Barne- og ungdomsklinikken, har en 
 genetisk hjertesykdom. 

God informasjon er viktig
– Noen av disse barna begynner vi tidlig å be-

handle forebyggende, allerede som nyfødte, som 
for eksempel de med ionekanalsykdommen lang 
QT-syndrom. Disse går jevnlig til kontroller gjen-
nom hele barndommen. Andre av disse barna, 
som for eksempel de med kardiomyopatier, ut-
vikler ofte tegn på sykdom senere i livet. Jevnlig 
oppfølging er som regel ikke nødvendig før i åtte–
tiårsalderen, alt avhengig av hvilken type muta-
sjon og kardiomyopati. Det er veldig sjelden at 
disse har symptomer i tidlig barndom.

På kontrollene sjekkes hjertet med EKG, det 
gjøres ultralyd og andre undersøkelser, ganske 
likt som det er for de med strukturelle hjertefeil. 

Informasjon til pasientene er også viktig, under- 
streker Langsetmo. Det hender foreldre er engstelige  
for at hendelser skal inntreffe, men Langsetmo 
mener det meste kan løses med informasjon. 

– Vi har gode samtaler med disse foreldrene,  
og da går det som regel greit. Foreldre er jo alltid 
litt redde for barna sine uansett, sier han, og tror 
ikke foreldrene til barn med genetiske hjertefeil i 
så måte skiller seg fra foreldre til barn med struk-
turelle hjertefeil.

Oppfølging litt ulik rundt om i landet
Hvordan barn med genetisk hjertesykdom be-
handles og følges opp på sykehuset, varierer og  
er litt ulikt avhengig av hvor i landet de bor. 

– Ja, vi har litt ulike tradisjoner, og det er nok 
ikke alltid like heldig. Disse pasientene bør få 
mest mulig lik behandling, medgir Langsetmo. 
Han er positiv til at det nå utarbeides nasjonale 
anbefalinger på dette området, som kan sikre en 
mest mulig unison praksis. 

– Dette vil jo være en veileder, mer enn en fasit, 
sier han, og forteller at de allerede har hatt mange 
faglige diskusjoner om dette på nasjonale samar-
beidsmøter og annet. 

Oppfølging av barn 
med genetisk hjertesykdom på St. Olavs hospital

– Vi har stadig flere pasienter med genetisk hjertesykdom her på Barne- 
og ungdomsklinikken. Utfordringen kan være å vite hvem av mutasjons-
bærerne uten symptomer som skal behandles forebyggende. Vi er ikke 
alltid enige, sier kardiolog Hans Kristian Langsetmo.

Tekst og foto: Hanni W. Petersen
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– Dette er veldig spennende og åpner for mange 
viktige muligheter til å se på de ulike metodene 
som brukes i dag, og hvordan vi kan forbedre både 
diagnostikken og behandlingen av hjertesykdom, 
sier den nye senterlederen, Kristina Haugaa. Hun 
er frikjøpt med en halv overlegestilling til denne 
jobben. Senteret har fått 96 millioner kroner i støtte  
for åtte års drift fra Norges forskningsråd, noe 
som gir innovasjonsprosjektene tid til å finne sin 
form og de gode resultatene.

– Ved å bruke kunstig intelligens og store datasett, 
skal vi utvikle, teste og kvalitetssikre nye verktøy, 
som på en pålitelig måte kan forutsi enkeltpasi-
enters sykdomsutvikling, bidra med optimal 
behandling av sykdommen og forhindre sykdom-
mens progresjon. Det handler både om å forbedre 
leveutsiktene til pasienter med hjertesykdom og i 
ytterste konsekvens å forebygge hjertestans.

I ProCardio samarbeider forskere fra Oslo  
universitetssykehus, Universitetet i Oslo, NTNU 
Trondheim, SIMULA, Sørlandet sykehus og Baker 
Institute, Australia, GE (General Electrics) som 
blant annet produserer hjerteultralydsapparater, 
Medtronic som utvikler implanterbare hjerte-
startere og DIPS pasientjournalsystem. SESAM 
(Sesam Data Management Platform) er også med 
og skal sikre trygg databehandling. 

– Vi skal blant annet sørge for at forbedringene og  
automatiseringene finner veien helt inn i journal- 
systemene, forklarer Haugaa. Derfor er både DIPS 
og SESAM sentrale aktører i samarbeidet. 

– Vi skal finne smarte løsninger for pasient- 
journalen, som i tillegg ivaretar pasientens person- 
vern. For eksempel at våre risikoskåringer skal 

kunne gå rett inn i pasientens journal og at  
sammenlikningen gjøres av en datamaskin. Ikke 
sånn som det er i dag, at alt ligger på forskjellige 
steder og må letes fram og samkjøres manuelt 
hver gang det skal vurderes.

Haugaa forklarer at de i hovedsak skal jobbe 
med å forbedre oppfølgingen ved såkalte progres-
sive sykdommer, det vil si at de blir verre over tid. 
Genetiske hjertesykdommer, som for eksempel 
kardiomyopatier, går inn under denne kategorien.  
Sykdommen debuterer gjerne i barneårene og 
tiltar med symptomer over tid og ettersom barnet 
blir eldre og voksen.

 – Vi er allerede i gang med et spennende sam-
arbeidsprosjekt med Barnekardiologisk avdeling 
her på OUS, hvor vi ser på utviklingen av genetisk 
hjertesykdom hos barn. Når foreldre har en gene-
tisk kardiomyopati, vet vi at halvparten av barna 
deres også vil ha det. Ganske mange av dem utvikler  
sykdomstegn allerede tidlig i barndommen. Dette  
er lite kjent, og noen steder starter ikke testingen 
av barna før i 12-års alderen. Nå skal disse barna 
kartlegges, og vi skal systematisere hvor mange 
som utvikler sykdom og i hvilken alder. Når vi vet 
dette, kan det underbygge argumentene for å teste  
barna tidligere, i særdeleshet der foreldrene ønsker  
og ber om denne testingen, sier Haugaa, som legger 
til at dette har vært omdiskutert både lovmessig 
og i praksis. Det er blant andre Marit Kristine 
Smedsrud, Andreas Früh og Gaute Døhlen på 
Barnekardiologisk avdeling som er involvert i 
dette forskningsprosjektet, som også har mot- 
tatt støtte fra Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen. 

ProCardio 
– nytt senter for forskning og innovasjon på OUS

Et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), ProCardio, har fått solid økonomisk støtte 
fra Norges forskningsråd og er lagt til Oslo Universitetssykehus som vertsinstitusjon. I samarbeid  
med ulike akademiske og industrielle partnere skal det her forskes fram nye, bedre og mer effektive  
behandlingsmetoder for ulike typer hjertesykdom. Førsteamanuensis og seksjonsoverlege ved 
kardiologisk avdeling, Kristina Haugaa, leder arbeidet. 

Tekst: Hanni W. Petersen

PROCARDIO:  
Førsteamanuensis og  
seksjonsoverlege ved 
kardiologisk avdeling, 
Kristina Haugaa, leder 
ProCardio på OUS, en 
forkortelse for «The 
Precision Health  
Center for optimized 
cardiac care».
Foto: Privat
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Margrete Mangset er lektor i sykepleievi-
tenskap og har PhD innenfor geriatri og 
slagrehabilitering fra 2009. Hun er ansatt 

som forsker på Geriatrisk avdeling ved Oslo Uni-
versitetssykehus. For tiden er hun involvert i et om- 
fattende prosjekt i samarbeid med Avdeling for 
sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, som ser 
på pasientenes psykososiale helse etter hjerneslag. 

I 2009–2012 gjennomførte Mangset sin post.
doc.-studie på oppdrag fra Landsforeningen 
uventet barnedød og Foreningen for hjertesyke 
barn, «Retten til å vite eller ikke å vite». Studien 
var finansiert av Extrastiftelsen. Her undersøkte 
hun hvordan berørte personer opplevde risiko-
kunnskap knyttet opp til den genetiske hjertesyk-
dommen lang QT-tid-syndrom. Studien hun 
gjorde var kvalitativ, som betyr at hun dybde- 
intervjuet deltakerne som var med. Hun snakket 
med 13 familier/foreldre med barn med lang 
QT-tid-syndrom. I tillegg hadde hun samtaler 
med åtte foreldre som hadde mistet barn i krybbe- 
død, spontanabort eller dødfødsel, hvor flere 
opplevde krybbedødsdiagnosen som en uklar 
årsaksforklaring som var vanskelig å plassere. 
Hvilke refleksjoner gjorde disse foreldrene seg  
om det å få vite om egen risikoprofil, om søskens 
risikoprofil og om hvordan de skulle forholde seg 
til en slik kunnskap i det videre? 

– Vi snakket mye om familiekommunikasjon, 
om pliktfølelse, samvittighet og dilemmaer, om 
hvordan videreformidle kunnskap om sykdom-
men og hvordan håndtere den for egen del og for 
søsken, forteller Mangset, som ser fellestrekk 

mellom familiene hun snakket med i denne stu-
dien og pasientene og de pårørende hun jobber 
med i dag i hjerneslag-prosjektet. 

– De er på en måte aktivister i det å leve med 
sykdom og sykt barn. De forholder seg konkret  
til det gjennom alle livets små og store sider.

Noe av det som kom frem av samtalene Mangset 
hadde med disse familiene, var at foreldrene til 
barn med lang QT-tid-syndrom så stor betydning 
av det å få vite om et positivt gentest-svar. De 
ønsket å vite, ville ha mest mulig kunnskap om 
sykdommen og mente også at tidlig og gradvis 
informasjon til barnet selv ville bidra til mest-
ring. Genetisk risikokunnskap opplevdes som 
nyttig og nødvendig. 

Blant dem som hadde mistet barn i krybbedød 
eller dødfødsel, var det mer delte meninger, og 
flere fremhevet retten til ikke å vite noe om årsak, 
og til de klare ulempene ved det å ta prediktive 
fremtidstester – som frykt, sykeliggjøring av søsken 
og redusert livskvalitet.

– Det er veldig ulikt hvordan vi forholder oss til 
risiko og risikokunnskap på dette området. Problem- 
stillingen går fort over til å bli ganske eksistensiell.  
Det handler dypest sett om å leve med erkjennelsen  
av livets skjørhet, sier Mangset. Hun legger til at 
noen i studien faktisk fremhevet nettopp dette 
som en verdi. 

– De kunne ha et godt liv likevel, til tross for 
risikoen, eller kanskje nettopp derfor. Nesten  
som et paradoks.

Prediktive gentester (dvs. tester som viser om 
du har en bestemt genfeil som gir deg økt risiko 

Genetisk risikokunnskap

Retten til å vite  
– eller ikke å vite
Hvilken holdning har foreldre som har barn med den genetiske hjerte- 
sykdommen lang QT-tid-syndrom til genetisk risikokunnskap? Kan slik 
kunnskap bidra til god tilpasning og mestring, eller skaper den frykt, 
usikkerhet og moralske dilemmaer? Forskeren Margrete Mangset har 
gått disse spørsmålene etter i sømmene. 

Tekst og foto: Hanni W. Petersen

Hva er lang QT-tid-syndrom?

Lang QT-tid-syndrom (LQTS) er en arvelig hjertesykdom der hjertets elektriske ledningssystem 
kan svikte. Det elektriske apparatet er viktig for å opprettholde jevn hjerterytme (sinusrytme), 
som igjen er sentralt for hjertets pumpefunksjon. Ved LQTS er det en defekt i en av mekanismene 
som styrer den elektriske spenningen i hjertemuskelcellene. Dette kan føre til episoder med 
uregelmessig eller kaotisk hjerterytme. Navnet kommer fra EKG (registrering av hjertets elek-
triske aktivitet), der de ulike utslagene benevnes med bokstavene P, Q, R, S og T. Ved LQTS er et  
av tidsintervallene, QT-tiden, forlenget. Det finnes ulike varianter av lang QT-tid-syndrom. 
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Studiens formål: 
Denne studiens formål var å få kunnskap om 
hvordan foreldre som er berørt av plutselig lang 
QT-tid-syndrom stiller seg til kunnskap om genetisk  
risiko. Tjueen foreldre, av dem tretten foreldre til 
barn som hadde testet positivt for lang QT-tid-
syndrom, og åtte foreldre som hadde mistet barn 
ved plutselig uventet barnedød, ble intervjuet om 
hvordan de oppfattet og håndterte kunnskap om 
slik genetisk risiko. 

Foreldrene ble rekruttert blant medlemmer i 
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) og Lands-
foreningen uventet barnedød (LUB). LQTS-forel-
drene hadde avklart egen bærerstatus, og de levde  
alle med barn som var blitt testet positivt for LQTS.  
Foreldrene som hadde mistet barn ved plutselig 
uventet barnedød, hadde ikke gjennomgått gene-
tisk testing. Disse foreldrene hadde dermed ikke 
kunnskap om egen eller sine barns bærerstatus.

Resultater: 
LQTS-foreldrene fremhevet sterkt betydningen av 
å vite om et positivt gentestsvar, og ønsket mest  
mulig kunnskap om sykdommen. Tidlig og grad-
vis informasjon om sykdommen til barn og ung-
dom mente de ville bidra til mestring. Men viss-
het om å ha overført genfeilen fra foreldre til barn 
kunne være forbundet med skyldfølelse. 

Blant de åtte foreldrene som hadde mistet barn 
i uventet barnedød, var vurderingen av genetisk 
risikokunnskap mer delt. Flere ga uttrykk for at 
konsekvensene av å vite om en fremtidig genetisk 
betinget sykdomsrisiko kunne ha negativ innfly-
telse på barns og foreldres livskvalitet. Det var 
viktig å skape gode rammer for barnas oppvekst, 
fremfor ensidig oppmerksomhet på risiko for en 
eventuell fremtidig sykdom. De mente det var 
fare for at overdreven frykt kunne influere nega-
tivt på foreldrene, barna og på relasjonene dem 
imellom. De uttrykte bekymring for at kunnskap 
om genetisk risiko bidro til sykeliggjøring, heller 
enn å fremme mestring hos foreldre og barn. 

Et annet synspunkt blant noen av disse forel-
drene var at kunnskap om genetisk risiko kunne 
være et fast holdepunkt i grublingen over en uav-
klart diagnose. De mente at et LQTS-gentestsvar 
bidro til å redusere angst og frykt, uavhengig av 
om svaret var positivt eller negativt. Visshet om  
et LQTS-gentestsvar kunne bidra til å redusere 
grublingen over årsaken til barnets død. Dermed 
ville kunnskap om genetisk risiko kunne bidra til 

å redusere skyldfølelsen forbundet med en uav-
klart dødsårsak. 

Foreldrene i begge utvalg tilkjennega verdivur-
deringer relatert til genetisk risikokunnskap ved 
LQTS og retten til å vite eller ikke å vite. Foreldrene  
i begge utvalg fremhevet at formidling av infor-
masjon om genetisk risiko innebar så vel sensitive 
tema som moralske dilemma. Plikten til å infor-
mere, ansvarlighet, samvittighet og respekt for 
familiemedlemmers rett til informasjon ble vurdert 
opp mot bekymring for å skape frykt ved å formidle  
urovekkende informasjon. Betydningen av ikke  
å invadere personers rett til privatliv ble frem- 
hevet. Ettersom det kunne være uklart om slekt-
ningen ønsket å vite, burde man nærme seg  
problemstillingen med forsiktighet. Respekten 
for personens eventuelle valg om ikke å vite, 
 burde også respekteres.

Konklusjon: 
Foreldrene vurderte genetisk risikokunnskap fra 
ulike perspektiv og posisjoner. Mens LQTS-forel-
drene vurderte genetisk risikokunnskap ut fra et 
post-test-perspektiv, vurderte foreldre til barn 
med ukjent dødsårsak denne problemstillingen  
i et potensielt pre-test-perspektiv. Det kom frem 
klare forskjeller mellom informantene i de to 
utvalgene i hvordan de vurderte relevansen av 
genetisk risikokunnskap. Vektleggingen av «retten  
til ikke å vite» kom sterkest til uttrykk blant for-
eldre som hadde mistet barn ved plutselig uventet  
barnedød. Betydningen av «retten til å vite»  
ble sterkt understreket av LQTS-foreldrene. Forel-
drene i begge utvalg fremhevet behovet for bedre  
kommunikasjon med helsepersonell og andre 
profesjonelle. De understreket betydningen av 
helsepersonells støtte og involvering i formid- 
lingen av informasjon om genetisk risiko til  
familie og slekt. 

Praktiske implikasjoner:
Resultatene fra denne studien understreker at 
helsepersonell bør anerkjenne den moralske og 
etiske dimensjonen i møte med foreldre som har 
mistet barn ved uventet barnedød og foreldre til 
LQTS-positive barn. Det bør derfor skapes møte-
plasser hvor individuelt tilrettelagt informasjons-
utveksling mellom foreldre og helsepersonell 
vektlegges. Dette bør være en integrert del av så 
vel genetisk veiledning som i oppfølging og støtte 
til foreldre etter plutselig uventet barnedød.

Om prosjektet
«Retten til å vite – og ikke å vite»
Tekst: Margrete Mangset

for sykdom i løpet av livet) reiser mange ulike 
spørsmål, ikke minst etiske. Mangset forteller at 
mye av samtalene hun hadde med familiene i 
denne studien, ikke minst dreide seg om plikten 
til å informere andre i familien om sykdommen 
– og belastningen og dilemmaene dette innebærer. 

– Å ta en gentest kan bety at du tar ansvar ikke 
bare på egne vegne, men også på vegne av andre. 
Fordi det da betyr at du vil føle en moralsk plikt til 

å informere om et positivt testresultat til familie 
og slekt, forklarer Mangset, og sier at dette repre-
senterte et verdidilemma for foreldrene i begge 
gruppene. Det kan også hefte stor grad av skyld-
følelse til dette. Tilsvarende vanskelig var det for 
problemstillingen knyttet opp til det å skulle få 
flere barn, og ansvaret det innebærer. Mange 
hadde stort behov for å snakke om disse problem-
stillingene. I det hele tatt ble helsepersonells 
støtte og hjelp i disse prosessene fremhevet som 
svært viktig. 

– Det å få gode samtaler med helsepersonell,  
en åpen og ærlig dialog om risikoelementene, var 
viktig for disse familiene, som kunne oppleve at 
helsepersonell de var i kontakt med, egentlig ikke 
har god nok tid til disse samtalene, fremhever 
Mangset fra erfaringene i undersøkelsen.

«De er på en måte aktivister i det å leve med sykdom 
og sykt barn. De forholder seg konkret til det gjennom 
alle livets små og store sider.» 

ETTERLYSTE DELTAKERE: 
I 2010 stod prosjektet til Margrete 
Mangset omtalt i Hjertebarnet  
og hun etterlyste deltakere til 
studien. Interessen var stor og 
mange meldte seg.

FORSKET PÅ  
OPPLEVELSE AV 
RISIKOKUNNSKAP: 
– Det å få gode samtaler 
med helsepersonell, en 
åpen og ærlig dialog om 
risikoelementene, var 
viktig for familiene i 
studien, forteller 
Margrete Mangset. Hun 
har forsket på hvilken 
holdning foreldre som 
har barn med den 
genetiske hjertesykdom-
men lang QT-tid-syn-
drom har til genetisk 
risikokunnskap.
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I november publiserte SSB (Statistisk sentral-
byrå) sitt årlige satellittregnskap som viser 
verdien av frivillig arbeid. Regnskapet fortel-

ler om en stor frivillig innsats i Norge og et viktig 
bidrag til norsk økonomi. Men for første gang 
viser satellittregnskapet for frivillig sektor en 
nedgang i lønnede årsverk, en nedgang på 2 000. 
Det er bekymringsfullt hvordan pandemien ram-
mer frivilligheten ved at store deler av frivillige 
aktiviteter landet rundt nå er blitt satt på pause. 
Og mye tyder på at den pausen vil vare til langt ut 
i 2021. 

Regjeringen har gjennom pandemien introdu-
sert ulike krisepakker for kultur, idrett og frivil-
lighet. I det fremlagte forslaget til statsbudsjett 
2021 har regjeringen satt av kr 1,185 mrd. til sti-
muleringstiltak for frivilligheten og idretten med 
mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder 
første halvår 2021.

En fersk undersøkelse Frivillighet Norge har 
gjennomført blant frivillige organisasjoner, viser 
at to av tre organisasjoner så langt ikke har benyt-
tet krisepakken for frivilligheten. Frivillighet 
Norge og FFO (Funksjonshemmedes fellesorgani-
sasjon) jobber for å sikre at nye ordninger skal 
være bedre tilpasset organisasjonenes utfordrin-
ger enn tilfellet har vært frem til nå. 

Gledelig er undersøkelser som bekrefter at 
mange organisasjoner raskt har klart å omstille 
seg, endret og skapt nye aktiviteter og som alle er 
tilpasset smittevernregler. Dette er flott, men har 
vært krevende prosesser for mange, og ikke minst 
synliggjort hvor viktig det er med tilstrekkelige 
administrative ressurser.

Vi trenger ordninger som sikrer bredden i den 
norske frivilligheten. En måte å gjøre det på er at 
det offentlige ikke bruker aktivitetsnivået i «an-
nerledesåret» 2020 som grunnlag for beregning 
av tilskudd. Vi vet blant annet at mange organisa-
sjoner har mistet medlemmer siden koronaut-
bruddet. Det er derfor gledelig at kulturminister 
Abid Raja har foreslått at det er medlemstall for 
2019 og ikke 2020 som nå skal brukes som grunn-
lag for tilskudd.

FFO har de siste månedene satt et spesielt fokus 
på de psykososiale følgene av den situasjonen 
Norge nå befinner seg i. Koronapandemien og 
tiltakene knyttet til den, har store konsekvenser 
for grupper av funksjonshemmede, kronisk syke 
og deres pårørende. Mangel på tilbud og økt iso-
lasjon er resultater av den nye hverdagen, som 
igjen for mange medfører økt angst, uro og uten-
forskap. Undersøkelser som er utført, viser at 
konsekvensene er både alvorlige og langvarige. 
På denne bakgrunn har FFO, sammen med ni 
andre organisasjoner, sendt ut anbefalinger til 
alle landets kommuner om hvordan funksjons-
hemmede og kronisk syke og deres pårørende 
kan bli bedre ivaretatt ved nye lokale og regionale 
covid-19-utbrudd.

Regjeringen har nedsatt et utvalg, «Norge mot 
2025», som skal se på hvordan koronapandemien 
vil påvirke norsk økonomi og det norske samfun-
net på sikt. Utvalget skal analysere grunnlaget for 
verdiskaping, produksjon, sysselsetting og vel-
ferd i Norge. Det er viktig at frivillig sektor er med 
både i selve mandatet til utvalget og i det analyse-
arbeidet som nå igangsettes.

For at dette skal skje på best mulig måte er 
tilstrekkelig tilførsel av energi og en lang 
rekke ulike næringsstoffer helt sentralt. I 

enkelte perioder av utviklingen har et lite barn til 
og med høyere behov for enkelte næringsstoffer 
enn det en voksen har. 

Skjelettet
Barn vokser som regel aller mest de første årene, 
og deretter avtar hastigheten på veksten år for år 
frem til puberteten. Da har veksten en slags «spurt», 
for så å gradvis  avta og til slutt stanse helt.

For at benbygningen skal bli sterk og solid er det  
noen næringsstoffer som er viktigere enn andre, 
nemlig kalsium og vitamin D. Vitamin D påvirker 
opptak av kalsium fra maten vi har spist, og er viktig  
for å lagre kalsium i skjelettet. Dersom skjelettet i 
ung alder ikke får lagret nok kalsium, vil det bli 
mykt og ikke tåle vekten av kroppen uten å bøyes. 

Kalsium er også viktig for kommunikasjonen 
som skjer i kroppen. Dersom inntaket av kalsium 
over tid er for lavt, vil kalsium hentes fra skjelettet 
slik at mengden i blodet holdes stabil. Dersom 
dette foregår over lang tid, vil skjelettet langsomt 
tappes og bli «tynnet ut», noe som i verste fall 
fører til beinskjørhet.

Kalsiumbehovet øker med barnets alder, og er 
høyest i puberteten. Den viktigste kilden vi har  
til kalsium i norsk kosthold, er meieriprodukter, 
men det finnes også noe i nøtter, belgfrukter og 
brokkoli. Behovet dekkes inn med for eksempel 
1–2 glass melk, 1 skive med gulost og 1 yoghurt 
per dag.

Vitamin D finnes i fet fisk og dannes naturlig i 
huden når den eksponeres for sollys. Ved lavt 
inntak av vitamin D-rike matvarer eller lite tid i 

solen, er det anbefalt å ta tilskudd av vitamin D.
Tidligere i høst ble anbefalingene oppdatert, slik 

at barn under 1 år nå ikke lenger anbefales tran, 
men heller vitamin D i form av dråper. For barn  
(og voksne) over 1 år anbefales fortsatt tran daglig.

Vekstutvikling
Barn regulerer som regel matinntaket på en god 
måte selv, og det er helt normalt at inntaket varierer  
noe fra dag til dag. Det viktigste målet på om 
 barn får tilstrekkelig energi er om det vokser og 
utvikler seg normalt. 

For voksne er kroppsmasseindeks (KMI, vekt i 
forhold til høyde) et mål på om vekten er sunn, 
men dette gir ikke et riktig bilde når det gjelder 
barn som er i stadig utvikling. I stedet for KMI 
benyttes derfor vekstkurver som viser normal 
vekstutvikling over tid, tilpasset alder og kjønn. 
Barn utvikles ulikt. Mens det for noen vil være 
normalt å ha en vekt i øvre del av det som regnes 
som normalvekt, vil det også være normalt for 
andre å ligge i nedre del. Det viktigste er å følge 
med på om barnet følger sin egen kurve over tid.

Ved utilstrekkelig dekning av næringsstoffbehov  
over tid, det som kalles  feil- eller underernæring, 
vil vekst og utvikling sannsynligvis bli påvirket. 
Lange sykdomsperioder eller kronisk sykdom vil 
også kunne påvirke utviklingen. 

I slike tilfeller kan behov for energi og nærings-
stoffer være endret. For eksempel kan barn med 
hjertefeil ha høyere energibehov når hjertet må 
jobbe hardere enn normalt. Da er det ekstra  
viktig å følge med på vekstkurven, slik at en tidlig 
fanger det opp dersom barnets vekst ikke er  
tilstrekkelig og kan vurdere hvordan sikre god 
utvikling videre.

Hvordan vil  
pandemien påvirke  
frivilligheten fremover?
Tekst: Helene Thon

Vekst, vekt  
og utvikling
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Når et barn blir født, har det en utrolig utvikling foran seg, både fysisk  
og kognitivt. Barne- og ungdomsårene er preget av kontinuerlig vekst  
og utvikling.

Tekst: Åshild Margrethe Lode
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Etter drøyt ti år i sentrale verv i FFHB, de siste  
seks og et halvt som styreleder, er styre-
klubba nå overlatt til Stig Flesland og et nytt  

landsstyre. Landsmøtet gjorde gode valg og jeg er 
overbevist om at foreningen har fått dyktige tillits- 
valgte som vil representere FFHB på en utmerket 
måte de neste årene. 

Det er alltid vemodig å forlate noe man har kjært,  
og gjennom alle disse årene har jeg blitt godt kjent  
med og glad i FFHB som organisasjon. En organi-
sasjon er likevel ingen ting uten engasjerte med-
lemmer, tillitsvalgte og ansatte. Det engasjementet  
som vises rundt om i landet, er selve grunnmuren 
i foreningen vår, og det er en av de viktigste grun-
nene til at medlemmene våre er fornøyd med 
medlemskapet sitt. 

Jeg har lyst til å trekke fram to ting som jeg 
mener har vært viktig for utviklingen av FFHB  
de siste årene. 

Vi har klart å trekke bedre i samme retning, noe  
som har gitt oss større slagkraft og bedre synlighet  
i miljøene der det er viktig for oss å høres og synes:  
på sykehusene, hos helsemyndighetene og blant 
politikere og andre beslutningstakere. I tillegg 
har vi opparbeidet oss en stadig større posisjon i 
frivilligheten og i de viktige nettverkene. Alt dette 
er viktige forutsetninger for å kunne bruke stem-
men for å påvirke saker som er viktige for hjerte-
barna og familiene deres. Dette har vi lyktes med. 

Forskning er noe vi har løftet og som vi har 
brukt millioner på de siste årene. Og det blir bare 
enda viktigere i årene som kommer. Flere hjerte-
barn kommer til å overleve, men en del av dem vil 
få tilleggsutfordringer som det ikke finnes god 
behandling for i dag. 

Det forskes for lite på barn, og våre undersøkelser  
viser at forskning på barn er kraftig underfinansiert 
i Norge. Våre bidrag kan gjøre at enkeltprosjekter 
får oppstartmidler, og vi kan finansiere deler av 
større prosjekter, begge deler er viktig. Men de 
store prosjektene må finansieres av de som har de 
største økonomiske musklene, og da snakker vi 
om statlige midler. FFHB må fortsette å jobbe for 

å overbevise sentrale myndigheter om at forskning  
på barn er viktig for livskvalitet for både barn  
og pårørende. Dette er også viktig i et samfunns-
økonomisk perspektiv.

Disse ti årene har gitt meg fantastiske minner 
og venner for livet. Jeg håper at jeg får anledning 
til å treffe mange av dere igjen. Takk for meg og 
lykke til med det aller viktigste arbeidet i foreningen: 
 å bidra til at alle barn som er født med hjertefeil, 
skal ha et godt liv!

Erik Skarud

Takk for meg!

Juss

Ildsjelen Regionsnytt
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Innhold MedlemssideLeder Legen Bok
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– Kvaliteten på søknadene som kom inn denne 
gangen, har aldri vært så høy som nå, vi måtte 
gjøre en ordentlig vurderingsjobb, sa nå avtrop-
pende leder for styret i Foreningen for hjertesyke 
barn Forskningsstiftelsen, Erik Skarrud. Dette er 
prosjektene som har fått støtte:

Sofus (Stress Opplevelse hos Foreldre etter 
Ultralydundersøkelse i Svangerskapet)
– Vi vil utføre utvidede undersøkelser av de biolo-
giske reaksjonene på høyt psykologisk stressnivå 
i svangerskapet. I disse undersøkelsene vil vi også 
inkludere den gravides partner. Vi antar at den 
gravides fysiologiske reaksjoner på stress kan ha 
betydning for helsen til fosteret og barnet på lang 
sikt, uavhengig av strukturelle avvik, sier Anne 
Kaasen, jordmor og PHD ved OsloMet, som ble 
tildelt kr 30 000 til prosjektet.

Kardiovaskulær risiko og hjertefunksjon hos 
unge voksne født ekstremt prematurt eller 
med svært lav fødselsvekt – del av Prosjekt 
Ekstremt Premature (PEP) 
– Vi har nå muligheten til å undersøke tegn til 
skade av hjertemuskulatur og tidlig utvikling av  
hjerte- karsykdom i flere grupper av unge voksne 
som har fått litt ulik behandling i nyfødtperioden,  
sier kardiolog Britt Engan ved Haukeland Univer-
sitetssykehus. Prosjektet fikk tildelt kr 150 000.

Neodoppler-monitorering av hjertesyke barn 
under hjertekirurgi og under intensivopphold 
– Vi ønsker å ta i bruk en helt ny ultralydteknologi 
for kontinuerlig overvåkning av hjerneblodstrøm 

hos barn med medfødt hjertefeil, og samtidig vur-
dere endringer i denne blodgjennomstrømningen 
under behandling med vasoaktive medikamenter.  
Vi vil monitorere barna under hjertekirurgi samt 
under det umiddelbare postoperative forløpet på 
toraksintensiv, sier barnekardiolog Jakob  
Klcovansky ved Oslo universitetssykehus Riks-
hospitalet. Prosjektet fikk tildelt kr 300 000.

Forebygging av plutselig død hos barn (arvelig 
hjertefeil, genetisk)
Hovedformålet med dette prosjektet er å oppdage 
tidlig debut av genetisk hjertesykdom og å forhindre 
plutselig hjertedød hos barn. Det er et stort behov 
og potensial for forbedring av diagnostikk og 
risikostratifisering av barn og unge med genetiske  
hjertesykdommer. Barnekardiolog Marit Kristine 
Smedsrud leder prosjektet og fikk tildelt kr 160 000.

Funksjon og dysfunksjon av høyre hjertekammer 
hos barn med pulmonal hypertensjon og hypo-
plastisk venstre hjertesyndrom
Prosjektet skal anvende og teste en ny ultralyd- 
basert metode for å måle hjertets arbeid (MW) til 
bruk hos barn og ungdommer med hjertesykdom 
som berører høyre hjertekammer. Prosjektet har 
som formål å evaluere bruken av MW-metoden til 
å forbedre diagnostikken hos barn og ungdommer  
med alvorlig hjertesykdom, og dermed begrense 
behovet for omfattende og belastende undersø-
kelser med usikker nytteverdi. 

Prosjektet driftes av barnekardiologene Thomas 
Möller og Simone Diab på Oslo Universitetssyke-
hus Rikshospitalet, og ble tildelt kr 160 000.

Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen

Utdeling av  
prosjektmidler 2020
19. november hadde Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen 
sin årlige kunngjøring på barnekardiologisk samarbeidsmøte av hvilke 
prosjekter som tildeles støtte i 2020. 800 000 kroner ble denne gangen 
delt ut til seks gode prosjekter.

Tekst: Hanni W. Petersen

Erik Skarrud, leder 
for FFHB i seks år, 

to år som nestleder 
og to år i regnskaps- 
komiteen. På lands- 

møtet i november 
takket han for seg.

Foto: FFHB
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Møtet skulle opprinnelig vært avviklet i 
april, på Hell i Trøndelag, men ble ut-
satt på grunn av korona-epidemien. 

Håpet var å kunne møtes i november, men slik  
ble det ikke. Den smittevennlige og elektroniske 
plattformen Teams og voteringsappen «Smartvote» 
erstattet den fysiske møteplassen. Spredt rundt 
om i landet og med hver sin datamaskin, gjen-
nomførte 86 deltakere (54 var delegater og  
32 observatører) landsmøtet 2020. 

– Vi har i dette møtet vist at vi har et levende 
demokrati. Selv om vi ikke alltid er enige, så er  
det en fornøyelse å være vitne til at det er mange 
som har meninger om den organisasjonen og  
det fellesskapet vi alle tilhører, sa landsstyrets 
nyvalgte leder, Stig Flesland. 

Helgen ble brukt til å diskutere og vedta fore- 
ningens viktige vei videre, med både strategier, 
handlingsplaner og reviderte vedtekter til  
behandling. I tillegg var det valg av foreningens 
høyeste organ mellom landsmøtene, landsstyret, 
og av regnskapskomité, kontrollkomité og valg-
komité. Noen gikk ut av sine verv i foreningen,  
og noen nye kom inn.

Takk for innsatsen!
Erik Skarrud har i over ti år hatt sentrale verv i 
Foreningen for hjertesyke barn, med tre perioder 
som leder for landsstyret, en periode som nest- 
leder og før det en periode i regnskapskomiteen.

– Det er riktig å gi stafettpinnen videre nå, sa 
han i sin avslutningstale, men la ikke skjul på at 
det også er vemodig å gi seg. Erik har nedlagt 
enormt mye arbeid og engasjement i foreningens 

virke i sine år som leder, og det var mange som 
hadde lovord å si om hans samlende og kloke 
måte å drive organisasjonen på i disse årene.  
Selv avsluttet han med dette:

– Om det er noe dere skal huske av alt jeg  
har snakket om og sagt i disse årene, så er det 
dette: Alt vi gjør skal preges av åpenhet og  
transparens, og det skal være tilgjengelig  
for allmennheten!

Høyt engasjement
Foreningen for hjertesyke barn er en organisasjon 
med høyt aktivitetsnivå og mange ambisjoner. Det 
skal jobbes videre med solide nettverk i årene som  
kommer, med god fagpolitisk påvirkning og med 
kvalitetssikret kunnskap og formidling. Til dette 
kreves en organisasjon som drar i samme retning 
og har et høyt engasjement. Den nye lederen frem- 
hevet nettopp denne viktige egenskapen som 
kjennetegn for Foreningen for hjertesyke barn.

– En av de tingene som har imponert meg siden 
jeg og familien min ble medlemmer i 2010, er  
hvor mange gode folk som er med i foreningen og 
engasjementet de viser. Engasjement er en av de 
viktigste egenskapene vi kan ta med oss videre i 
hverdagen. Engasjement er det som driver orga-
nisasjonen fremover. Vi skal aldri være redde for  
å diskutere med hverandre, og vi skal være svært 
fornøyd med at det er diskusjoner. I brytningen 
her ligger det også gode løsninger, og det er de 
gode løsningene vi alle er på jakt etter. Og dette 
engasjementet skal vi også ta med oss ut når vi 
skal jobbe for vårt felles mål: At hjertebarna skal 
ha et godt liv!

• Leder for 
landsstyret:  
Stig Flesland,  
fra Oslo

• Nestleder for 
landsstyret:  
Gunnar Geirhovd,  
fra Ski

• Region Øst:  
Aina Svenning,  
fra Stange

• Region Sør:  
Elin Høivaag 
Simonsen,  
fra Kristiansand

• Region Vest:  
Karina Høvik 
Indrearne,  
fra Bergen

• Region Midt:  
Kristin Onsøien 
Mellingsæter,  
fra Buvika

• Region Nord:  
May Britt Fredheim, 
fra Bardu

NYTT 
LANDSSTYRE 
2020–2022

Heldigitalt  
landsmøte
Helgen 14.–15. november 2020 gjennomførte Foreningen for hjertesyke 
barn for første gang i historien et heldigitalt landsmøte. 

Tekst og foto: Hanni W. Petersen

Dette er en ny rolle for meg, og jeg er spent 
på hvordan det blir, sier den nyvalgte 
lederen i Foreningen for hjertesyke barn, 

Stig Flesland ærlig. Så legger han til at dette heller 
ikke er en operasjon han skal gjennomføre alene. 
– Det er mange gode krefter å spille på.  
Et sterkt landsstyre, administrasjonen, og ikke 
minst alle de frivillige og tillitsvalgte. Sammen 
skal vi dra lasset i riktig retning og jobbe videre 
for den viktige visjonen vår: at alle hjertesyke 
barn skal ha et godt liv!

Stig Flesland ble søndag 15. november valgt  
til ny leder av Foreningen for hjertesyke barns 
landsstyre. Han er 45 år og bor i Oslo med kona 

Marit. Sammen har de to barn som er adoptert fra 
Colombia, Angela Maria på 12 år som er hjerte-
barn, og Simon på 5 år. Stig har hatt verv i 
Foreningen for hjertesyke barn i Oslo og Akers-
hus, blant annet som kasserer, og har sittet som 
representant for region Øst i landsstyret siden 2018. 

– Jeg har siden 2018 jobbet mye opp mot Oslo 
Universitetssykehus som brukerrepresentant, og 
synes det er viktig å posisjonere og synliggjøre 
Foreningen for hjertesyke barn på denne måten, 
både innenfor helsevesenet og ellers i samfunnet.  
Vi må fortsette å påvirke og medvirke, særlig der 
store beslutninger tas. Vi må bruke våre erfaringer  
og få fram ting som er viktig for medlemmene 

MÅ HA ET GODT TILBUD 
OVER HELE LANDET: Den 
nye lederen mener det er 
masse viktig arbeid å 
bygge videre på. – Vi må 
fortsette med det vi er 
gode på, blant annet er 
nettverk og samlinger for 
våre medlemmer av 
sakene han trekker fram 
for neste periode.
Foto: Privat

Holde organisasjonen  
synlig og sterk!
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PÅTROPPENDE: Foreningen for hjertesyke barns nye leder,  
Stig Flesland, var fornøyd med gjennomføringen av periodens 
landsmøte på Teams.

AVTROPPENDE: Foreningen for 
hjertesyke barns leder de siste seks 
årene (og nestleder to år før det), Erik 
Skarrud, ledet sitt siste landsmøte i 
november, på Teams og fra sin egen 
«stue» denne gangen.

våre, sier Stig, som mener synlighet er avgjørende, 
ikke minst for å få gjennomslag i det politiske liv.

 

– Må sette vårt avtrykk
For ham er det vesentlig at vi bruker påvirknings-
mulighetene der vi kan, både ved å møte stortings- 
representanter når det lar seg gjøre, ved å gi  
høringssvar og spille inn på viktige stortings- 
meldinger og utredninger, og ved å være en sterk 
brukerstemme i flest mulige utvalg og instanser. I 
denne sammenhengen trekker Stig fram bygging 
av nytt sykehus (nye OUS) som en av de viktige 
prosessene foreningen må fortsette å sette sitt 
avtrykk på. Han legger til at vi her er på helt riktig 
vei og allerede er tungt inne med flere bruker- 
representanter, ham selv inkludert. 

– Dette sykehuset vil prege en hel generasjon 
etter oss. Rikshospitalet har alt å si for barna med 
medfødt hjertefeil, både for dem som er innom for 
oppfølging og behandling, men like mye for opp-
læring av lokalsykehusene. Det er viktig at både 
barna, ungdommene og de pårørende blir ivare-
tatt godt på dette sykehuset, og at fasilitetene, 
prosessene og overgangene på sykehuset er så 
gode som mulig. 

Godt tilbud over hele landet
Stig synes det er vanskelig å trekke fram hva han 
spesielt vil satse på i årene som kommer.

– Det er en cocktail av ting, egentlig, sier han, 
men understreker igjen at han vil gjøre sitt for å 

bidra til at Foreningen for hjertesyke barn fortsetter  
å være en slagkraftig organisasjon eksternt, men 
også like mye internt. 

– Vi må bygge videre på alt det gode arbeidet 
som har vært gjort tidligere, og fortsette å holde 
organisasjonen sterk. Det betyr ikke minst at vi 
må ta godt vare på de tillitsvalgte som gjør en 
formidabel innsats. Vi har mange tillitsvalgte 
som har vært med en god stund og har gjort mye 
bra. Jobben nå er også å få inn nye i styrene, at vi 
evner å involvere enda flere i organisasjonens 
arbeid og drar nytte av alle ressursene. Dessuten 
trenger vi påfyll av medlemmer og familier. Da er 
det viktig at vi som organisasjon er til stede over 
hele landet og sikrer et tilbud over alt. Aktivitets-
nivået må holdes oppe, og sammen må vi jobbe 
for at foreningen er og forblir relevant for alle 
hjertebarn og deres foreldre og familier, både de 
med små og de med store medfødte hjertefeil,  
sier den nyvalgte lederen. 

I tillegg er han opptatt av at vi skal vise fram 
livsløpet på en god måte. I den forbindelse trekker 
han fram hvor viktig det er å ivareta barnas gode 
overganger til voksenlivet. Stig ser stor verdi i det 
å fortsette å ha et nært og godt samarbeid med 
vår søsterorganisasjon, Voksne med medfødt 
hjertefeil (VMH). 

– Jeg tenker at vi kan knytte oss enda nærmere 
opp til VMH i det daglige, og bygge videre på de 
gode møteplassene vi allerede har med dem, både 
nasjonalt og lokalt. Det å sørge for at hjertebarna 

har gode liv stopper jo ikke når de har fylt 18 år.  
Vi må sørge for å lære av dem som går foran oss, 
og sikre gode nettverk for barna, også når de  
vokser opp. 

Brenner for fellesskapet
Stig brenner helt generelt for de gode nettverkene 
og verdien fellesskapet har for våre medlemmer.

– Vi må fortsette med det vi er gode på, blant 
annet nettverk og samlinger for våre medlemmer. 
Fysisk tilstedeværelse har vært viktig for med-
lemmene i Foreningen for hjertesyke barn, det å 
få kontakt med andre og være del av et fellesskap. 
Det er mange som trenger noen å snakke med, og 
få støtte på alt det ikke-medisinske. Der har fore- 
ningens fellesskap spilt en viktig rolle, og det skal 
vi fortsette med, sier han. 

Korona-epidemien har imidlertid det siste  
året stukket noen kjepper i hjulene for de fysiske 
samlingene, og organisasjonen har måttet finne 
nye og alternative arenaer å møtes på. Stig ser at 
digitale møteplasser aldri kan erstatte de fysiske 
på en fullgod måte, men tenker likevel at noe av 
det vi har lært det siste året, er å finne digitale 
supplementer og nye måter å gjøre ting på og 
kommunisere på. 

– Som organisasjon har vi fått mulighet til å 
prøve ut nye kanaler. Kanskje vi ser at vi også i 
fremtiden kan arrangere flere ting digitalt, både 
lokalt og nasjonalt. Og at dette i tillegg kan være 
en god markedsføring og gi foreningen synlighet, 
ikke minst for å få nye medlemmer. 

Den nye lederen ser med stor ydmykhet fram  
til å gå løs på vervet som øverste leder for en orga-
nisasjon med høyt ambisjonsnivå og stort enga-
sjement. Selv om han hjemmefra faktisk fikk lagt 
inn en liten protest. 

– Hjertebarnet hjemme ble skuffet da hun hørte 
at jeg ble valgt som leder. Hun vil ikke at jeg skal 
gå på flere møter, sier hun, men heller holde meg 
hjemme med henne, forteller Stig, som tror at han 
skal finne balansen og få tid til både styrevervet 
og samværet med datteren. 

HELE FAMILIEN: Stig sammen med kona Marit 
og de to barna Angela Maria (12) og Simon (5).
Foto: Privat
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Kryssord

X-ORD NR. 1-2021

Vi trekker ut tre riktige 
løsninger og sender en 
overraskelse i posten.
Husk å merke kryssordet 
med navn, adresse  
og alder.

Fristen er 1. mars

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 1-2021»
(Ta gjerne en kopi, så slipper  
du å klippe i bladet.)

Vinnere av kryssord nr. 4-2020:
Disse tre vinnerne er trukket ut, 
og får en liten overraskelse i posten:
Mathea Woll Berg, Levanger
Kirsten Helene Fjellheim, Alta
Inger-Synnøve Solbakken, Nesoddtangen

Gratulerer!
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Landsstyret Fylkesledere
Stig Flesland
Liljeveien 3D, 0586 Oslo
Tlf. 99 29 96 88
E-post: leder@ffhb.no

Nestleder Gunnar Geirhovd
Markveien 15 J, 1406 Ski
Tlf. 91 85 97 67 
E-post: nestleder@ffhb.no

REGION ØST 
Aina Svenning
Myrvangvegen 53A, 2335 Stange
Tlf. 92 45 92 24
E-post: regionost@ffhb.no

Vara: André Holen
Rådyrstien 15, 2609 Lillehammer
Tlf. 91 80 80 68
E-post: vara.regionost@ffhb.no

REGION SØR  
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr terrasse 17,
4628 Kristiansand
Tlf. 47 26 55 92
E-post: regionsor@ffhb.no

Vara: Anne Kristin Stedjan-Sundin
Hommeren 52 A, 4618 Kristiansand
Tlf. 90 72 76 97
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

REGION VEST  
Karina Indrearne
Hølbekken 129, 5262 Arnatveit
Tlf. 41 12 37 20
E-post: regionvest@ffhb.no

Vara: Lisbeth Øksnes
Råtun 42, 5239 Rådal
Tlf. 92 44 23 67
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

REGION MIDT  
Kristin O. Mellingsæter
Nordabakken 6, 7350 Buvika
Tlf. 95 44 77 83
E-post: regionmidt@ffhb.no

Vara: Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Tlf. 41 93 36 76
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

REGION NORD
May Britt Fredheim
Åsen 125, 9360 Bardu
Tlf. 95 83 36 47
E-post:regionnord@ffhb.no

Vara: Petter Nymo
Nesnaveien 1651, 8725 Utskarpen
Tlf. 99 72 73 65
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

ØSTFOLD
Mona Bjørgan Hysestad
Stensrudlia 3, 1815 Askim
Telefon: 48 04 45 28
E-post: ostfold@ffhb.no

OSLO/AKERSHUS
Espen Ulset Nordsveen 
Elveveien 26, 1462 Fjellhamar
Telefon: 98 40 98 26
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK
ESPEN BEHRNS
Åsmarkvegen 37, 2390 Moelv
Telefon: 48 24 02 48
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND
Elin Ø. Brenden
Bjørngårdslinna 56, 2849 Kapp
Telefon: 95 94 74 63
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD
Peter Frøkjær
Tollumløkka 3 B, 3611 Kongsberg
Telefon: 45 88 48 36
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD
Kristine Lindhøy
Vebergv 79, 3074 Sande
Telefon: 91 34 95 01
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK
Martin J. Søtvedt
Johan Schaanningsgt 97, 3746 Skien
Tlf: 47 84 77 46
Epost: telemark@ffhb.no

AUST-AGDER
Baard Larsen
Fjæreveien 193, 4885 Grimstad
Telefon: 90 06 70 25
E-post: aust-agder@ffhb.no

VEST-AGDER
Elisabeth Stenberg
Fjellroveien 26, 4628 Kristiansand
Telefon: 47 05 07 38
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND
June Salvesen
Breivikveien 31 A, 4014 Stavanger
Tlf: 47 35 38 58
e-post: rogaland@ffhb.no

HORDALAND
Janne Walden
Olavegen 17, 5209 Os
Telefon: 98 89 39 95
E-post: hordaland@ffhb.no

SOGN OG FJORDANE
Marit Beate Løvold Husevåg   
Kaivegen 8, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 99 26 04 39
e-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL
Elisabeth Holstad
Garsholvegen 154, 6065 Ulsteinvik
Tlf: 95 93 12 48
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG
Mari Gamst
Holtheflata 28 E, 7234 Ler
Telefon:  95 96 86 67
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG
Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Telefon: 41 93 36 76
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND
PETTER NYMO
Nesnaveien 1651,  
8725 Utskarpen
Telefon: 99 72 73 65
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS
LillanN H. Solberg
Gartnerveien 10, 9411 Harstad
Telefon: 97 02 65 65
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK
Terje Nilsen
Storbakken 14, 9515 Alta
Tlf.: 92 09 07 42
E-post: finnmark@ffhb.no

Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet

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

Stine Romfog 
tlf. 23 07 45 72 
e-post: serik@ous-hf.no

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

HAR DU MISTET 
DITT BARN?

Ressursgruppa i 
Foreningen 

for hjertesyke barn 

E-post:  
ressursgruppa@ffhb.no
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I november arrangerte VMH sitt første webinar  
om psykisk helse. Det ble historiens mest 

 populære VMH-arrangement. Fremover blir  
det ett webinar i måneden!

Livet er et  
usikkert prosjekt

Bli kjent med  
nytt styre

GUCH, stress  
og Covid-19

Digitale treff 
 i regionene

Bli medlem  
i FFHB og ta del  
i et rikt fellesskap
Et medlemskap i Foreningen for hjerte- 
syke barn betyr tilgang på et nettverk 
av familier som er i samme situasjon 
som deg selv. Du får informasjon, råd 
og støtte i alle faser familien og hjerte- 
barnet går gjennom. Foreningen er 
åpen for alle, og ivaretar interessene 
til familier med hjertesyke barn. Feilen 
kan være medfødt eller tidlig ervervet,  
liten eller stor. Foreningen er også 
åpen for de som har mistet et hjerte-
sykt barn.

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

Meld deg inn på www.ffhb.no

Din støtte utgjør en forskjell!

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

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

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

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

www.ffhb.no/kalender
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  1905  Pinseaften  1. pinsedag

Ingolf  Borgar  Sigfrid  Tone 
 Erlend  Vigdis  Torhild 

Ingunn 10 Bjørge 11 Sigrid 12 Tonje 13 Erland 14 Viggo 15 Toril 16

  Bjørg  Siri  Tanja      Tiril
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 Peter  Solbjørg
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 Per

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

www.ffhb.no/fremtiden

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

Kontonr:  
3000 19 32000

Å TESTAMENTERE 
EN GAVE

DIN GAVE  
REDDER LIV

Annonse
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Hvordan blir pasienter som lever med 
medfødt hjertefeil påvirket av Covid-19? 
Da svarfristen gikk ut i slutten av oktober 

2020, hadde nær 300 personer tatt seg tid til å 
svare på undersøkelsen. Blant dem var 203 kvinner  
og 90 menn. Det betyr at 70 prosent av respon-
dentene er kvinner.

88,2 prosent av de som har svart på under- 
søkelsen – 261 personer – er hjerteoperert.

Én av fire har opplevd angst og depresjon den siste  
måneden, hele 40 prosent har hatt søvnproblemer  
og én av ti sier de har redusert livskvalitet.

Mange bekymringer
I svarene går det frem at gruppen er mest bekymret  
for venner familie og smitte. De har også listet 
opp mange andre bekymringer knyttet til pande-
mien. De er engstelige for å bli smittet uten å vite 
det og deretter smitte andre, noen er bekymret 
for selv å bli smittet – og om de vil overleve et syk- 
domsforløp med Covid-19. Andre er mer bekymret  
for verdensutsiktene enn selve pandemien, eller 
at pandemien skal bli langvarig og at barn og 
familie skal få det verre psykisk.

Det grubles på hvordan samfunnet tilrettelegger  
for alle i risikogrupper, og hvor lenge de skal be-
høve å isolere seg. Noen føler seg diskriminert, 
andre ensomme og isolerte. 

Det oppleves stressende å tenke på at vaksinen 
ikke er tilstrekkelig for å stoppe smitten og at 
viruset er kommet for å bli. Flere opplyser at de  
er usikre på om de er i risikogruppen eller ikke.

Usikkerhet
Mange har kommet med nyttige oppfordringer til 
helsevesenet, samfunnet og til pasientforeninger. 

De ber flere følge myndighetenes anbefalinger, og 
ønsker seg mer informasjon om risiko for alvorlig 
forløp ved covid-19 hos GUCH-pasienter og hva 
slags forhåndsregler de skal ta.

Noen har opplevd det stressende at fastlege-
kontoret ikke ønsker besøk på kontoret, men ville 
ha digitale konsultasjoner. Andre har vært redde 
for å besøke fastlegen eller andre helseinstitusjoner.  
Noen som var avhengig av fysikalsk behandling 
har opplevd stor forverring av sin situasjon under 
pandemien. Andre var lei seg for at et rehabilite-
ringsopphold ble avlyst.

I gang med analysene
Bak studien står Tine Grimholt, sykepleier og 
professor ved fakultet for helsefag ved VID viten-
skapelige høgskole, og overlege ved GUCH-enheten  
på Rikshospitalet, Ola Gjesdal. Grimholt, som 
blant annet har studert posttraumatisk stress i 
befolkningen generelt, har også organisert en 
tilsvarende studie som var åpen for alle. Her fikk 
de inn rundt 4.500 svar.

Er gruppen med GUCH-ere mer bekymret og eng-
stelig enn andre som har svart på undersøkelsen?

– Vi har ikke analysert denne sammenliknet med 
de andre vi spurte, men det blir interessant å se på. 
Vi har laget ferdig et manus om posttraumatiske 
stresslidelser i den andre studien, og håper vi kan 
sammenlikne på blant annet det. Men det er nok 
litt frem i tid, sier Tine Grimholt. Nå er hun og 
kollegaer i gang med å studere alle svarene. Så 
planlegger de å skrive og publisere vitenskapelige 
artikler om funnene. 

Tlf: 23 05 80 00
E-post: post@vmh.no 
vmh.no 
facebook.com/vmh.no
instagram.com/vmh_offisiell/

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 222 Sentrum, 
0103 Oslo

Organisasjonsnummer:  
995 613 689

Kontonummer:  15034036168

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

Leder av Landsstyret:
Kari Anne Pedersen
kari.anne@vmh.no / 90163501

I redaksjonen: 
Marit Haugdahl
Redaksjonen ble avsluttet  
7. desember 2020.

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

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

VMH har som formål å arbeide  
for å bedre situasjonen for  
alle over 18 år, med medfødt,  
genetisk eller tidlig ervervet  
hjertefeil i Norge. 

Vi jobber blant annet med informa- 
sjonsarbeid, likepersonsarbeid og 
arbeid for medlemmenes rettig- 
heter i det offentlige. Vi vil også 
jobbe for å øke bevisstheten i 
samfunnet om voksne med med-
født hjertefeil som en voksende 
pasientgruppe.
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Godt nytt år!

Håper dere er like klare som meg til å 
gyve løs på et nytt og forhåpentligvis 
godt nytt år fylt med nye muligheter.

2020 er historie, og vi legger bak oss et år 
preget av unntakstilstand, usikkerhet, 
bekymring og, for mange, ensomhet. Noen 
har mistet sin jobb, andre har måttet gjen-
nomføre studier eller jobb hjemme i egen stue. 
Noe som har vært felles for veldig mange er  
at viktige sosiale arenaer har blitt totalt 
endret og til og med helt borte. Derfor har 
det vært ekstra utfordrende at vi i VMH også  
har måttet avlyse alle fysiske treffpunkt og 
arrangementer da vi vet at disse for mange 
er en viktig og betydningsfull plass for sam- 
hold, tilhørighet og «vi»-følelsen. I en tid 
der VMH for mange ville vært ekstra betyd-
ningsfull, har den dessverre på flere områ-
der vært mindre tilgjengelig.

Som nyvalgt styreleder ser jeg fram til å 
brette opp armene og gjøre en viktig jobb 
sammen med det nye styret, vår enestående  
daglig leder og alle dere andre frivillige som  
bruker fritiden deres og gjør en innsats for 
VMH. Nå må vi se fremover på alle mulig-
hetene for mye god jobbing i året som kom-
mer, pandemi eller ei. Vi skal stå på for å opp- 
rettholde den viktige «vi»-følelsen uansett 
hvordan situasjonen blir. Denne følelsen 
skal vi ha som mål at alle medlemmer, gamle  
som nye, uansett bakgrunn og erfaring skal 
oppleve når de tar kontakt med oss.

Mens vi venter i spenning på vaksine, 
lengter etter å igjen kunne pakke kofferten 
og kunne gi de vi er glade i en god klem, så 
må vi ta vare på hverandre og oss selv så 
godt vi kan. Ta med kaffekoppen ut et sted  
i nærheten og kjenn hvordan en slik bitte- 
liten forandring kan gjøre en ganske så  
stor forskjell.

Gleder meg stort til vi ses igjen! 

Ekspertene på medfødt hjertefeil ved 
OUS Rikshospitalet har ment at det 
ikke er nødvendig med utvidede tiltak 
for de aller fleste pasienter med med-
født hjertefeil. En nylig artikkel i Journal 
of the American Heart Assosiation 
støtter denne antakelsen.

I New York City antar man at ca. 20 
prosent av befolkningen gjennomgikk en 
Covid-infeksjon, mens rundt 14 prosent 
av befolkningen i delstaten fikk syk-
dommen. Det var til sammen mer enn 
10.000 personer innlagte på sykehus.

Columbia-universitetet, som ligger i 
New York, følger 7000 voksne med 
medfødt hjertefeil. Av disse var det 
ikke fler enn 53 som var innlagt på  

sykehus med Covid, altså betydelig 
færre enn gjennomsnittet.

– «Bare» fire av pasientene døde,  
alle disse hadde svært alvorlige til- 
stander med betydelig hjertesvikt,  
sier GUCH-kardiolog Ola Gjesdal ved 
OUS Rikshospitalet.
– Undersøkelsen støtter opp under at 
vi ikke skal ta lett på Covid-infeksjonen, 
men at pasienter med medfødt hjerte-
sykdom i mindre grad enn befolkningen 
for øvrig har vært innlagt på sykehus med  
Covid. Funnet støtter opp under våre 
tidligere anbefalinger om at de aller 
fleste med medfødt hjertesykdom kan 
leve mest mulig normalt, samtidig som 
vi alle bør forholde oss til de generelle råd 
fra Folkehelseinstituttet, utdyper han.

Medfødt hjertefeil:
Lav risiko for Covid-19

Kari Anne 
Pedersen, 
styreleder

Covid-19 
er stressende for mange GUCHere
Vi har tidligere omtalt et forskningsprosjekt forskningsprosjekt om  
Covid-19 og reaksjoner blant voksne med medfødt hjertefeil. Her er  
noen veldig foreløpige resultater.

Tekst: Marit Haugdahl
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«Noen har  
opplevd det  
stressende at 
fastlegekontoret 
ikke ønsker besøk 
på kontoret, men 
ville ha digitale 
konsultasjoner.»

Mange voksne med 
medfødt hjertefeil har 
grublet og uroet seg 
ekstra mye det siste året.
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VMH planlegger å arrangere ett webinar i måneden fremover. 
18. januar blir det webinar om psykisk helse og kronisk sykdom. Psykolog- 

spesialist Ingrid Hyldmo fra Diakonhjemmet sykehus skal besvare følgende 
problemstilling: Hvordan er det å være kronisk syk og samtidig se frisk ut? 
Hvordan arbeide selv med utmattelse og det flere kaller å være «hjertesliten»? 
Kan vi oppnå bedre mestring i livssituasjonen? Også dette webinaret er gratis 
for VMHs medlemmer.

16. februar er overskriften «Psykiske plager ved hjertefeil». Psykolog Caroline 
Rostrup (Rask psykisk helsehjelp og forebyggende psykisk helse) skal snakke 
om hva som kjennetegner gruppen voksne med medfødt hjertefeil spesielt  
og hvilke psykiske plager som er vanligst. Det inkluderer angst, depresjon  
og psykiske reaksjoner på et liv med hjertefeil. Rostrup vil forsøke å gi noen  
verktøy for hvordan man kan mestre psykiske plager og livet med en kronisk 
sykdom som medfødt hjertefeil

16. mars: «Ro i uro». Flere er av den oppfatning at livsmestring handler om å 
eie en spesiell personlighet og/eller ferdighet. Foredraget «Å eie ro i uro» setter 
fokus på at livsmestring handler like mye om å ha tenkt igjennom strategier for 
endring og ikke minst ha konkrete metoder for ro når livet røyner på. Til dette 
webinaret kommer Anette Myrvang, rådgiver i spesialisthelsetjenesten og 
grunder av FinneUT. Noen vil kanskje kjenne henne igjen som breføreren på 
VMHs vandring på Svartisen i 2013. 

Følg med på Facebook, Instagram og vmh.no for detaljert informasjon.

Flere webinarer

Foreningen har fått støtte fra Stiftelsen Dam 
til å avholde en serie webinarer med tema 
psykisk helse. Først ut var psykiater Ingvar 

Wilhelmsen, mest kjent for å ha etablert en egen 
hypokonderklinikk i Bergen. Han holdt foredraget 
 «Livet er et usikkert prosjekt» via Zoom. Nesten 
90 medlemmer hadde meldt seg på, og det gjør 
arrangementet til det klart mest populære i 
foreningens historie.

I gjennomsnitt fikk webinaret terningkast 5 fra 
de som svarte på den lille tilbakemeldingsunder-
søkelsen som kom opp da arrangementet var slutt. 

– Jeg synes det gikk strålende, mye takket være 
det gode teamet i arrangørkomiteen. Vi tar alle 
gode tilbakemeldinger til oss, sier daglig leder 
Anne Giertsen i VMH.

– Vi vet at vi ikke kan favne og hjelpe alle, og 
synes det er svært gledelig med tilbakemeldingene  
som sier at dette faktisk var til hjelp for folk. For-
håpentligvis treffer de neste webinarene denne 
gruppen like godt, fortsetter Giertsen.

Noen mente det var for lite fokus på hjertesyk-
dom, mens andre følte at det traff dem helt. Mange  
synes foredraget var morsomt, og nyttig for egen 
del, og at de fikk med seg noen verktøy de kan 
bruke videre.

Du kan ikke kontrollere livet, men du kan kon-
trollere tankene dine, er en av psykiater Ingvard 
Wilhelmsen mest berømte læresetninger. Det 
handler mye om holdninger, og ifølge Wilhelmsen  
kan alle bestemme seg for hvilken holdning de 
skal ha til ting. Når man først har bestemt seg for 
en holdning, handler alt om å leve deretter, og 
vise at man faktisk tror på det selv. Det kan være 
vanskelig, og det krever øvelse. Det vet alle som 
har forsøkt å stumpe røyken.

– Hvis målet er å ha mindre helseangst, må du 
velge å stole på det. En god holdning, kan være  
at du er frisk til det motsatte er bevist, foreslo 
Ingvard Wilhelmsen.

Da Covid-19 lammet landet vårt og verden i 
mars, ble de fleste litt engstelige. Alt var nytt med 
dette viruset. 

– De som ikke var litt redde, burde gå i terapi, 
smilte psykiateren. Men at livet er usikkert, er 
ikke noe nytt.

– Livet er et usikkert prosjekt og det vil det alltid  
være. En pandemi er en kollektiv øvelse i å tåle 
usikkerhet. Dere lærte tidlig at livet er både usik-
kert og urettferdig, sa Ingvar Wilhelmsen til til-
hørerne. Hvordan man takler denne usikkerheten 
handler også mye om holdninger, mener han.

– Det meste i livet kan vi ikke gjøre noe med, og 
det mener jeg faktisk. Men hvordan vår holdning 
er til livet – det kan vi gjøre noe med, sa psykiateren 
som liker best å snakke om det vi kan gjøre noe med.

Men råd vil han helst ikke gi, fordi man sjelden 
vet best hva som er riktig for andre.

– Folk må velge holdningene sine selv. Du gjør 
det ikke for min eller noen andres skyld – men for 
din egen! Jeg anbefaler holdninger som er nyttige 
for deg, og som hjelper deg å nå målet ditt. Det er 
viktigere at den er nyttig enn at den er sant, sa han.

Han beskrev angst som en bekymring som  
går veldig langt, og ser ikke på angsten som noe 
ensidig negativt. 

– Jeg liker godt angst! Det er en gudgitt gave å ha  
en hjerne som kan identifisere fare. Angsten er en 
venn i nøden, uten den hadde vi ikke overlevd 
som mennesker eller individer, slo han fast. Det 
er altså aldri noe mål å bli kvitt angsten helt. 

– Men den bør være velplassert. Vi skal ha nytte  
i den.

Angst er følelser, og mange av følelsene våre 
har ikke helt rot i virkeligheten. 

– Følelser kan du ikke stole på, og filteret mellom 
følelser og virkelighet, er holdningene våre. Det 
eneste unntaket er gleden. Den kan du stole på, 
mener Wilhelmsen. Derfor tar han selv gjerne 
gledene på forskudd.

– Slår den ikke til, har jeg i hvert fall hatt  
den gleden!

Flere lurte på hvordan man kan klare å stoppe 
katastrofetankene som kan føre til angstanfall. 
– Det er ikke galt å ha tanker i hodet. Men prøv å 
behandle katastrofetankene som en nabo du ikke 
liker. Han kan ringe på, men du trenger ikke åpne.  
Da tar han kanskje hintet etter hvert. 

De «tenk om»-tankene kommer du ingen vei 
med, konstaterte Wilhelmsen, og ba folk øve på  
å ikke vie disse tankene for mye engasjement og 
oppmerksomhet. 

Han understreket også at frykt for operasjon og 
angst relatert til traumatiske opplevelser i forbin-
delse med hjertefeil, er noe helt annet enn angst for 
innbilte sykdommer, slik hypokondere gjerne har.

– Jeg bagatelliserer ikke dette,  
understreket han.

Rekordoppslutning
om psykisk helse-webinar

24. november var det duket for historiens første webinar i regi av  
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH). «Livet er et usikkert prosjekt», 
var kveldens tema.
Tekst: Marit Haugdahl Foto: Line Møller

Angst er en bekymring som går veldig langt
Illustrasjon: Morten Markmanrud.

Juss

Ildsjelen Regionsnytt

Min historie

KoronaForskning I media Oppfølging

Innhold MedlemssideLeder Legen Bok

Frivillighet Notis

Mat & hverdag

Indremedisiner og psykiater Ingvard Wilhelmsen  
etablerte Norges eneste hypokonderklinikk i Bergen.

Webinar
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Klar for rehabilitering?
LHL-sykehuset Gardermoen er de eneste i Norge 
som har hjerterehabilitering spesielt tilpasset 
voksne med medfødt hjertefeil.
På rehabiliteringsavdelingen har de et stort og 
erfarent team som har mange års erfaring med 
pasientgruppen. Kunne du tenke deg å prøve?
Det er et inntak i uke 7, der er det i begynnelsen 
av desember var tre plasser ledig.
Det planlegges også inntak i uke 23 og uke 39 i 
2021, hvor det foreløpig er mange plasser ledig. 
Søknadsfrist en måned før inntaket.
Gruppene er normalt på 15 GUCH-pasienter. 
GUCH er for øvrig den engelske betegnelsen på 
voksne med medfødt hjertefeil.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du  
på vmh.no og på LHL sine hjemmesider. Søk  
på «rehabilitering». Har du spørsmål, kontakt 
inntakskoordinator Åse Stiegler. 

Inkludering og mangfold
VMHs styreleder Kari Anne Pedersen deltok i 
novemberpå et webinar om inkludering og mang-
fold i frivilligheten i regi av Frivillighet Norge.
– Dette er et tema VMH er opptatt av, og som det 
nye styret skal gå mer i dybden på, sier Kari Anne.
Det er en kjent sak at personer med ikke-vestlig 
bakgrunn er mindre representert i frivillig sektor,  
og da særlig som medlemmer i organisasjoner. På 
webinaret ble det blant annet snakket om viktig-
heten av at foreningen blir bevisst på hva som kan 
være barrierer for at personer med minoritets- 
bakgrunn melder seg inn, og hva foreningen fak-
tisk gjør for å være en aktuell organisasjon for 
disse personene.
– Vi i VMH ser at vi har få medlemmer med minori- 
tetsbakgrunn, og ønsker å finne ut hva vi kan gjøre  
for å også være en aktuell forening for voksne 
med medfødt hjertefeil med en annen kulturell 
bakgrunn enn den helnorske, sier Kari Anne.

Samtlige syv medlemmer i landsstyret er nye 
i rollen. Den eneste som satt i styret fra før, 
er leder Kari Anne Pedersen, som rykket opp 

fra nestledervervet til å bli leder. Kari Anne har aller  
lengst fartstid i VMH – hun har nemlig sittet i styret 
helt siden foreningen ble stiftet i 2010. Hun satt også  
i utvalget som utredet dannelsen av foreningen i 
perioden 2008 – 2010, og var til stede på stiftelses- 
møtet. De øvrige styremedlemmene er helt nye.

 
Landsstyret i VMH 2020-2022:

Leder  
Kari Anne Pedersen
Alder: 48
Kari Anne er østlen-
ding tilbakevendt til 
Oslo etter 19 år i Tromsø. 
Hun har bred erfaring 
fra helsevesenet både 
som pasient og gjennom 
arbeid (vernepleier-  
rådgiver), der hun har 
hatt ulike stillinger i 

spesialisthelsetjenesten i snart 20 år. Trives best 
ute på tur, sommer som vinter. Kari Anne bor nå  
i Oslo, men er fra Sandefjord.

«Målet for VMH må være at det er en organi- 
sasjon som er så godt etablert at alle med en med-
født, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil som 
har behov for en forening vet om oss, melder seg 
inn og får dekket sine behov der. VMH bør være 
en forening som oppleves nær for medlemmene  
i form av ulike aktiviteter, et godt likepersonstil-
bud og kurs og arrangementer som er skredder-
sydd vår målgruppe. I tillegg til nærhet til med-
lemmene håper jeg at VMH i enda større grad  
kan bli en forening som bidrar inn i helsepolitiske 
diskusjoner, blir en naturlig samarbeidspartner 
for aktuelle instanser i form av brukermedvirkning, 
og bidrar til å påvirke de ulike systemene som 
medlemmene/pasientgruppen må forholde seg til.»

Nestleder  
Olea Jónsdóttir Flø
Alder: 24
Fra Ulsteinvik på 
Sunnmøre, bosatt  
i Kautokeino på 
 Finnmarksvidda.  
Har også bodd og  
studert i Stavanger 
og Reykjavík (Island). 
Har studert klassisk 
utøvende musikk med 

trombone som hovedinstrument, og har også 
praktisk-pedagogisk utdanning. Jobber som  
musikklærer og er svært aktiv innen friluftsliv.

Region nord:  
Balder Aarø
Alder: 25
Bosted: Tromsdalen
Jobber i Bama Storkjøkken

Region midt:  
Martin Hernæs Reinfjord
Alder: 33
Bosted: Trondheim
Miljøarbeider på barneskole,  
gift, har to barn, glad i friluftsliv. 

Engasjert i likemannsarbeid og i samtalegrupper 
for ungdom.

Region vest:  
Monika Sjåstad
Alder: 40
Bosted: Stadt
Er økonomirådgiver av yrke  
og zumbainstruktør og med  
i amatørteater på fritida.

Region sør:  
Aleksander Høyland Eriksen
Alder: 34
Bosted: Kristiansand
Jobber som vekter på Kristiansand 
Lufthavn, Kjevik.

Region øst:  
Benedicte Isabell Meidell
Alder: 35
Bosted: Oslo
Samboer og bibliotekar. Har vært 
engasjert i VMH siden starten og 

har hele tiden vært styremedlem i region øst, og 
er per dags dato regionens kasserer. Er opptatt av 
psykisk helse, rettigheter og at foreningen skal 
være inkluderende for alle medlemmer uavhengig 
av fysisk kapasitet. 

Voksne med medfødt hjertefeil 
(VMH) avholdt sitt landsmøte  
lørdag 3. oktober, og der ble det 
blant annet valgt nytt styre.

Tekst: Marit Haugdahl Foto: Privat

Digitale treff
Den spesielle tiden vi er inne i gjør det vanskelig å 
arrangere vanlige treff, derfor har region øst arran-
gert digitale treff via Google Meet annenhver uke 
siden sommeren.
Treffene er åpne for alle medlemmer, og det har til  
og med dukket opp deltagere fra Guch i Sverige.
Regionsstyret planlegger å fortsette annenhver 
uke etter jul også.
Også i region sør har det vært to digitale treff  
i løpet av høsten. Flere av de andre regionen vil  
forsøke å få til det samme tilbudet på nyåret.

Takk!
10. desember arrangerte vi julelotteri live 

på zoom. Tusen takk for alle bidrag til  
jubileumslotteriet, både til dere som kjøpte 

lodd og til alle dere som bidro med hjertevarme 
gaver til et velfylt gevinstbord. Vi setter stor 

pris på alt som bidrar til at VMHs viktige 
arbeid for alle medlemmene!

VMHs landsmte i 2020 
ble avholdt et halvt år 
etter skjema. Det som 
skulle bli et storstilt 10 
årsjubileum i april ble 
erstattet med et digitalt 
høstmøte for rundt  
35 deltakere.
Voksne med medfødt 
hjertefeils målgruppe er 
personer over 18 år med 
medfødt, genetisk eller 
tidlig ervervet hjertefeil 
og deres pårørende.  
Pårørende-medlemmer 
kan være ektefelle, sam-
boer, partner, familie  
eller venner.
Per oktober 2020 hadde 
foreningen 562 medlem-
mer, og antallet var økende. 
VMH har eget ungdoms- 
medlemskap for alle under 
26 år. Medlemmene finnes 
i alle aldre, og gjennom-
snittsalderen er ca. 41 år.
I motsetning til mange 
andre organisasjoner, 
kommer en svært liten  
del av VMHs inntekter fra 
innsamlede midler. Den 
største inntektskilden er 
driftsstøtte fra Bufdir. 
VMH får også prosjekt-
støtte fra Stiftelsen Dam. 
Medlemskontingent ut-
gjør i underkant av 10 
prosent av inntektene  
til VMH.

10 ÅR MED VMH

Disse styrer foreningen
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Avsender:
Foreningen for hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

 

 Postnord AS  

 

 
 

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

i forbindelse med hjerteoperasjoner og annen  
medisinsk behandling.

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

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

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

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

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

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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SØKNADSFRIST: 1. MARS  OG  1. SEPTEMBER  HVERT ÅR


