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Mange av våre medlemmer har 
opplevd barns fysiske lidelser 
som følge av medfødt hjer-

tesykdom, enten det er våre egne eller 
andres barn. Og mange har en ganske 
godt fundert teori om at smerte og 
lidelse over tid kan føre til andre plager, 
som for eksempel psykiske plager. Man 
trenger verken å være lege eller psykolog 
for å forstå at langvarige smerter og 
stress forbundet med en akuttsituasjon 
ikke er bra for barnas mentale helse. 
Det er ikke spesielt bra for foreldre eller 
søsken heller, for den saks skyld. 

Dette er likevel et tema som ikke alltid 
er viet like stor oppmerksomhet. I denne 
utgaven av Hjertebarnet forteller barne- 
og ungdomspsykiater Trond Diseth om 
risikoen våre håpefulle små løper for 
å utvikle psykososiale problemer som 
følge av smertefulle og ubehagelige sy-
kehusinnleggelser. Faktisk er risikoen to 
til tre ganger større ved slike akutte og 
langvarige situasjoner. Diseth forteller 
videre at de første leveårene, særlig peri-
oden fra tre til fem år samt tenårene, er 
svært viktige for utviklingen av hjernen. 
Plager i denne perioden kan sette varige 
spor.

Foreningen for hjertesyke barn har i 
lang tid snakket om helhetlig ivaretakel-
se av barn med medfødt hjertefeil. Trond 
Diseths erfaring og forskning viser hvor 
viktig dette er for å gi barna en bedre 
hverdag og gode liv. Og på sikt kan tid-
lig innsats spare samfunnet for betyde-
lige ressurser senere dersom behandling 
og oppfølging av mental helse tas på 
alvor. I beste fall kan grundig oppfølging 
i barne- og ungdomsårene være forskjel-
len på å kunne stå i en jobb i voksen 
alder eller å havne utenfor arbeidslivet.
Barn og unge med alvorlig somatisk 
sykdom har lovfestet rett til psykisk 
helsevern, og de skal prioriteres i helse-
vesenet. Ikke alle foreldre er klar over 
det. Ett av Foreningens langsiktige mål 
er å gi hjertebarnfamiliene god infor-
masjon og kunnskap slik at de best kan 
håndtere situasjonen de står i. 

God mental helse for både hjertebarn og 
deres familie er i så måte helt grunnleg-
gende for å leve opp til visjonen vår om 
de gode liv.

FYSISKE PLAGER KAN  
GI PSYKISKE PLAGER

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Man trenger verken å være 
lege eller psykolog for å 

forstå at langvarige smerter 
og stress forbundet med en 

akuttsituasjon ikke er bra 
for barnas mentale helse
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NOTISER

Det ble et brutalt møte med en virkelig-
het vi ikke trodde fantes, og vi måtte ta 
til oss lærdom vi ikke trodde var mulig å ta 
til seg, og ta avgjørelser som var svært tøffe.

Dette bildet ble tatt i påsken 2017, og 
tankene mine gikk da til dem som akku-
rat er kommet til Riksen og skal ta til seg 
den samme lærdommen, føle på usikker-
heten og ta vanskelige avgjørelser, samta-
ler med kirurg og sykehusprest, sette seg 
inn i rutiner, holde styr på matkupongene 
i kantina, takle endringer i forløpet og 
mye, mye mer.

Siste gang vi besøkte Rikshospitalet var 
høsten 2011, og vi kan si at vi gikk sei-
rende ut derifra. Selv om vi faktisk følte 
det som at verden raste sammen og tiden 
stod stille da situasjonen vår var som 
mest intens.

Selv om det er en kronglete vei å gå, ikke 
mist motet, det er alltid et håp lengre 
fram.

Jack Stemland

Filmene finner du 
på www.ffhb.no 

eller ved å skanne 
QR koden

Direkte og konkrete
Informative og innholdsrike
Tre filmer for dem som jobber i barnehage, 
skole og pedagogisk psykologisk tjeneste.

HJERTEBANK
 – INFORMASJONSFILM OM BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL

Etter operasjonen:

SOFIE HAR BLITT MER SKEPTISK 
– Det er viktig at helsepersonell er flinke til å avlede oppmerksomheten og gi 
barna medisiner og behandling på deres premisser. Kanskje undersøkelser kan 
være mer som en lek?

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

D
et sier moren til Sofie på snart to år, 
Ida Emilie Johnsen (22). For kort tid 
siden kom hun og faren Jørgen Willas-
sen Paulsen (22) hjem fra Rikshospita-

let med sitt nyopererte sjarmtroll, mange erfarin-
ger rikere etter nesten to år med undersøkelser av 
veslejenta. 

Sammen med de unge foreldrene sine bor Sofie på 
tettstedet Bø i Vesterålen.  Etter noen skeptiske 
blikk og en liten vurdering, får Hjertebarnet lov 
til å bli med på stranda for å fotografere henne i 
idylliske omgivelser. 

Arret, pacemakeren på magen og marerittene om 
natta sier sitt om opplevelsene den vesle jenta har 
bak seg. Undersøkelser, operasjoner, nålestikk og 
medisinering har gjort Sofie mer betenkt overfor 
nye mennesker.  
– Hun er litt mer skeptisk nå enn før. Spesielt til 
leger og folk i hvite frakker, forteller Ida. 

Blikk og kroppsspråk er ikke til å misforstå, men 
hun er for liten til å sette egne ord på det. Mens 
de var fem uker på Rikshospitalet, der Sofie ble 
operert i februar, måtte hun takle smerter, medi-
sinering og komplikasjoner. Foreldrene er bevisst 
på at det kan komme ettervirkninger av disse 
opplevelsene. 

– Vi snakker med henne om at hun har vært på 
sykehuset og om hva som skjedde der. Vi har 
mange bilder vi kan se på. Det er ikke lett å bli 
operert i hennes alder. Hun er så liten at hun ikke 
forstår ordentlig hva som skal skje og hvorfor, vi 
klarer jo ikke å forklare henne alt ennå, sier Ida. 
– Vi har valgt ikke å ta henne med til BUP (Barne- 
og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) riktig ennå, 
men har kontakt med dem. 

LEVER HUN?
Ingenting tydet på at noe var galt mens Ida gikk 
gravid, og svangerskapet gikk som forventet fram 

VESTERÅLEN: Nordlendingen Sofie vil 
vokse opp i vakker natur i Vesterålen.

En liten fortelling om håp:
Høsten 2007 ble vi foreldre, og dagen etter fødselen 
ble vi introdusert for en plass vi bare hadde hørt om 
på TV, Rikshospitalet.
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langt unna sykehus i vår situasjon, gjør noe med 
deg, innrømmer Ida. 

De er svært fornøyd med fastlegen på stedet. Han 
dropper hvit legefrakk og kommer gjerne hjem til 
Sofie når hun trenger legetilsyn, så slipper hun å 
dra på legekontoret. 
– Det er helt fantastisk! Sofie er blitt litt redd for 
de hvite frakkene som legene alltid har på syke-
hus, men han får henne til å føle seg trygg når han 
kommer på hjemmebesøk.  Det gjør det tryggere 
for oss å bo her også, vi vet at han kjenner Sofie, 
er lett tilgjengelig og er veldig imøtekommende, 
roser foreldrene. 
– Så takk og lov at vi har en dyktig lege nær oss. 
Det er godt!

De har bestemt seg for å bli boende. Det er her 
de hører til og har familie. Snart flytter de inn i 
nytt hus som de har kjøpt. Jørgen vurderer å søke 
seg til jobb på land, og Ida utdanner seg til lærer 
mens hun jobber med fremmedspråklige elever på 
en barneskole.
– Vi var kjempeheldige, for hun holdt seg hel-
digvis over all forventing med tanke på hvordan 
ting føltes og så ut da hun var nyfødt. Men den 
ventingen og redselen for at noe skal skje når som 
helst, har vært ekstremt tøff. Man vet hva man 
skal se etter – men hvordan «ser» det egentlig ut? 
Overser vi noe, har hun det bra, forklarer moren 
om alle spørsmålene de hadde. 

Operasjonen ble utsatt for hver kontroll. Behovet 
ble ikke vurdert å være stort nok veid opp mot 
fordelene med å vente til Sofie var større. 
– Vi var fullt klar over at hun trengte en eller flere 
omfattende operasjoner, men vi visste aldri når. 
Dermed kunne vi heller aldri planlegge videre stu-
dier eller andre større ting. Livet sto litt på vent. 
I desember 2015 kom de første symptomene. 
Jørgen var på jobb. Sofie var et halvt år og lå på 
gulvet og lekte da Ida plutselig oppdaget at huden 
var helt blek og munnen og hendene var blålilla. 
– Jeg løftet henne opp og kontaktet helsevesenet. 
Jeg fikk beskjed om at det ikke var noe fare etter-
som hun ikke ble bevisstløs og metningen raskt 
steg tilbake til normale verdier. 

De ble sendt på ny kontroll og forespeilet opera-
sjon etter en måneds tid, i januar i fjor. Det ble 
med denne ene episoden, og det gikk en stund 
uten tilsvarende hendelser. Familien reiste derfor 
ned til Rikshospitalet i midten av januar i fjor 
som avtalt, og var innstilt på at den store dagen 
var kommet. Sofie skulle opereres. 
– Dagen før operasjonsdagen var full av undersø-
kelser og forberedelser. Kroppene våre føltes helt 
mørbanket, men dette var det som måtte skje, vi 
måtte være sterke for Sofie. Ettermiddagen kom 
og det gjensto bare bading og en samtale med 
kirurgen. Vi satt inne til samtale med kontaktsy-
kepleier da kirurg og lege kom inn og fortalte at 
de hadde funnet ett eller flere hull i veggen mellom 
hjertekamrene. Operasjonen ble igjen utsatt på 

ubestemt tid og vi måtte reise hjem igjen, forteller 
Ida.

Legene trodde og håpet at hullene ville lukke seg 
av seg selv med tiden og ville derfor vente og se 
an utviklingen. Foreldrene satt igjen med det de 
kaller blandede følelser. 
– Det var på en måte utrolig deilig å kunne «slip-
pe» operasjon, men samtidig visste vi at det måtte 
skje senere, og nå hadde vi fått vite at det var 
enda mer som ikke var som det skulle i den lille, 
tapre kroppen, sier Ida. 

Ventingen fortsatte et nytt halvår, med jevnlige 
kontroller og en ny runde på sykehuset. Jørgen 
var på havet og Ida måtte reise alene på sykehuset 
med Sofie på grunn av en øvre luftveisinfeksjon.
– Da ble det bestemt at hun skulle opereres i 
løpet av høsten 2016, datoen ble satt til en dag i 
desember – julen skulle feires på sykehuset. Men 
samme dag som vi skulle reise nedover, oppdaget 
vi en infeksjon i munnen som gjorte at det hele ble 
utsatt enda en gang, ny dato i januar 2017. 

På denne tiden merket de mer og mer at hjertefei-
len satte preg på hverdagen. Sofie ble betraktelig 
slappere og raskere sliten enn andre barn på 

TØFT: De unge foreld-
rene synes det har vært 
tøft å få et hjertesykt 
barn. – Men det har 
gjort oss sterkere og 
operasjonen til Sofie 
var vellykket. Vi velger å 
bli boende selv om det 
er langt til sykehus fra 
her vi bor, og vi har en 
fantastisk lege.

til termin sommeren 2015. Jørgen jobber turnus 
på supply-båt i Barentshavet og er fem uker på 
jobb og har fem uker fri. Han var på jobb da fød-
selen startet en fin junimorgen, men slapp det han 
hadde i hendene da han fikk høre om veene – og 
kom fram noen få timer etter at datteren ble født 
på Stokmarknes sykehus. Samtidig begynte legene 
å ane uråd. 
– De var usikre, men lurte på om hun kunne ha en 
hjertefeil. De målte oksygenmetningen, og den ble 
stadig dårligere. 

Da Sofie var tolv timer gammel, rekvirerte Stok-
marknes sykehus et ambulansefly sørover. To leger 
hadde kommet fra Bodø i helikopter for å vurdere 
henne og mente hun måtte til Rikshospitalet. Da 
skjedde alt i hui og hast. Det var ikke plass til for-
eldrene i ambulanseflyet, så de måtte reise dagen 
etter med vanlig rutefly. 
– Vi visste ikke om hun levde da vi reiste nedover 
til Oslo dagen etter, forteller Ida stille, jeg skulle 
ønske vi hadde fått mer informasjon underveis.
– Nå har vi lært hvor fort alt kan snu. Fra bare 
lykke til full krise. Etter det vi har vært igjennom, 
har jeg fått et helt annet syn på hva som er tøft og 
hva som bare er en bagatell. Nå skal det mer til 
før jeg synes noe er tungt og vanskelig, sier Ida.

OPP OG NED 
Sofie levde da de kom fram. Det var det viktigste. 
Så kom neste spørsmål – hva feiler det henne? 
– Den første tiden var det veldig mye fram og 
tilbake og legene diskuterte hvilke hjertefeil hun 
egentlig hadde. De kom fram til at hun hadde en 
alvorlig hjertefeil (DORV) bestående av tre diag-
noser: Fallot, infundibulær pulmonalstenose og 
marginal muskulær VSD. De fortalte oss at det var 
tre vanlige hjertefeil, men en uvanlig kombinasjon, 
forklarer Ida.  

Foreldrene reiste hjem med beskjed om at Sofie 
trolig skulle opereres i løpet av det første halve 
året, men at de måtte undersøke henne jevnlig og 
se det an. Legene forklarte at hun mest sannsynlig 
ikke ville bli akutt syk, men at risikoen var til ste-
de. Foreldrene ble informert om hvilke symptomer 
de skulle se etter, og fikk med seg en metningsmå-
ler for å kontrollere oksygenmetningen jevnlig. 
– Det var egentlig godt å komme hjem etterpå, til 
vante omgivelser. Men vi bor jo langt unna syke-
hus og følte oss samtidig usikre. Vi var helt ferske 
foreldre og hadde ei nyfødt jente med hjertefeil. 
På Stokmarknes er det ingen barneleger, så det 
nærmeste sykehuset er Bodø. Vi må i fly eller he-
likopter for å komme oss raskt dit. Det å være så 

MYE Å SE: Nede i fjæra 
henger tørrfisken på 
hesjer, et dagligdags 
syn for Sofie. Etter 
at hun kom hjem fra 
Rikshospitalet har hun 
fått tilbake appetitten 
og livsgnisten. 
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hennes alder. Hun ble oftere blå på hender, føtter 
og munnen og ba ofte selv om å få legge seg i 
løpet av dagen. En uke før operasjonsdatoen fikk 
hun en ny runde med øvre luftveisinfeksjon og ble 
hentet med ambulanse. Dette gjorde at operasjo-
nen på nytt ble utsatt, nå til 23. februar 2017. 
– Vi var fremdeles livredde og bekymret for alt 
som skulle skje. Samtidig som vi så behovet for 
operasjonen på en helt annen måte. Nå følte vi at 
hun trengte den for ikke å bli enda dårligere, og 
vi håpet virkelig at det ikke skulle bli utsatt enda 
en gang. 

Denne gangen ble operasjonen gjennomført. 

TØFT PÅ SYKEHUS
Foreldrene er i dag lettet og glade for at Sofie 
endelig er operert. Ventetiden var lang og slitsom. 
Men de opplevde at operasjonene og de fem 
ukene de tilbragte på Rikshospitalet var tøffere 
enn ventet. Både for Sofie og dem. 
– Det er mye som spiller inn når man er på syke- 
hus med barnet sitt. For oss hadde det for eksem-
pel betydd mye å få ro i denne tiden, og hatt mu-
lighet til å bo sammen på ett rom. Men vi måtte 
bytte rom fire ganger. Av og til delte vi rom med 
andre, og de dagene måtte Jørgen flytte over på 
hotell. Det ble litt urolig for oss. Vi hadde egentlig 
nok å tenke på med Sofie som ikke hadde det så 
bra etter operasjonen, forklarer Ida. 

De skulle også ønske at de kunne forholdt seg til 
færre sykepleiere og leger. Det var stadig nye fjes 
innom Sofie, som måtte forholde seg til mange 
sykepleiere – og få av dem ble kjent med henne. 
– Jeg tror det var rundt femten forskjellige syke-
pleiere innom. Selv om vi så noen av dem vi kjente 
igjen fra tidligere vakt, var det ikke alltid de som 
kom til oss. Det vil jeg tro mange barnefamilier 
ville verdsatt – å bli mer kjent med de som er 
sykepleiere for barna. Da ville det sikkert vært 
lettere for barna å få et tillitsforhold til sykeplei-

erne, og de kunne kanskje gitt medisinen eller 
undersøkt barna på en enklere måte. 

HJERTESVIKT
De to første ukene etter operasjonen gikk det 
uansett fremover med pasienten. Det var det som 
betydde mest. Men så snudde det og foreldrene 
engstet seg veldig.
– Hun ble tungpustet, spesielt om natta, hun fikk 
lavere puls og ville ikke opp av senga. Hun ble 
verre for hver dag og fikk vann i hele kroppen. 
Til slutt spiste hun nesten ikke, men vekta gikk 
opp hele tiden på grunn av vannet som samlet seg. 
Etter halvannen uke sluttet hun å prate, hun ville 
ikke leke eller stå på beina, og hun ble redd for 
alle. Hun var apatisk og det var bare moren som 
kunne holde henne, forteller Jørgen, som skulle 
ønske de hadde fått legene innom daglig for å føl-
ge denne utviklingen litt tettere enn det foreldrene 
opplevde at de gjorde.  
– Vi hadde ikke legevisitt hver dag, det ville vært 
fint og mer beroligende for oss da. Det kom til et 
punkt hvor vi skjønte at dette ikke kunne være 
rett, vi kjente ikke igjen vår egen datter. Vi ba den 
kvelden om å få samtale med lege hvor vi forklar-
te hvordan vi følte ting akkurat der og da. 
– Legen jeg snakket med var enig. Hun hadde 
kommet seg langt dårligere enn hun skulle, hun 
lå helt nede i 48 i puls om natta og rundt 60 om 
dagen. Det var mer væske i lungene og krop-
pen generelt enn forventet. De valgte å sette på 
holter-EKG, som førte til at de dagen etter satte 
inn en midlertidig pacemaker. Da våknet blikket 
hennes med en gang og kroppen ble tømt for to 
kilo vann. Det viste seg faktisk at hun hadde hatt 
hjertesvikt i en uke. Vi syntes det var overrasken-
de at dette ikke ble gjort tidligere, men vi er veldig 
glad for at det gikk bra. 

Nå har Sofie fått en varig pacemaker, og da de 
kom hjem igjen, fant hun seg fort til rette. 
– Nå er hun igjen den jenta som vi kjenner. Stort 

sett. Kjente fjes her hjemme, er som medisin! 
Når jeg ser tilbake, er jeg egentlig glad for at 
hjertesvikten oppsto på sykehuset og ikke her 
hjemme, selv om hun gikk med den lenge før den 
ble oppdaget. Nå vet vi i hvert fall hvordan det 
kan arte seg. Pacemakeren som er operert inn, 
registrerer alt. En sender vi har på nattbordet gjør 
at alle opplysningene blir sendt til Rikshospitalet, 
og de vil få beskjed dersom pulsen faller og noe er 
galt. Det fikk vi fordi vi bor langt unna sykehus, 
forteller Jørgen. 

MØRKT OG LYST
– Mens vi var på sykehuset, virket alt mørkt og 
vanskelig en stund. Det tyngste var å se hvor langt 
nede Sofie var, spesielt psykisk, og alt den lille 
kroppen måtte gå gjennom. Men vi ser jo nå at 
ting går seg til igjen. Det vil vi gjerne formidle til 
andre som må igjennom det samme: Det vil gå seg 
til, og ting blir bedre igjen!

Ida vil likevel understreke at det er viktig for både 
foreldre og sykehuspersonalet å huske på at smer-
te og redsel påvirker barna. Det å være så lenge på 
et sykehus med undersøkelser og så intense dager 
kan være ille nok i seg selv, spesielt for små barn 
som ikke klarer å forstå hvorfor de må igjennom 
alt, tror hun. 
– Når Sofie var sliten og lei, prøvde vi med leker 
og underholdning, men til slutt falt ingenting i 
smak. Fram til da, hadde Sofie vært ei jente som 
alltid hadde vært glad i å lage lyder og utvikle 
språket. Nå ville hun ikke prate i det hele tatt, hun 
gråt og ropte «au, jakke på», livredd for å måtte 
kle av seg jakka og bli undersøkt enda mer.  
 
Foreldrene merket på Sofie at også hun kjente på 
at ting begynte å gå seg til før det plutselig snudde 
og ble enda verre. Fra den store gleden med å 
klare å sette seg opp etter operasjonen, spise igjen, 
få tilbake stemmen, bli kvitt ledninger og utstyr 
og til og med klare å stå på føttene en liten stund, 

til å bli helt sengeliggende igjen før hjertesvikten 
ble diagnostisert. 

– På intensivavdelingen den første uka ble smer-
tene etter operasjonen lindret med smertestillende 
og andre medikamenter, nå hadde hun plutselig en 
konstant smerte som ikke ville gi seg. Den hovne 
kroppen gjorde vondt bare man kom borti henne. 
I tillegg til at dette førte med seg enda flere under-
søkelser, tømminger, fasting, stikking, narkoser og 
andre ting. Det tror jeg må ha vært en stor nedtur 
for henne også. Det gjorde noe med mestringsfø-
lelsen og redselen, sier Ida.  
– Og med en så intens smerte som Sofie hadde, 
kan man nok ikke helt forestille seg hvordan hun 
følte det. Mange ganger måtte vi holde henne nede 
mens hun strigråt, for at hun skulle ta medisinen 
som hun nektet å ta frivillig. Jeg skulle ønske at vi 
hadde greid å forklare hvorfor, slik at hun forsto 
det. Men som foreldre vet man at det er nødven-
dig og at det må til for at hun skal bli frisk. Vi 
følte oss så utrolig hjelpeløse, og kunne ikke gjøre 
annet enn å gi kjærlighet og være der for henne, 
mens vi stolte på at helsepersonellet rundt oss 
hadde kontroll. Vi hadde heldigvis hverandre og 
en helt utrolig familie og venner som støttet oss 
gjennom det hele, understreker Jørgen.

Foreldrene satte spesielt pris på én av sykepleierne 
som tok seg ekstra godt av Sofie. Hun tok seg tid 
til å gjøre seg kjent med henne og lekte litt og fikk 
kontakt. Det var gull i en tung hverdag. 
– Etter hvert greide vi å ufarliggjøre personalet 
mer og det var med på å gjøre ting bedre. De 
ansatte ble også mer obs på at det gikk lettere å 
snakke og leke mer med henne i stedet for å gå 
rett på sak med undersøkelser og ting som måtte 
gjøres. Sofie hadde en bamse som hun fikk gjøre 
det samme med som hun måtte gjennom. Bamsen 
hadde veneflon og egne «sprøyter» som hun fikk 
gi mens sykepleieren ga henne det hun skulle ha. 
Hun fikk ta blodtrykk og feste EKG-elektroner og 
plaster på bamsen før hun selv skulle gjøre det. 
Da ble det hele litt tryggere og mer som en lek, 
forklarer Jørgen.

Sofie hadde også stor glede av sykehusklovnene 
og musikkstundene som ble arrangert. 
– Hun har fortsatt en del mareritt. Og hun har 
mistet en flekk med hår i bakhodet. Det har vi lest 
kan være ettervirkning av traumer. Det er skrem-
mende å se at opplevelsene kan gi sånne utslag. På 
sykehuset likte hun å ha på seg ei jakke. Når hun 
hadde den rundt seg, følte hun seg tryggere. Det 
hender fortsatt at hun har mareritt og roper etter 
jakka om natta. Det er et tydelig tegn på at hun 
husker opplevelsene, selv om hun ikke kan sette 
ord på alt. Men vi merker at det hele tiden går 
fremover. Vi forventer at hun må igjennom flere 
inngrep, men nå er vi mer forberedt på det som da 
vil vente henne, og hun vil også være større. Det 
blir sikkert lettere på en måte, for da kan vi kom-
munisere bedre, men det vil kanskje gi oss andre 
utfordringer, tror Jørgen. 

VEIEN VIDERE: 
Foreldrene har et 
samarbeid med BUP 
og helsepersonell om 
veien videre. Sofie har 
fortsatt vanskelig for å 
stole helt på fremme-
de og blir engstelig så 
snart ikke noen av de 
nærmeste er til stede. 
Barnehagestart ga 
tegn på tilbakefall, og 
derfor får Sofie mer 
tid hjemme i trygge 
rammer. 

HVERANDRE: – Vi ble 
tilbudt psykolog flere 
ganger mens vi var på 
Rikshospitalet, men vi 
ønsker i stedet å bruke 
hverandre og de nærm-
este rundt oss for hva 
det er verdt.
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– Barn som utsettes for gjentatt 
negativ påvirkning, som stress, smerter 
og traumer, er i risiko for å få varige 
psykososiale problemer med atferds- 
messige, følelsesmessige, kognitive og 
sosiale konsekvenser, sier Trond  
Diseth. Han har selv forsket på følgene 
av sykdom og sykehusopphold hos barn, 
og brenner for at temaet skal få mer 
oppmerksomhet og fokus. 

HJERNEN ER PLASTISK
Hjernens utvikling er en kompleks 
prosess og danner det nevrobiologiske 
grunnlaget for all vår atferd, våre følelser 
og vår sosiale fungering. Utviklingen 
av hjernen begynner allerede tidlig i 
svangerskapet og fortsetter gjennom hele 
barndom og oppvekst. Hjernen regnes 
ikke som fullmoden før i 25-årsalderen. 

I hjernen finnes mer enn 100 milliarder 
nerveceller som gjennom utviklingen 
oppretter koblinger (synapser), kombi-
nasjoner og ombygninger i nervebaner 
og nettverk. Celler som ikke oppretter 
forbindelser, dør og forsvinner. Denne 

komplekse utviklingsprosessen er delvis 
styrt at genetikk. En del ting er rett og 
slett forhåndsprogrammert, som for 
eksempel intelligens og temperament. 
Men, der man tidligere så på hjernen som 
et statisk organ, du var så å si født med 
den hjernen du hadde, vet man i dag at 
den også formes og endres av ytre fysisk 
og psykisk påvirkning. Hjernen er rett og 
slett plastisk og formbar, og moduleres av 
både gode og dårlige opplevelser. 

SÅRBARE PERIODER
Ifølge Diseth er hjernen spesielt sårbar 
for påvirkning i barnets tre til fem første 
leveår, og i fasen rundt tenårene. 
– Dette er perioder hvor flere «vinduer» 
for avgjørende videre utvikling er åpne, 
og hvor det som skjer «utenfor» vindu- 
ene er viktig påvirkning. Barnet er ekstra 
mottakelig, og inntrykk og påvirkning 
i disse fasene har stor betydning for 
hjernens utvikling. Negative erfaringer i 
slike sensitive faser kan sette fysiske spor 
og gi varige nevrokjemiske, funksjonelle 
og strukturelle endringer i hjernen. Over 
tid kan det føre til både oppmerksom-
hetsproblemer, konsentrasjonsproblemer, 
atferdsproblemer, lærevansker, depresjon, 
tilknytningsproblemer med mer. 

Trond Diseth er avdelingsoverlege og 
professor ved Seksjon for psykosomatikk 
og CL-barnepsykiatri på Barne- og ung-
domsklinikken på Oslo Universitetssyke-
hus Rikshospitalet. Dette er sykehusets 
egen barne- og ungdomspsykiatriske 
avdeling, med virksomhet øremerket 
somatisk syke barn som henvises fra de 
andre barneavdelingene på sykehuset. De 
får cirka 1200 nye henvisninger i året. 
Rikshospitalet har landets eldste BUP, av-
delingen var i drift så tidlig som i 1976. I 
dag har avdelingen 35 ansatte (inkludert 
avdeling på Ullevål) og driver klinisk 
virksomhet, det vil si både diagnostikk, 
utredning og behandling, samt klinisk 
forskning. CL-funksjonen forteller at de 
også driver veiledning og rådgivning av 
sykehusets ansatte, både avdelinger og 
enkeltmedarbeidere. 
– Alt for å sikre gode mentalhygieniske 
kår på barneavdelingene!

VEDVARENDE STRESS KAN SKADE
Når kroppen utsettes for stress og smer-
te, skilles det ut et stresshormon, kortisol. 
Diseth forklarer:

– Vi trenger kortisol i en akutt stress- 
situasjon, for å komme oss raskt ut av 
den. Men dersom den akutte situasjonen 
varer ved, og i tillegg gjentas, vil kortisol 

frigjøres over tid. Da virker det som gift 
for hjernen. Konsekvensene kan ses både 
strukturelt, funksjonelt og fysiologisk, 
blant annet på funksjonelle MR-bilder. 

Trond Diseth arbeider til daglig med 
barn med alvorlige, kroniske, stigmati-
serende og av og til dødelige somatiske 
sykdommer. Mange av dem har gjentatte 
og lange sykehusopphold bak seg og har 
opplevd både smertefulle og skremmende 
prosedyrer i forbindelse med undersøkel-
ser og behandling. Han vet av erfaring, 
og fra sin egen og andres forskning, at 
dette kan få alvorlige psykiske følger, 
både for barna og foreldrene. 

– Barn med alvorlig kronisk, somatisk 
medfødt sykdom og funksjonsnedsettel-
se, har to til tre ganger større risiko for 
å utvikle psykiske problemer. I en frisk 
barnebefolkning har cirka 15 prosent en 
barnepsykiatrisk diagnose. Blant dem 
med kronisk sykdom, kan opp mot 50 
prosent ha en psykisk problematikk i 
tillegg til sin somatiske sykdom. 

Konsekvensene tar de med seg videre i 
livet, og Diseth er sikker på at mange 
voksne med sykehistorie som barn, kan 
kjenne seg igjen, for eksempel med kon-
sentrasjonsproblemer, atferdsproblemer, 
at de sliter med tilknytning, har falt ut av 
skole, arbeidsliv osv. 

UTSATT GRUPPE
Barn med medfødt hjertefeil har både 
en fysisk og psykisk sårbarhet knyttet til 
hjernens utvikling.  Noen av dem har i 
perioder (for) lav oksygenmetning i blo-
det, og de utsettes i tillegg for belastnin-
gen med å være på hjerte- og lungemas-
kin under operasjoner. 

– Vi vet at hjernen må ha nok oksygen. 
Hypoksi i perioder, for eksempel i det 
postoperative forløpet, og embolier, kan 
påvirke hjernen rent fysisk. Dette kan 
forklare senere ADHD-liknende proble-
mer, sier Diseth og forteller at han har 
hatt flere barn med hjertefeil til utredning 
for dette. 

Men også den psykiske belastningen gjør 
dem mer utsatt. Mange av dem har gjen-
tatte og ubehagelige opplevelser knyttet 
til prosedyrer på sykehus, som kan ha 
bidratt til stress og traumer og påfølgen-
de påvirkning av hjernens utvikling.

KAN FORÅRSAKE PSYKISKE 
 UTFORDRINGER
Hjernen til et barn som utsettes for mye 

smerte og stress, kan bli såkalt hyperak-
tivert. Ved nytt stress vil barnet reagere 
med å bli overstresset, med ekstrem frykt 
og flukt, på sikt også med utagerende 
atferdsproblemer. Eller påvirkningen kan 
føre til at hjernen nærmest blir «over-
tilpasset» og slett ikke forholder seg 
adekvat til nytt stress og nye situasjoner 
barnet må inn i. Barnet kan for eksempel 
bli fjern og ikke reagere på nytt stress. El-
ler på annen måte forholde seg abnormt, 
i noen ekstreme tilfeller svime av eller få 
funksjonelle kramper.

Diseth råder foreldre og andre som opp-
søker hjelpeapparatet med disse barna, 
til også å ta med fortellingen om barnets 
eventuelle sykehistorie. 

– For å forstå hva barnet sliter med i dag, 
må symptombildet ses i lys av tidligere 
erfaringer som kan ha satt spor. Før en 
diagnose settes, må det alltid kartlegg- 
es hva slags stressende, smertefulle og 
traumatiske behandlingsprosedyrer og 
sykehusinnleggelser disse barna tidligere 
har vært utsatt for. Det gir en helt annen 
forståelse, ofte også en helt annen type 
behandling, sier Diseth, som er redd noen 
av disse barna blir feildiagnostisert med 
for eksempel ADHD eller Asperger.

Diseth erfarer også at PP-tjenestene og 
BUP-ene rundt om i landet kan være litt 
for vegrende til å ta tak i somatisk syke 
barn med psykososiale problemer. Han 
viser til prioriteringsveilederen om psy-
kisk helsevern for barn og unge, hvor det 
klart og tydelig understrekes at alvorlig 
somatisk syke barn skal prioriteres og 
har rett til hjelp. Han oppfordrer foreldre 
til å bruke denne lovfestede retten. 

MÅ FOREBYGGE SMERTE OG STRESS
– Når vi vet at stress og ubehagelige 
prosedyrer setter spor og kan få alvorli-
ge konsekvenser for barnet og hjernens 
utvikling, er våre hovedområder å fore-
bygge og å intervenere tidlig, sier Diseth. 
En fanesak for ham er å minimalisere 
smertefulle undersøkelser og behand-
linger for barn. Han jobber for en mer 
restriktiv holdning til det å gjennomføre 
slike undersøkelser. 

– Ett av denne seksjonens oppdrag, er å 
gå igjennom alle typer behandlingsprose-
dyrer og forløp på sykehuset, og å vurde-
re om undersøkelsene/behandlingene MÅ 
gjennomføres. Dersom de må det, hvilket 
ofte er tilfelle, er spørsmålet om de 
eventuelt kan gjøres på annen måte? Om 
de ikke kan gjøres på annen måte, da må 

Hvordan påvirkes hjernen 
 av stress og sykdom?

Stress, smerter og ubehagelige prosedyrer på sykehus kan sette spor, og barn med 
kronisk og somatisk sykdom har to til tre ganger høyere risiko for å utvikle psyko- 
sosiale problemer. – De må fanges opp og få hjelp. I tillegg bør og kan prosedyre- 
smerter og stress forebygges, mener professor, avdelingsoverlege og barne- og  
ungdomspsykiater, Trond Diseth.

PSYKOSOSIAL SÅRBARHET: Diseth tok i 1992 doktorgrad om oppfølging 
 av pasienter med anal atresi, en alvorlig medfødt tilstand hvor endetarms- 
åpningen ikke finnes, helt eller delvis (anal atresi). Disse barna måtte 
tidligere igjennom daglige og smertefulle behandlinger i sine første leveår, 
blant annet med blokking utført av foreldrene. Forskningen hans viser at 58 
prosent av disse barna har psykiske utfordringer senere i ungdomsalder og 
til og med inn i voksen alder.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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vi gå inn og forebygge smerter, stress og 
traumer ved selve prosedyren. Blodprøver 
skal tas på indikasjon, ikke fordi vi skal 
ha noe gjort, sier han. Og ser at denne 
typen innblanding i sykehusets somatiske 
virksomhet kan virke litt «forstyrrende» 
og utfordrende for den daglige driften. 
Noen ganger fører det faktisk også til 
at ting tar mer tid, kanskje barnet til og 
med må være lenger på sykehuset. 

– I det lange løp er det imidlertid kost-
nadseffektivt å ta vare på de psykososiale 
sidene av behandlingen, både for enkelt- 
individet og for helsevesenet, understre-
ker han.

Diseth tar også til orde for at enkel psy-
kososial kartlegging bør inngå i alle typer 
oppfølging av barn og unge på sykehuset. 
– Jeg mener at det å gjøre en kartlegging 
og utredning for psykososial fungering, 
bør være en del av ansvaret for somatisk 
helsepersonell. Det finnes enkle screenin-
ginstrumenter og nøkkelspørsmål som 
kan tas inn i anamnesen, som kartleg-
ger hvordan barnet fungerer sosialt, på 
skolen, følelsesmessig osv. Viser det seg at 
barnet har problemer, er det bare å henvi-
se videre til nevrologisk eller psykologisk 
utredning.

Seksjonen har utviklet metoder og tek-
nikker (intervensjoner) for å forebygge 
stress og smerte knyttet til undersøkelse 
og behandling av barn på sykehuset. De 
jobber for å få disse programmene inte-
grert. Hver ansatt på BUP har ansvar for 
en barnepost, hvor de underviser, veileder 
og øker de ansattes generelle kompetanse 
på dette området. 

Her er noen elementer fra disse 
programmene:

FORELDRESTØTTE VIKTIG
Å støtte og styrke foreldrene er en viktig 
oppgave. Noen foreldre kan ha proble-
mer med blodprøvetaking og liknende. 
Da må de hjelpes til å stå i situasjonen, 
slik at de kan gi barnet adekvat støtte. 
For foreldrene bør være der når prøver 
tas og undersøkelser gjøres, men IKKE 
som en del av det systemet som påfører 
barnet smerte og ubehag!

– Foreldrene skal være forberedt og til 
stede, men oppgaven deres er å gi trygg-
het, trøst og omsorg, og det å kunne ta 
imot barnets ubehag. For eksempel kan 
barnet sitte på mors fang når prøven tas, 
men det er sykepleieren som eventuelt 
holder armen og fører sprøyten. 
Diseth forklarer: Foreldre skal gi omsorg 

og være trygge. For et lite barn blir det 
helt ubegripelig hvis mor, som betyr om-
sorg og nærhet, plutselig gjør vonde ting, 
for så å trøste igjen etterpå. Dette kan 
forstyrre mor-barn-samspillet og gjøre 
noe med barnets evne til tilknytning.
– Dersom foreldrene ikke har kontroll 
på seg selv, for eksempel at de svimer av 
eller reagerer voldsomt på annen måte, 
må de hjelpes ut av situasjonen. Da bør 
imidlertid hele situasjonen avsluttes, og 
prøvetakingen ikke fortsette. 

FORBEREDE
Barnet bør forberedes på det som skal 
gjøres, og ikke minst få en forklaring 
på hvorfor det må gjøres. På de minste 

barna kan både dukker, bamser og en 
egen liten doktorkoffert brukes for å vise 
barnet hva som skal skje. Noen ganger 
kan det også demonstreres på foreldrene.

Rådet er å lage en plan sammen med 
barnet for hvordan prøven skal tas og å 
avtale hvem som skal gjøre hva. Barnet 
trenger oversikt, forutsigbarhet og kon-
troll, og må få svar på alle sine spørsmål.

AVLEDE
Det finnes en rekke avledningsteknikker 
som kan fungere godt, særlig på de min-
ste barna. For eksempel å blåse såpebo-
bler, lese i en bok, fortelle eventyr, spille 
på mobilen, holde på en bamse med mer. 

– Hensikten er ikke å lure barnet, men 
rett og slett å avlede oppmerksomheten 
bort fra ubehaget. Barnet er høyst til 
stede i situasjonen og skjønner ofte selv 
grunnen til avledningen, sier Diseth. Han 
forteller at de også benytter «Barnepro-
grammet» på OUS og kompetansen her-
fra til å få de gode rutinene implementert. 
For eksempel er «bamsen» Rasmus på 
Riksen hyppig i bruk, både til å avlede og 
til å «informere» om hva som skal skje.

KONTROLL
Gi barnet kontroll over situasjonen og la 
det få mulighet til å si stopp, er oppfor-
dringen! Ved å involvere barnet og gi det 
en oversikt, gis det også kontroll. BUP på 
Rikshospitalet har utviklet «stopp-skilt» i 
samarbeid med sykepleiere og biokjemikere. 
Dette kan brukes når barnet øver på å ta 
prøver, og underveis mens prøven tas. 

– Noen mener at dette gir for mye 
kontroll til barnet, og at det vil føre til 
at de ikke får gjennomført det de skal. I 
praksis har det vist seg at når barnet på 
denne måten gis kontrollen selv, får vi 
flere igjennom prosedyrene og på kortere 
tid. Barnet bruker ikke stopp-skiltet hele 
tiden, det samarbeider, sier Diseth og 
minner om at oversikt, forutsigbarhet 
og kontroll over situasjonen forebygger 
stressreaksjoner og traumeopplevelser!
 
Seksjonen har også utviklet egne teknik-
ker som bruk av tilpassede fortellinger, 
hypnose og korttidsterapi, som noen gan-
ger kan benyttes på barn som er veldig 
redde før prøver og behandlinger.

FØLELSESMESSIGE VITAMINER 
Barn har med seg ulik sårbarhet for 
negativ påvirkning, de har rett og slett 
ulik motstandskraft og evne til å hånd-
tere stress og katastrofer (resiliens). Noe 
av dette er de født med, noe handler om 
situasjonen og mye kan knyttes opp og 
forklares ut fra hva de tidligere har opp-
levd. I tillegg til at Trond Diseth arbeider 
iherdig for at noe av ubehaget og de vonde 
opplevelsene barn opplever på sykehus, 
kan minimeres og forebygges, har han 
også en oppskrift på noen følelsesmessige 
vitaminer, som alltid vil gjøre godt. 

– Sikre at barnet vet det er elsket og betyr 
noe, at det er trygt og beskyttet, at de 
voksne tar ansvar og at barnet blir respek-
tert med økende ansvar tilsvarende alder. 
Overøs barnet med foreldrekjærlighet!

SYNLIG VERSUS SKJULT SYKDOM: Medfødt hjertefeil er for mange en sykdom med skjulte 
symptomer. – Mangelen på de synlige tegnene kan innebære en større belastning enn for an-
dre sykdommer med synlige symptomer, erfarer Trond Diseth. – Hele tiden å «skylde» andre 
en forklaring om hva som feiler deg og hvorfor, siden det ikke synes, det er krevende. Noen 
gir etter hvert litt opp. Samtidig er arret på brystet en stor psykososial belastning for noen, 
og en utfordring som absolutt må tas på alvor.

«GODE OG FORUTSIGBARE LØP  
– OG EN PLAN FOR DAGEN»

Ragnhild Hals er sykepleiefaglig leder for Barne- og ungdomsprogrammet på Oslo 
Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. 

– Målet med programmet sånn overordnet er å få fokus over fra det syke til det 
friske barnet og ungdommen på sykehuset, å se hele pasienten, sier Ragnhild Hals, 
som beskriver seg selv som en slags talsperson for barn og unge på sykehuset. 
Barne- og ungdomsprogrammet startet opp i 2004. De første årene lokalisert på 
barnemedisinsk avdeling på Rikshospitalet. I dag er programmet en del av Barne- og 
ungdomspsykiatrisk seksjon og gjelder for hele OUS. I 2010 ble også ungdomsper-
spektivet inkludert.

En del av kjernen i Barne- og ungdomsprogrammet er å jobbe for aktivitet og trivsel 
for alle barn og unge på sykehuset. Mye dreier seg derfor om å tilrettelegge for gode 
aktivitetstilbud, som for eksempel lekeplass, ballnett og natursti ute, spillekrok i 
vestibylen, sykehusklovner, ungdomsrom, ungdomsklubb, kino med mer. Barne- og 
ungdomsprogrammet jobber også med barn og unges rettigheter på sykehus, forbere-
delse til og bearbeiding av undersøkelser og medbestemmelse.
– I de første årene dreide mye seg om å få på plass systemer og strukturer for å sikre 
at barn har gode tilbud på sykehuset og at man ivaretar hele familien også utover den 
rent medisinske behandlingen. 

Nå høster de fruktene av dette, og Ragnhild forteller at de i dag kan bruke tilbudene 
som er etablert til å finne individuelle løsninger for de pasientene som trenger det og 
som er innlagt over lang tid. 
– Jeg snakker med dem og skreddersyr et opplegg rundt de tilbudene de ønsker, som 
skole, fysioterapi, musikk-terapi, fritidsaktiviteter med mer. Det blir litt som en koor-
dinator som sikrer et godt «løp» gjennom dagen.

Ragnhild Hals er opptatt av de psykososiale sidene ved det å være pasient som 
barn og ungdom. Hun har tro på å gi barna forutsigbare dager, mest mulig kontroll 
over situasjonen og at de unge blir ivaretatt som hele mennesker. Dessuten er hun 
opptatt av at den glidende overgangen til det å bli voksen, som begynner allerede i 
12–13-årsalderen, blir godt ivaretatt. 
– Systemene rundt dette må være gode, og de må inkludere foreldrene, under- 
streker Ragnhild. 

En viktig del av hennes funksjon er rådgivning, undervisning og å sørge for kompetan-
seheving, ikke minst om ungdomshelse, hos de øvrige ansatte som arbeider med barn 
og unge. Som en del av jobben med Barne- og ungdomsprogrammet, har Ragnhild tett 
kontakt med sykehusets ungdomsråd, hvor mye viktig informasjon kommer fram. 
– Jeg har veldig stor tro på grupper, særlig for ungdom. De kan hjelpe hverandre ved 
å fortelle hvordan de har det og ved å kjenne seg igjen i hverandres historier, sier 
Ragnhild. Ett av hennes ønsker er å få til gode systemer for samtaler med og mellom 
ungdom.

UTMERKELSE: I fjor ble Ragnhild Hals utdelt 
Ungdomshelseprisen i OUS, gitt av ungdoms- 
pasientene selv. (Foto: Hanni W. Petersen)

RASMUS PÅ RIKSEN: Den kjente sykehus-
maskoten, musen Rasmus, er et produkt av 
Barne- og ungdomsprogrammet. Musefiguren 
går igjen i informasjonsmateriell til barne-
pasientene og er en kjær venn for barna mens 
de er innlagt. 
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(Foto: Bildet er tatt av foreldrene til Sofie fra Vesterålen)
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– Men stikk i fingeren gjør vel ikke vondt, spør 
storesøster Thea Sundberg.
Men det synes Hedda!
– Jo! Det gjør kjempevondt! Og jeg liker ikke 
maskinen som de stikker med, den er ubehagelig 
og så lager den en lyd. Jeg holder meg for ørene, 
det ene øret, for å slippe å høre den. Av og til har 
vi med øreklokker og da bruker jeg dem for å 
slippe å høre den ekle lyden.

Når Hedda skal ta et stikk i fingeren eller andre 
prøver, kniper hun helst igjen øynene og sitter på 
mammas eller pappas fang. Hedda liker verken 
stikk i fingeren eller å ta sprøyter. De som tar prø-
ver, sier nokså ofte at hun er vanskelig å stikke i. 
Hedda er på sykehus noen ganger hvert år. Da 
pleier hun å møte kontaktsykepleieren sin, Lotta 
Vrba, som hun kjenner godt og er glad i.
– Lotta vet at jeg synes det er ekkelt med sprøyter. 
Jeg pleier å si at jeg ikke vil ta noen sprøyte og 
spørre om jeg kan ta den senere. 
– Men etterpå får du jo en leke, sier Thea. 
– Jo, belønningen etterpå er bra og viktig fordi jeg 
har gjort noe jeg ikke liker, men som jeg vet jeg 
må. Etterpå føles det bra!

På hjemveien får Hedda av og til et glass brus 
eller kanskje en godtepose. 
– Da jeg var på sykehus i tolv dager med endokar-
ditt, pleide mamma eller pappa å ha med ostepop 
til meg. Jeg elsker ostepop! 

Det var sommer da Hedda var innlagt, og det var 
ekstra kjedelig å være innendørs og på sykehus 
mens det var sommer og varmt ute. 
I løpet av innleggelsen fikk Hedda to ulike typer 
antibiotika intravenøst for å dempe endokar-
ditten. Endokarditt er en betennelse i hjertet. I 
begynnelsen fikk hun antibiotika tre ganger i døg-
net. Den ene gangen om morgenen etter frokost, 
den andre gangen på ettermiddagen og til slutt 
klokken 2–3 om natten. Hedda forteller at hun 

våknet i ettiden om natten og ikke fikk sove igjen. 
Klokken tikket sakte og hun visste at det kunne 
drøye opp til to timer før noen ville komme for å 
gi henne antibiotika.
– Når de hadde gitt meg antibiotika, fikk de god-
teri av meg som belønning, forteller Hedda.
Først fikk hun antibiotika via underarmen, men 
det gjorde så vondt at «flyet» som satt i armen 
i stedet ble operert inn i overarmen der det ikke 
gjorde vondt i det hele tatt. 

Når sykepleiere snakker med barn, bruker de ofte 
et spesielt språk med lekende og malende ord for 
å forberede barna og redusere skrekken for det 
som venter. Et «fly» er det populære navnet for 
et perifert venekateter (PVK). De fester «flyet» 
ytterst på en slange som føres inn i en åre i armen, 
og fester den til et drypp. 

Mamma og pappa var også med på sykehuset. 
Det var tryggest å ha dem sovende i rommet. 
Hedda pleide å smyge seg stille rundt i rommet i 
mørket for å finne godteri til personalet. Det var 
også en måte å få tiden til å gå på. Da hun hadde 
endokarditt hadde hun også et Wii-spill på rom-
met for å ha noe ekstra moro å drive med. 

Endokarditt gir feber og verk i kroppen. Den 
intravenøse antibiotikaen lå i en medisinball, og 
man sitter med en medisinball i en time, forklarer 
Hedda. Moren hennes, Linda, forklarer at medi-
sinballen er like stor som en bandyball, men den 
krymper etter hvert som medisinen kommer inn i 
kroppen. Til slutt blir ballen borte. 
– Etter tolv dager fikk Hedda komme hjem, men 
hun fortsatte sin intravenøse behandling i ytter-
ligere fire uker, og det fungerte veldig bra, takket 
være medisinballen, forteller Linda og legger til 
at hun og Heddas far byttet på med å følge opp 
behandlingen med medisinballen. 

Hedda har ligget på sykehus så mange ganger at 
hun blander sammen alle sykehusbesøkene. En 
gang var hun innlagt så lenge at hun måtte gå på 
sykehusskolen. Det var da hun hadde endokarditt 

og var innlagt i Växjö. For at det ikke skulle bli 
for ensomt og kjedelig, kom en klassevenninne 
noen dager i uka og gikk på sykeshusskolen 
sammen med henne. 
– Noen ganger når jeg er på sykehus kan jeg savne 
klassen min, alle vennene mine eller bare å få være 
hjemme, forteller Hedda. 

Hedda har hatt fire åpne operasjoner, en ballong-
dilatasjon, atskillige hjertekateteriseringer og mag-
netrøntgen. Så det er ikke rart om hun blander 
sammen opplevelsene. Sist hun var på sykehus var 
for en ballongdilatasjon i 2014.

– ALT MED SYKEHUS ER FÆLT, 

bortsett fra å måle blodtrykket ...
... da ler jeg, for det føles så rart, forteller snart 12 år gamle Hedda Sundberg når 
hun blir spurt om hvordan det er å ta prøver. Og det er noe hun må gjøre ganske 
ofte på grunn av sin medfødte hjertefeil. 
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Når man er på sykehus, 
passer det fint å leke 
doktor i leke-terapien.

Hedda prøver ut nye 
briller. Hva passer bedre 
på en sånn dag, enn en 
t-skjorte med katt med 
briller på?

Hedda på utflukt til et 
vindkraftverk sammen 
med storesøster Thea.

Hanni
Notat
Foto: privat
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S
pesialistsykepleier Mats Eriksson 
har lenge studert smerter forårsa-
ket av behandling, såkalte prose-
dyresmerter. Smerte i forbindelse 

med inngrep og prøvetaking innebærer 
stress både hos for tidlig fødte og barn 
født til termin. Dette kan man se spor 
av på MR, de tidlige smerteopplevelsene 
vises blant annet i hjernebarken.
– Det har skjedd mye innen forskningen 
på dette området i de senere årene. I dag 
kan man altså rent anatomisk se hvordan 
prøver tatt i spedbarnsalderen påvirker 
barnet i lang tid, forteller Mats. 

Også kognitive vansker, som merkes best 
når barnet kommer i skolealderen, har 
sitt opphav i de tidlige smerteopplevelse-
ne. Tidligere eksisterte det mange myter, 
som at barn tåler smerte og ubehag bedre 
enn voksne. Det har også blitt hevdet at 
små barn ikke har noe minne av smerter 
og at det ikke finnes skadelige langtidsef-
fekter. Det har altså vist seg å være feil.
Når det gjelder eldre barn, kan prosedy-
resmerte gi andre konsekvenser. Et prø-
vestikk gjør ikke vondt bare i øyeblikket. 
Bare tanken på neste nålestikk kan gi en 
følelse av ubehag. Spesielt bekymrings-
fullt er dette kanskje hvis man har en 
kronisk sykdom, som medfødt hjertefeil, 
og ofte må ta prøver og gjennomgå ulike 
undersøkelser. Legebesøk kan oppleves 
som ubehagelige, og frykten for å måtte 
bli stukket i fingeren eller armen er ofte 
en årsak til ubehaget eller frykten. Av og 
til blir dette nærmest umulig å håndtere.
 
Mats mener at man skal ta risikoen for 
at et barn utvikler nåleskrekk alvorlig. 
Det er viktig at man tidlig begynner å 
jobbe sammen med barnet og foreldrene 
for å finne metoder å distrahere barnet 
på. Men, som Mats forklarer, kan man 

ikke lure barnet og si at det ikke kommer 
til å gjøre vondt selv om det gjør det. Da vil 
neste besøk hos legen bli enda vanskeligere. 
– Kommunikasjon er bedre da, bevisst 
distraksjon, når man gjør noe sammen 
med barnet og involverer foreldrene som 
kan synge for det lille barnet eller blåse 
såpebobler.

Det blir som en overenskomst mellom 
barn, foreldre og helsepersonellet: det 
gjør litt vondt, men vi greier det sammen!
– I dette arbeidet er det kjempeviktig at 
foreldrene føler seg trygge og får støtte. 
I terapi med lek og spill jobber de også 
mye med å avdramatisere eller nøytrali- 
sere smerten. 
– Det er også viktig at man ved prøveta-
king er to voksne, en voksen som støtter 
barnet og nærmest er på barnets side, og 
en som tar selve prøven.
 
Å amme de minste barna har vist seg å 
være en bra distraksjon i denne sam-
menhengen. For barn i skolealder kan et 

kult dataspill ha samme effekt. Barnets 
oppmerksomhet flyttes fra nålestikket 
over til noe annet. 

Det er viktig at foreldrene involveres i 
smertelindringen og at helsevesenet støt-
ter dem. Trygge foreldre gir trygge barn. 
I våre dager regnes også foreldrene som 
viktigere enn tidligere, da helsevesenet 
tok over alt ansvaret under behandlingen 
av barna. 

– I dag vet vi også at barn som støttes og 
blir distrahert under prøvetaking, trenger 
mindre medisin. Selvfølgelig skal barn 
som har vondt få smertelindring, men 
forskningen viser at barn som føler seg 
trygge og som distraheres ved prøveta-
king, ikke har samme behov for like mye 
medisiner som tidligere. 

PEARL – Pain in Early Life. Les mer om 
hvordan du som forelder eller ansatt i 
helsevesenet kan motvirke barns smerte. 
http://pearl.direct/home-swe/index.html

Så langt det er mulig, skal smerter ved 
prøver og andre medisinske undersøkel-
ser av barn unngås. Men får barna vondt, 
bør smertene tas alvorlig og behandles. 
Det er ikke bare av rent menneskelige 
hensyn, men også for å forebygge fremti-
dige problemer. Ubehandlet eller ignorert 
smerte, kan senke smerteterskelen og 
skape redsel og angst. 

Evnen til å kjenne smerte utvikles 
allerede i mors liv. I løpet av de første 
leveårene utvikles fortsatt opplevelsen av 
smerte. Den blir fullt utviklet så sent som 
i tenårene. Sammenlignet med voksne, 
har små barn et mer følsomt nervesystem 
når det gjelder smerteimpulser, samtidig 
som de ikke har utviklet et forsvar mot 
smerte. Et nålestikk går fort, men det er 
både en rask og kraftig smerteopplevelse 
som er vanskelig å lindre. 

Smertesystemet vårt er dynamisk og kan 
både forsterke og dempe den personlige 
opplevelsen av smerte. Om vi er stresset, 
har angst eller føler uro, oppleves smer-
ten sterkere enn om vi stikkes i fingeren 
mens vi føler oss rolige og trygge. 

For å vite hvor vondt det gjør, kan man 
gjøre en beregning av smerten, noe som 
er spesielt viktig i forbindelse med prose-
dyrer som er smertefulle. Når det gjelder 
korte prosedyrer bruker det svenske 
helsevesenet beregning av smerten mer 
som en evaluering, for å kunne forbedre 
fremtidige behandlinger. Smerteevalue-
ringen gjøres ved hjelp av enkle skalaer, 
som for eksempel ved å forklare opple-
velsen ut fra en skala fra null til ti, der 
de høyeste tallene innebærer at smerten 
skal behandles. Allerede når barn er 

fem–seks år gamle, kan de selv vurdere 
sin egen smerte. Smerteskalaen kan også 
vises gjennom å peke på bilder av ulike 
ansiktsuttrykk. Et gråtende barneansikt 
betyr at det gjør kjempevondt, mens et 
smilende ansikt betyr ingen smerter eller 
ubehag. 

Foreldre og andre omsorgspersoner bør 
være delaktige i vurderingen av hvilken 
smertelindring som skal gis. Barnets 
alder, samt psykologiske faktorer som 
følelser, humør, forventninger, oppmerk-
somhet og temperament er også faktorer 
som påvirker opplevelsen av både smerte 
og av situasjonen. Det samme gjør for-
eldrenes og helsepersonellets oppførsel. 
Alle behandlinger skal planlegges og bar-
net skal forberedes på hva som kommer 
til å skje – denne forberedelsen er en fin 
måte å la barnet føle trygghet og at det 
har kontroll. 

Barnet føler mindre stress når en av for-
eldrene er med. Foreldrene kan gi bedre 
støtte til barnet sitt om de er orientert om 
hva som kommer til å skje. De kan også 

trenge informasjon om hvordan de best 
kan støtte barnet sitt i løpet av undersø-
kelsen. Det er også positivt om samspillet 
mellom helsepersonellet og foreldrene 
fungerer bra. Å blåse såpebobler, se på 
film, lese et eventyr, amme, la spedbarn 
få sukkervann, være mett og utsovet, 
sitte på fanget til mamma eller pappa, er 
eksempler på ting som kan minske opp-
levelsen av smerte. Fra barn er sju år, kan 
de også gjøre pusteøvelser for å dempe 
smerteopplevelsen. 

Ved behov kan tiltakene beskrevet over 
også kompletteres med legemidler, både 
lokalbedøvelse som bedøver huden, og 
smertestillende legemidler. Legemidlene 
som brukes mot smerte, er ikke testet ut 
på barn. Derimot er flere av dem utprøvd 
og har lenge blitt brukt for å behandle 
smerte hos barn. Legemiddelverket har 
laget en liste til helsevesenet over lege-
midler og deres effekt på barn.

Tidlig smerte kan sette 
spor resten av livet

– For ikke lenge siden trodde man at premature barns kognitive problemer hang sammen 
med at de var født for tidlig. I dag vet vi at problemene henger sammen med den smerten 
de ble påført under behandlingen de fikk som nyfødte, sier sykepleier Mats Eriksson.
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Mats Eriksson er virksom i den svenske 
barnesmerteforeningen. Han har medvir-
ket i Legemiddelverkets kunnskapsdoku-
ment om prosedyresmerter og er en pop-
ulær foreleser på emnet. Mats leder også 
det nordiske nettverket PEARL – Pain in 
Early Life, som blant annet jobber for å gi 
foreldre og helsepersonell verktøy som 
kan motvirke barns smerte.

Au, det gjør vondt!
Det lille barnet drar instinktivt til seg hånden, lenge før nålen har truffet 

fingertuppen. Løftene om at det bare skal stikke litt og gå veldig fort, hjelper ikke. 
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BARN OG LEGEMIDLER MOT SMERTE
Mange av de legemidlene som skrives ut til barn, mangler en fullstendig dokumen-
tasjon når det gjelder effekt, sikkerhet og dosering for barn. Selv om godkjent 
produktinformasjon for barn mangler, brukes de likevel. Å skrive ut legemidler på 
denne måten kalles å gjøre det «Off Label». Flere av de legemidlene som brukes som 
smertelindring på barn, har likevel blitt brukt gjennom mange år – dermed finnes det 
omfattende klinisk erfaring, og i visse tilfeller også vitenskapelig støtte for bruken. 
Disse erfaringene har det svenske Läkemedelsverket samlet i et kunnskapsdoku-
ment («Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och 
sjukvård»).

Hanni
Notat
Foto: Lars-Göran Jansson, USÖ

Hanni
Notat
Illustrasjon: Helena Jansson
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– Det høres kanskje rart ut å si at man er glad 
for å ha en hjertefeil. Men jeg har funnet ut at jeg 
er takknemlig for det. Uten den hadde jeg ikke 
opplevd alt jeg har vært med på, ikke møtt alle de 
fine menneskene jeg har gjort og ikke vært den jeg 
er, rett og slett. 

Emil møter Hjertebarnet i Oslo etter at han har 
vært på en liten ferietur utenlands. Han er på vei 
til Sørlandet og Søgne der han bor og jobber som 
assistent på en barneskole. 23-åringen er operert 
seks ganger så langt i livet. De fire første operasjo-
nene ble gjort før han var fylt seks år, den siste tok 
han i fjor høst. 

– Oppveksten min har dreid seg mye om helse 
og det å føle seg annerledes og finne alternative 
løsninger på forskjellige utfordringer. Ikke rart når 
diagnosene er TGA – transposisjon av store arteri-
er, Fallots tetrade, VSD – ventrikkelseptumdefekt, 
ASD – arieseptumdefekt og subpulmonalstenose. 
Men de største utfordringene har allikevel ikke 
vært selve hjertet, men heller de andre «følge-fei-
lene», som konsentrasjonsvansker, migrene, vonde 
følelser og tanker.

IKKE ALLE HAR HJERTEFEIL
Da han var fire, fem år forsto han at ikke alle er 
født med hjertefeil, som for ham var den mest 
naturlige ting i verden.
– Jeg visste jo ikke om noe annet og trodde en 
stund at alle måtte på sykehus og opereres av og 
til. Jeg tror det var skumlere for foreldrene mine 
enn for meg. Men de har alltid vært rolige og 
har normalisert hjertefeilen for meg. Jeg kan ikke 
huske at jeg ble overbeskyttet som barn. På skolen 
hadde jeg gym, jeg spilte fotball og var i aktivitet 
på fritiden, forteller Emil.

Men i gymmen kunne det gå hardt for seg – helt 
til moren sa tydelig ifra. 
– Jeg husker en episode der jeg ble tvunget til å 
løpe mot noen av de beste guttene i klassen. Jeg 
presset meg så hardt at jeg kastet opp. Da ble 
moren min sint og kom på skolen for å informere 
tydeligere om hjertefeilen min. Etter den dagen 

fikk jeg lov til å si ifra når det ble nok – eller for 
mye – for meg. Det ble akseptert, minnes Emil, 
som er glad for at klassekameratene lærte hva 
hjertefeilen innebar for ham. 

I femte klasse merket foreldrene hans at skoleda-
gene ble tyngre og tyngre. Emil var mye sliten og 
ukonsentrert. Hodepine avsluttet med oppkast ble 
en ukentlig affære. 
– Mamma tok kontakt med skolen og PPT ble 
koblet inn. Det var på dette tidspunktet de jevnli-
ge besøkene hos helsesøster startet. Disse samta-
lene betydde mye for meg. Jeg følte meg sett og 
ivaretatt. Jeg forsto ikke hvorfor det kunne være 
så viktig å jobbe med skolearbeid, når det smertet 
meg så mye. Jeg følte meg heldig som fikk gå til 
helsesøster og kunne ikke forstå hvorfor ikke flere 
gjorde det, for dette var en «time out» langt bedre 
enn et friminutt. Jeg tenkte aldri at jeg var anner-
ledes enn de andre i klassen.

AKTIVE I FFHB
Emil har ellers mange gode minner fra barndom-
men og ikke så rent få er knyttet til aktiviteter i 
Foreningen for hjertesyke barn.
– Gjennom FFHB ble jeg kjent med andre hjerte-
barn og vi dro mange ganger på Danmark-tur, til 
Skeikampen og familien var ellers aktiv i forenin-
gen, forteller Emil som har tre yngre søsken. 

– Foreldrene mine er et godt team og arrangerte 
også sommerleirer i flere år på Randøya utenfor 
Kristiansand og på Hovden i Aust-Agder. Det 
pleide å komme 30–40 ungdommer og der hadde 
vi mye moro! Alle hadde hjertefeil og det var bare 
sånn det var. Der jevnet forskjellene mellom oss 
seg ut, og mange er venner av meg fremdeles. 

Bading, padling, leirbål, fisking, volleyballturne-
ringer, rebusløp, gitarspill og «mingling». Minne-
ne er mange og gode. 
– Ingen ønsker å fokusere på hjertefeilen, og leire-
ne hjalp meg til å akseptere hjertefeilen min og se 
at jeg kunne klare mye og at den ikke styrte meg. 
Jeg er veldig glad for at foreldrene mine engasjerte 
seg på denne måten!

Emil har tatt grep:

– JEG HAR TATT STYRINGEN I LIVET 
OG NAVIGERER ETTER EGET HJERTE 

I dag har Emil Honnemyr (23) forsonet seg med å ha hjertefeil og står  
stødig til rors i eget liv. Slik har det ikke alltid vært. 
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 – Jeg har alltid følt at jeg må bevise noe. Nå 
beviste jeg at jeg kunne seile i Stillehavet! Jeg 

følte meg sterkere etterpå og kan si til dem 
som tvilte på meg: se, jeg gjorde det! Dette 

løste jeg på min måte og det gikk godt.

J
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I begynnelsen av medlemskapet i FFHB var det 
foreldrene til Emil som trengte mye informasjon 
og å treffe likesinnede. 
– Etter hvert trekker ofte foreldrene seg litt 
tilbake, og da er det viktig at vi barna fortsetter 
å delta. Når vi blir ungdommer er det vi som 
trenger mest å være blant likesinnede, mener Emil 
som har en oppfordring til foreldre.
– Vær aktive i FFHB og få barna til å delta på ung-
domsleir alene når de vokser fra barneaktivitetene.

SKOLEN VAR ET SLIT
Ungdomsskolen ble et slit for Emil. Han strevde 
med konsentrasjonsvansker og syntes skolen ga 
ham lite den gangen. Han følte seg utenfor og 
kjente mer på følelsen av å være annerledes. 

– Livet ble snudd litt på hodet i den tida. Jeg had-
de en vanskelig periode og gikk til psykolog for å 
sortere tankene. 

Emil fikk etter hvert kontakt med en psykolog 
hos ABUP (Avdeling for barns og unges psykiske 
helse), som han følte ga ham god hjelp. 
– Jeg kan huske at jeg allikevel holdt mye tilbake. 
Jeg ønsket ikke å være til bry. Jeg følte jeg hadde 
vært nok til bry. Derfor snakket jeg ofte rundt 
grøten for å sjekke ut reaksjonene. Når jeg ikke 
likte reaksjonen, lukket jeg meg, forteller han.

Han var også redd for at det skulle komme videre 
til foreldrene hans. 
– Når jeg sier at jeg hadde konsentrasjonsvansker, 
betyr ikke det ADHD. Jeg var stille og falt ofte ut. 
Det lignet mer på epilepsi, men det var det heller 
ikke. Når jeg kom til meg selv igjen, så hadde jeg 
ingen anelse om hva læreren pratet om. Men evne-
ne mine var det aldri noe galt med, forsikrer han. 

Emil gikk ut av ungdomsskolen med 4,2 i snitt 
uten å ha åpnet en bok. Grunnen mener han er at 
moren i tillegg underviste og hjalp ham hjemme. 
Han opplever at han har god forståelse og hukom-
melse bare han får presentert ting i passe doser. 
– Ta tentamen, for eksempel, som varer en hel 
dag. Da ble jeg sjelden ferdig, for jeg var utslitt 
når halve oppgaven var løst. Skolen gikk med på 
å gi meg en mattetentamen over to dager. Da fikk 
jeg 5 i karakter, noe som stemte overens med de 
øvrige matteprøvene, forteller han. 

Han ba om å bli overført til undervisningsgruppa 
for dem med lavere karakter. Der var det få elever 
og mye roligere – og der klarte han lettere å kon-
sentrere seg og arbeide med oppgavene.

SLUTTET SKOLEN – FANT EN NY
Emil hadde vanskelig med å forstå viktigheten 
av skolen, hvorfor han måtte slite så mye for å 
komme seg igjennom. Han så mørkt på fremtiden 
og hadde et dårlig selvbilde. 
– Jeg husker at jeg ofte fikk høre fra lærere og 
foreldre at jeg hadde «mørke skyer» i øynene og 
at jeg var tungsinnet. Jeg var deprimert og hadde 
til tider angst. Etter mange tunge og slitsomme 
skoleår måtte jeg kaste inn håndkleet etter det 
første året på videregående. Det var faktisk det 
beste valget jeg kunne tatt! 

I stedet begynte Emil etter hvert på Gateakade-
miet i Kristiansand, som tilbyr opplæring i ulike 
kunstfag som silketrykk, grafisk design og musikk 
for ungdom mellom 16 og 25 år.
– For meg ble det et fantastisk sted å være! 
Jeg gikk der i to år og fant «sjelefrender» uten 
hjertefeil, men med andre grunner til sine «uten-
forskap». Jeg fikk betraktelig økt selvtillit og 
selvinnsikt. Der fant jeg ut at man kan jobbe med 
kreative ting også, og ikke bare følge et vanlig 
skoleløp. Og jeg fikk en trang til å reise ut og 
treffe mennesker og oppleve andre land. 

Da fant Emil veien til Brenderup Højskole i Dan-
mark. På folkehøyskolen møtte han mennesker fra 

hele verden, fra alle samfunnsklasser, religioner og 
livssituasjoner. 
 
– Jeg bodde sammen med folk fra fjorten forskjel-
lige nasjoner. Både buddhister og hinduer, kristne, 
ikketroende, muslimer og spirituelle. Noen elever 
brukte skolen som et friår fra advokatstudiet mens 
andre var flyktninger – eller som jeg, skoleleie. 
 
Det var ulike fag på timeplanen, som musikk, 
kunst, re-design, teambuilding, dansk kultur, 
teater og sport. 
– Alt fokuserte på det mangekulturelle og tok 
utgangspunkt i det. Gjennom folkehøyskolen fikk 
jeg også mulighet til å reise i litt over en måned til 
Nepal høsten 2013. Her ble jeg introdusert for den 
nepalske hverdagen i en liten landsby med navnet 
Sermathang, 3800 meter over havet, et stykke nord 
for Katmandu. Dette var en herlig tid!

STYRKET
Når 23-åringen ser seg tilbake, mener han at bar-
ne- og tenårene styrket ham. 
– Ja, det styrket meg! Jeg så det vel ikke sånn den 
gangen. Men jeg skjønner nå at jeg tenkte mer på 
de store spørsmålene tidlig i livet, tidligere enn de 
fleste av mine jevnaldrende gjorde. Jeg reflekterte 
over mye og kjente på at livet er sårbart, og at vi 
har begrenset tid. Jeg har alltid vært bevisst at vi 
skal dø – noen må bli minst 30 før de innser det. I 
stedet for at det gjør meg deprimert, som det gjor-
de den gangen, gir det meg i stedet en livsgnist, 
forklarer han.

Private bilder

Emil løftes av sine 
søsken. (Foto privat)
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Da han var liten kjente han mye på dødsangst. 
Han regnet seg fram til hvor lenge det var til han 
var 80 år og skulle dø. 
– Det knyttet seg i magen, jeg ble svimmel og sleit 
med å sove med vissheten om at en dag slutter 
hjertet å slå for godt. Men etter at jeg ble eldre 
og fikk snakket om disse tankene med likesinne-
de, ble jeg fylt med en følelse av glede over ikke 
å være alene om å tenke på døden. Jeg – og alle 
andre – har begrenset tid, og jeg skal dø. Dette gir 
meg lyst til å gjøre alt jeg drømmer om, og jeg må 
gjøre det når jeg får sjansen. Ikke utsette det. Det 
å vite at alt er midlertidig, får meg til å ville leve 
livet til det fulle. For min del så får tanken om 
døden meg til å ville yte mer i livet. 
Jeg er stolt av valgene jeg har tatt så langt og 
gleder meg til å oppleve de valgene jeg tar i 
fremtiden. Og jeg er stolt over å gå side om side 
igjennom livet sammen med så mange fantastiske 
venner og familie!

KALKULERT RISIKO
Emil er selv relativt aktiv i dag, men poengterer 
at det er viktig og nødvendig å si ifra når man er 
sliten og preget av den hjertefeilen man har.
– Vær åpen og ærlig om hvordan du har det. Og 
bruk de riktige følelsene og ordene, ikke gjem deg 
bak at alle andre er dumme og teite, som det er 
lett å gjøre når man er yngre. Det er lov å ikke 
klare eller orke alt. Andre rundt deg forstår det. 

Men Emil har tro på at man heller ikke bør sette 
en fast begrensning for seg selv. 
– Ikke senk ambisjonene for hva du kan gjøre. Ta hel-
ler en risikovurdering. Spør deg selv, er det verdt det?

Han tegner et bilde fra barndommen hvor han sto 
og lurte på om han skulle ta på en død rotte han 
kom over i skogen. Han visste at han lett kunne få 
infeksjoner og at rotta kunne gjøre ham veldig syk. 
– Jeg spurte meg selv: er det verdt det? Jeg valgte 
å pirke litt i den med en pinne, jeg syntes ikke det 
var verdt risikoen å berøre den, humrer han.

Men i 2015 tok han en annen kalkulert risiko. 
Han fikk en gyllen sjanse han ikke ville la gå fra 
seg, å seile med fullriggeren Sørlandet i Stillehavet 
som frivillig mannskap. Før han reiste hadde han 
kontroll av hjertet på Rikshospitalet, og fikk grønt 
lys for å dra. Reisetrangen etter det gylne året på 
folkehøyskole var ikke blitt mindre. 

MER ENN SJØSYK
– Da jeg fikk muligheten til å seile med som 
frivillig mannskap på fullriggeren Sørlandets 
jordomseiling, måtte jeg slå til. En drøm gikk etter 
mange år i oppfyllelse. Riggeren hadde allerede 
startet turen, men jeg kunne fly etter og hoppe på 
i Karibia. Vi seilte i Darwins kjølvann. 

Inntrykkene sto i kø. På Galapagos så de sjøløver 
overalt, små pingviner svømte lekent langs båten, 
en svart iguan kravlet rundt på strendene og inni-
mellom trærne dukket kjempeskilpadder opp. 

– På Påskeøya fikk vi se de imponerende statuene, 
på Pitcairn-øyene snakket vi med lokale fiskere 
som fisket svarte perler på Mangareva. Vi opplev-
de markedene, klubbene og utelivet på Tahiti, og 
jeg fikk nyte livet med hvite strender, paraplydrin-
ker og snorkling i korallrev på Fiji.

– Å seile et nesten hundre år gammelt skip 
sammen med et multinasjonalt mannskap var helt 
fantastisk. Ti timer lange dager med seilhåndter- 
ing, å stå til rors, klatre i riggen og drive vedlike-
hold ble hverdagen sammen med bra folk. Seiling 
gir meg en frihetsfølelse!

Men turen hadde mer å by på enn eksotiske hav-
ner og glitrende hav. Etter en stormfull seilas med 
lyn og torden og mye fysisk arbeid, kjente han 
smerter i brystet. Først trodde han det bare var 
en strukket muskel i forbindelse med tøffe tak i 
uværet, men det viste seg etter hvert at han hadde 
fått en infeksjon i brystet. 
– Ingen grei situasjon for en med hjertefeil, å be-
finne seg midt i Stillehavet med en infeksjon, sier 
en betenkt Emil idet minnene kommer tilbake.  

– Det var tøffe dager for meg med feberskjelvinger 
og ekstrem utmattelse. Jeg gjorde alt jeg kunne 
for å bevare roen og skyve dødsangsten bort. Si-
tuasjonen kom under kontroll takket være dyktig 
«medic» om bord og leger på sykehus hvor jeg 
ankom etter hvert. Legene i Norge fant ut at han 
hadde endokarditt.
 
Emil forteller at selv om han måtte avslutte sei-
lasen i Fransk Polynesia grunnet infeksjonen, har 
månedene han fikk om bord allikevel gitt noen 
helt fantastiske og eventyrlige minner. Infeksjonen 
førte til en hjerteoperasjon i fjor høst, som ble 
nummer seks i rekken av tidligere hjerteinngrep.

For Emil var denne turen viktig å gjennomføre og 
helt i tråd med hans filosofi.
– Dette handlet om risikovurdering. For meg er 
det en fin historie. Jeg har alltid prestert middels 
eller litt under – jeg har derfor alltid følt at jeg 
må bevise noe. Nå beviste jeg at jeg kunne seile i 
Stillehavet! Jeg følte meg sterkere etterpå og kan si 
til dem som tvilte på meg: se, jeg gjorde det! Dette 
løste jeg på min måte og det gikk godt. Foreldre-
ne mine støttet meg i valget og dette ble et godt 
minne. For livet! 

OVERGANG
I dag jobber Emil 50 prosent på en barneskole og 
opparbeider seg praksis i utdannelsen som barne- 
og ungdomsarbeider. Han er glad for at foreldrene 
var tidlig ute med å gi ham stadig mer ansvar for 
helsa si.
– Det er en overgang når foreldrene skal slippe 
taket og du selv må ta ansvaret. Jeg hadde dem 
alltid i ryggen. Men fra jeg var i 13-årsalderen 
holdt foreldrene mine seg gjerne i bakgrunnen 
når jeg var hos legen. De snakket heller med legen 
etterpå. Det syntes jeg var fint. 

Da Emil ble operert som 12-åring var foreldrene 
med mesteparten av tiden, men da han nå som 
22-åring skulle opereres igjen, reiste han inn ale-
ne. Han fikk besøk av foreldrene dagen før og da 

han våknet. Dette var noe han selv ønsket. 
– Da kunne jeg fokusere på meg selv og på det 
som skulle skje. Foreldrene mine syntes det var litt 
vanskelig å sitte på sidelinjen under denne siste 
operasjonen, og ikke å være de som hadde første 
håndsinformasjonen til enhver tid.

KULT ARR
Alle operasjonene har satt sine spor. Men Emil 
ønsker å oppmuntre barn og tenåringer med store 
arr og tøffe opplevelser bak seg – eller foran seg. 
– Andre synes arrene er veldig kule og forstår at 
den som har sånne arr, er en barsking! Og den liv-
serfaringen jeg har, har jeg opplevd at blir verdsatt 
av andre. 

Han mener også at foreldre ikke bør pakke barn 
med hjertefeil inn i bomull og gi dem følelsen av å 
være skjøre.
– Nei, de er jo tøffe! Vi er så vant til at dette med 
hjertefeil er negativt ladet, men det kan vendes til 
noe positivt. Det kommer ikke noe godt ut av å 
sammenligne seg med helt friske, men jeg synes 
foreldre bør snakke om de utfordringene hjerte-
barna har, som livserfaring. Hjertebarn har det litt 
hardt i starten, men kan flyte mer på det senere i 
livet. For meg har i hvert fall hjertefeilen gitt meg 
erfaringer og egenskaper jeg har nytte av i dag. 
Emil trekker igjen fram ordet livsgnist.
– I dag har jeg tatt styringen i livet mitt. Og neste 
utfordring nå blir å ta motorsykkellappen denne 
sommeren, og å seile Tall Ships Races i Østersjøen.  

 
Private foto

Foto privat
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bilder alene. Brun var svært entusiastisk 
da han i 2014 fikk muligheten til å ta i 
bruk og teste ut denne fremtidens tekno-
logi i behandling av de hjertesyke barna.
– Dette er et unikt og sterkt verktøy for 
dem som skal skjære i de små barne-
hjertene. Et 3D-hjerte gjør forberedelsene 
til den kirurgiske behandlingen lettere 
fordi det gir en veldig god fremstilling av 
hvordan ting ligger i forhold til hver-
andre, sa prosjektlederen ved tildeling av 
støtten i 2014. 

Tanken var ikke at 3D-hjertene skal 
erstatte de diagnostiske verktøyene som 
allerede eksisterer, som MR-bilder, ultra-
lyd, angiografier med mer, men føye seg 
inn som et viktig supplement. 
– I et todimensjonalt bilde ser du et 
utsnitt, med en tredimensjonal modell 
ser du helheten i en naturtro gjengivelse. 
Ekte 3D gir et helt annet perspektiv med 
dybdeopplevelse på det som er feil, og er 
en langt bedre visualisering av retninger 
og vinkler. Et print kan du dessuten holde 
i hånden. Et bilde sier mer enn 1000 ord, 
en 3D modell sier mer enn 1000 bilder, sa 
Brun ved tildelingen fra Forskningsstiftel-
sen i 2014. 

– Erfaringene så langt med 3D-hjertene 
er gode. En av svakhetene er imidlertid at 
klaffene ikke er med. Dette skal vi jobbe 
med fremover. 

NYE MULIGHETER MED  
HOLOGRAMMER 
Utviklingen går raskt videre, og det aller 
nyeste innen visualiseringsteknologi på 
området er hologrammer. I 2016 tok 
konsulentfirmaet Sopra Steria kontakt 
med Intervensjonssenteret på Rikshos-
pitalet (OUS). Hologram-brillene fra 
Microsoft var laget, men programvaren 
og «appene» for å bruke dem måtte 
utvikles. Rikshospitalet, som siden tidlig 
på 2000-tallet har jobbet med å utvikle 
virtuelle 3D-modeller, blant annet av 
lever og blodårer, ble forespurt om å ta 
del i utviklingsjobben. 

Henrik Brun, som lenge har hatt interesse 
for 3D-teknologien og som har hovedan-
svaret for utviklingen av ultralydbilder 
på barnehjerter, ble involvert. Entusias-
men i fagmiljøet er stor, og høsten 2016 
mottok utviklingsteamet på Interven-
sjonssenteret på OUS Rikshospitalet en 
internasjonal pris (Microsoft Health 
Innovation Award) for arbeidet med 
3D-briller, som skal gjøre hverdagen bed-
re for både pasient og helsearbeidere. 
Nå har Brun også fått støtte fra Helse 

Sør-Øst, og skal i seks år jobbe halv tid 
med forskning, i samarbeid med Inter-
vensjonssenteret, hvor han viderefører 
3D-prosjektet og samtidig inkluderer 
bruken av holografisk visning av medfødt 
hjertefeil. 
– Mitt prosjekt skal vurdere 3D-print og 
hologrammer opp mot hverandre og lete 
etter hva som egner seg best og i hvilken 
situasjon ved medfødt hjertefeil, forklarer 
Brun. 

«MIXED REALITY» 
Hjertebarnet møter ham på hans førte
dag som post doc og forsker. Brun er 
spent på å gå i detaljene, og på å studere 
den nye teknologiens muligheter. Han 
forklarer konkret hva den siste grenen 
på stammen er: Hololens er en brille med 
skjermer i glassene, en kraftig datamas-
kin i brillestengene, og en haug med 
sensorer. Selve hologrammet den viser er 
en 3D-visualisering hvor det, for den som 
har brillene på, ser ut som om model-
len er en del av virkeligheten og svever 
i «løse luften». Dette kalles «mixed 
reality».
– Du kan forstørre modellen, lage hull 
på den og snu og vende på den, stikke 
hodet inn i den og se deg rundt, og ikke 
minst, du kan dele opplevelsen med flere, 
forteller Brun og medgir at det er lett å 
bli revet med av dette «leketøyet». For 
det finnes også noen svakheter.
– Det er alltid en fare når man blåser 
opp størrelsen av noe, selv ved bare en 
dobling av den reelle størrelsen, til å 

bli forledet til for eksempel å tro at det 
er bedre plass enn det det egentlig er. 
Bildet/modellen er tenkt som et planleg-
gingsverktøy og må vurderes edruelig, 
understreker han. 

Brun medgir likevel at selve teknologien 
er besnærende, og i særdeleshet for med-
født hjertefeil.  
– Geometrien betyr mye ved medfødt 
hjertefeil, og den tredimensjonale oppfat-
ningen er viktig. Det handler ikke bare 
om funksjon ved medfødt hjertefeil, men 
er like mye et spørsmål om hvordan (og 
hvorfor) hjertet er «skrudd» sammen 
som det er, forklarer han. 

KAN SE PÅ HJERTET SAMMEN
– Når jeg ser på hjertet med ultralyd, 
lagrer jeg detaljene fra alle bildene i eget 
hode. Etter en intens time med ultralyd, 
kan jeg danne meg en slags modell i ho-
det, men fortsatt er noe overlatt til gjet-
ning. Så, i neste omgang, skal jeg «pusle» 
dette sammen og formidle det videre til 
kirurgene, i en gjennomgang av bildene, 
forklarer Brun, som ser behovet for enda 
bedre arbeidsverktøy. Han legger også til 
at det er et tidsaspekt i dette. 
– Skal det printes en 3D-modell, tar dette 
et døgn. Et hologram tar noen minutter, 
og alle kan se på samme modell i samme 
rom.

BEDRE FORBEREDT TIL OPERASJON
Prosjektet han skal jobbe med vil bruke 
både ultralyd, CT- og MR-bilder av 

F
or noen år siden tok barnehjerte-
avdelingen på Rikshospitalet i 
Oslo i bruk 3D-print av med-
fødte hjertefeil til forberedelse 

av operasjoner og inngrep. Nå er også 
tredimensjonale visualiseringer med 
hologrammer kommet på banen. Bar-
nekardiolog Henrik Brun skal forske på 
bruken av disse hjelpemidlene, og om de 
faktisk fører til bedre behandling, færre 
komplikasjoner og høyere overlevelse.

I 2014 fikk overlege på barnehjerteavde-
lingen på Rikshospitalet, Henrik Brun, 
støtte fra Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen til å starte opp en 
testing av printede 3D-modeller av hjer-

tene til barn med kompliserte medfødte 
hjertefeil. Et slikt 3D-hjerte lages på 
bakgrunn av MR-bilder og informasjon 
fra andre diagnostiske undersøkelsesme-
toder. De første modellene ble produsert i 
utlandet, i dag printes de på Institutt for 
Informatikk, UiO, og OUS har søkt om 
midler til egen 3D printer. 

NATURTRO GJENGIVELSE
3D-hjertene lages i en avansert type plast 
og har vist seg å representerte et godt 
hjelpemiddel for dem som skal operere i 
barnehjertet. Kirurgene kan både skjære 
og sy i dette plastikkhjertet som gir dem 
et langt riktigere bilde av barnehjertets 
dimensjoner og avvik enn todimensjonale 

FÆRRE OVERRASKELSER 
OG MER PRESIS BEHANDLING

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Spennende med holografisk fremstilling av hjertet. (foto privat)

 (foto privat)
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ALF MEBERG

BARNELEGE DR. MED. 
SYKEHUSET I VESTFOLD HF, TØNSBERG

Fire hundre år er gått siden engelskman-
nen William Harvey korrekt beskrev blo-
dets kretsløp med hjertet som drivkraft 
bak dette. Hans oppdagelser baserte seg 
på disseksjon av dyr. Han publiserte sin 
forskning i den berømte boka «Exercita-
tio anatomica de motu cordis et sangui-
nis in animalibus» i 1628.  Siden den 
gang har tusenvis av forskere verden over 
møysommelig bygd opp en kunnskaps-
base om hjertets anatomi og fysiologi, og 
utviklingsavvik og sykdommer knyttet 
til dette. Dagens kunnskaper er resultat 
av et åpent internasjonalt vitenskapelig 
samarbeid, hvor forskerne villig deler 
sine data og erfaringer med hverandre. 
Den moderne barnekardiologien er blitt 
et viktig fagområde som følge av dette 
internasjonale samarbeidet.

FØRSTE OPERASJON I 1944
I Norge ble det første kirurgiske inngre-
pet for medfødt hjertefeil (lukning av 
åpenstående ductus arteriosus) utført ved 
Rikshospitalet i Oslo i 1944, og den før-
ste hjertekateterisering ble gjort i 1947. 
Utviklingstrendene både i Norge og 
internasjonalt har vært stadig tidligere di-
agnostikk (fosterhjertescreening, diagnos-
tikk av nyfødte) med bruk av ikke-inva-
sive metoder (ultralyd, magnettomografi 
(MR), computertomografi (CT)) og tidlig 
kirurgi med primær reparasjon (isteden-
for foreløpig(e) operasjon(er) før et repa-
rativt inngrep). Mange inngrep kan i dag 
gjøres skånsomt med kateterintervensjon. 
Og resultatene er blitt stadig bedre, både 
for overlevelse og livskvalitet. 

PARADIGMESKIFTE PÅ 1970-TALLET
I Norge står epidemiologisk forskning 
(forskning på forekomst og årsaker til 
sykdommer i befolkningen) sterkt pga. 
en stabil og oversiktlig befolkning. Gode 
pasientregistre (Medisinsk fødselsregister, 

barnehjerteregisteret ved Oslo univer-
sitetssykehus) har vært viktig i denne 
sammenheng. Men også viktige gjen-
nombrudd er gjort i teknologisk orientert 
hjerteforskning. Det er nok å minne om 
blodstrømsmålinger med dopplerteknikk 
utviklet ved Norges Tekniske Naturvi-
tenskaplige Universitet (NTNU; tidligere 
Norges Tekniske Høgskole) i Trondheim 
av Liv Hatle og Bjørn Angelsen, som 
i 1970-årene publiserte banebrytende 
arbeider som førte til et paradigmeskif-
te i moderne hjertediagnostikk. Deres 
forskning videreføres også i dag ved 
NTNU (raffinering av dopplerteknologi-
en, tredimensjonal ultralyd med mer). 
Andre viktige forskningsområder er 

• legemidler til hjertebarn
• teknisk utstyr for diagnostikk (tek-

nisk utstyr for MR, CT og ultraly-
dundersøkelser, pulsoksymetre med 
mer) og operasjonsteknikker

• kartlegging av langtidsresultater mht. 
livskvalitet og fysisk funksjonsevne 

• effekten av rehabiliteringsprogram-
mer og psykologiske sideeffekter av 
hjertesykdom

• forskning knyttet til intensivmedi-
sinsk behandling av hjertebarn (anes-
tesi, sirkulasjonsfysiologi) er også av 
sentral betydning

• forskning på hjertemuskelfunksjon 
og sirkulatoriske omstillingsprosesser 
i forbindelse med fødsel og konse-
kvenser av sykdommer hos nyfødte 
er også et viktig forskningsfelt både i 
Norge og internasjonalt.

Studiene spenner fra epidemiologi (pre-
valensundersøkelser, resultater av kirurgi, 
dødelighet, langtidsresultater) til diag-
nostiske metoder (kateterintervensjon, 
pulsoksymetriscreening), sirkulasjons-
fysiologi og patofysiologi hos nyfødte, 
livskvalitet og hjertescreening hos fostre.
 
STRENGE FORMELLE KRAV
Forskning på barn er underkastet strenge 
formelle krav. Personvern og sikkerhet 

må ivaretas. Det samme gjelder etiske 
sider av forskningsprosjektene. Små barn 
kan ikke gi et selvstendig informert sam-
tykke. Foreldrene må derfor forespørres, 
gis god informasjon og akseptere (ofte 
skriftlig) at deres barn deltar i prosjektet. 

Mye av barnehjerteforskningen i Norge 
foregår ved universitetsklinikkene, som 
har forskning som en integrert del av sin 
virksomhet og fagmiljøer som er utviklet 
over mange år. Men gode miljøer er også 
oppstått ved mindre sykehus, gjerne i et 
samarbeid med universitetsklinikkene. 
Ofte kombinerer entusiastiske fagarbeid- 
ere forskning med klinisk arbeid. 

FINANSIERING
Finansiering av forskningsprosjekter 
skjer oftest ved tildeling av midler etter 
søknad til institusjoner som Norges 
forskningsråd eller private organisasjoner 
og fond. 

Forskning er en «never ending story». 
Svar på spørsmål og hypoteser genererer 
nye utfordringer. Metaforen om «kunn-
skapens øy» som stiger opp av «uviten-
hetens hav» og forlenger kystlinjen mot 
det ukjente, er illustrativ og fengende. 
Mulighetene for å utforske «uvitenhetens 
hav» øker. Medisinen er et naturviten-
skapelig fag, skapt ved forskning med 
naturvitenskapelige metoder. Og kunn-
skapsbasen som er skapt siden William 
Harveys dager, har gjort det mulig – for 
å si det med den greske legen og filosofen 
Hippokrates’ berømte formulering – «av 
og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste». 
I barnehjertemedisinen er dette intet 
unntak. 

Les en lengre og mer fyldig utgave av 
denne artikkelen, med kilder og referanser, 
på www.ffhb.no/Forskningsstiftelsen

Forskning er avgjørende
LITT OM BARNEHJERTEFORSKNING I NORGE

komplekse hjertefeil til å printe 3D-mo-
deller og å lage hologrammer. Ved de 
komplekse hjertefeilene vil det i tillegg til 
hologrammet, også være sånn at de lager 
en 3D-print av deler av hjertet, der hvor 
selve utbedringen skal gjøres for eksem-
pel. Den rent tekniske metoden skal utvi-
kles, og Brun skal se på om det virker: 
– Hvor presise er hologrammene, er det 
noe som gjengis feil, ser vi alt det vi tren-
ger å se og er det effektivt, spør Brun, og 
har nok å legge under lupen de nærmeste 
årene. Så skal han også sammenlikne: 
Hva er best av hologram og 3D-print, 
hva gir kirurgene den beste forståelsen? 
Og i neste omgang, gjør disse visualise-
ringene behandlingen bedre? Har de noe 
for seg, treffer de bedre fordi inngrepene 
er bedre forberedt? 

I dag er det slik at kirurgene i en 3D-mo-
dell av plastikk kan klippe og «øve» seg. 
Det kan de foreløpig ikke i et hologram. 
En del av prosjektet med hologrammer 
er å utvikle muligheten for såkalt virtuell 
kirurgi, hvor man også kan drive med 
pre-operativ utprøving og testing av 
mulige løsninger med hologrammet – for 
eksempel om det er nok plass til det man 
har tenkt å gjøre.

FÆRRE OVERRASKELSER OG FLERE 
OPERASJONER
– Målet er selvfølgelig at disse metodene 
kan bidra til å gjøre den pre-operative 
planen bedre og at kirurgene får færre 
overraskelser underveis. 

Brun forteller at det under en operasjon 
av kompliserte hjertefeil, normalt går 
med noe tid til diagnostikk, fordi dette 
er første gangen kirurgene ser hjertet fra 
innsiden. Den nye visualiseringsteknolo-
gien kan endre på dette.
– Det het tidligere at kirurgen var den 
siste diagnostikeren. Jeg har en nullvisjon 
på dette, ingen overraskelser igjen til 
kirurgene.

Forberedelser med 3D-hjerte og holo-
grammer vil dermed også kunne korte 
ned på operasjonstiden. Det betyr mindre 
tid for barnet på hjerte- og lungemaskin, 
som igjen fører til mindre totalbelastning. 
Kan dette også gjøre det postoperati-
ve forløpet (etter operasjonen) mindre 
komplisert?
– Kanskje gjør dette at vi kan operere 
flere, og at vi blir enda mer presise i 
behandlingen. Håpet er også at noen flere 
pasienter kan unngå ett-kammer-sirku-
lasjon og at 3D-visualisering muliggjør 
4-kammer fullkorreksjon, sier Brun 
optimistisk.

NOEN SLUTTER – 
NOEN BEGYNNER
Bjørg Strand Hauen er gått av meg pensjon. 
Takk for lang og tro tjeneste for de hjertesyke 
barna i mer enn 25 år, Bjørg! Og velkommen, 
Hanna!

Hanna Charlotte Pedersen tar over etter Bjørg, og er allerede godt i gang 
som organisasjonskonsulent i Foreningen for hjertesyke barns administra-
sjon.

Hanna er 32 år gammel, bor i Kværnerbyen med sin samboer og er deler av 
tiden bonusmamma til to skjønne barn. Hun er sosial, liker å trene, reise og 
å være sammen med venner og familie. Hanna trives også godt ute i naturen, 
særlig sammen med hunden Maia.

– Å jobbe i Foreningen for hjertesyke barn har vært et ønske lenge, og jeg 
er svært glad for å være på plass i administrasjonen og for muligheten til å 
jobbe med så mange inspirerende mennesker.  Jeg ønsker å jobbe for barn og 
ungdom fordi jeg vil bruke kompetansen og erfaringen min på dette viktige 
og givende området. 

Hanna har erfaring som lærervikar på ungdomsskole og som frivillig 
veileder for barn og ungdom. Nå gjør hun et hopp fra Helsedirektoratet til 
Foreningen for hjertesyke barn, og gleder seg masse. Hanna har en master 
i Helse og Empowerment, med nøkkelord som mestring, livskvalitet og 
medvirkning. 

– Jeg lover å gjøre alt jeg kan for de hjertesyke barn, deres søsken og deres 
foreldre. Ved å mestre hverdagen kan man ha god livskvalitet, selv om man 
lever med store utfordringer. Det skal jeg kjempe for. Sist, men ikke minst, 
har jeg livserfaring som kan komme godt med i denne jobben, da jeg vet 
mye om hvordan det er å være både hjertesyk og pårørende. Jeg håper min 
kombinasjon av faglig kompetanse og livserfaring vil gi et nyttig tilskudd til 
foreningen. 

Bjørg Strand Hauen hadde sin siste arbeidsdag 
i Foreningen for hjertesyke barn den 31. mai. 
Hanna Charlotte Pedersen er klar til å ta over.
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 – Vi er gode på å 
beskrive vanskene, 

men det er bare 
halve jobben! 

Tiltakene er hele 
hensikten, men ofte 
det vanskeligste.

A
nne-Britt Skarbø er ansatt på Barne- 
avdeling for nevrofag, Seksjon for 
nevrohabilitering, på Oslo Universitets-
sykehus Rikshospitalet. Her følges noen 

grupper barn opp, blant annet med nevropsyko-
logiske utredninger. Dette gjelder først og fremst 
barn med spesielle diagnoser som er pasienter 
på Rikshospitalet. Når hjelpebehov avdekkes, 
henvises de til lokalt hjelpeapparat for at tiltak 
kan settes i gang. Tilsvarende seksjon på Ullevål 
har det tradisjonelle habiliteringsansvaret for hele 
Oslo, og driver derved også mer direkte utadrettet 
virksomhet, blant annet kontakt med skoler og 
bydeler.

FOR FÅ RESSURSER 
Hvert fylke har habiliteringsteam for barn, litt 
ulikt organisert. Habilitering for barn har tidligere 
vært et tilbud først og fremst for barn med med-
født eller tidlig ervervet nevrologisk skade. I noen 
fylker følges også barn med autismeforstyrrelser 
opp i habiliteringsteamene. 

Oppfølgingsprogrammene ved seksjonen Skarbø 
jobber i, omfatter barn med hjernesvulst, barn 
som er levertransplantert, barn med multippel 
sklerose og ekstremt prematurfødte. 

Andre grupper med risiko for kognitive følger 
og skader, som kan ha behov for nevropsykolo-
gisk kartlegging og tiltak, får ikke nødvendigvis 
tilbudet. Anne-Britt Skarbø tror absolutt at flere 

barn kunne hatt nytte av å være innom hos dem, 
men påpeker at det er et kapasitetsproblem slik 
ressursene er i dag. 
– Skal vi utrede flere barn, må vi ta ut noen av 
dem vi følger i dag.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i kom-
munene kan også gjøre deler av denne testingen, 
men Skarbø er usikker på om de gjøres oppmerk-
somme på barna og/eller tar tak i dem. 
– Vi i helsetjenesten kan ikke henvise til PPT. 
Foreldrene eller skolen må ta kontakt selv, under-
streker hun og oppfordrer foreldre til å gjøre dette 
dersom de er usikre på barnets fungering.

HVA ER NEVROPSYKOLOGI? 
Nevropsykologi er en vitenskap, og del av det 
psykologiske fagområdet som omhandler sam-
menhenger mellom hjerne og atferd, det vil si 
kognitiv funksjon. Nevropsykologiske undersøkel-
sesmetoder består av standardiserte og normerte 
tester med bakgrunn i statistiske beregninger på 
gjennomsnitt og standardavvik. Nevropsykologis-
ke tester kartlegger ferdigheter knyttet til områder 
som språk, finmotorikk, tempo, simultankapasi-
tet, arbeidshukommelse, minne, forståelse av rom 
og retning, i tillegg til generelle evnetester (IQ) og 
egenledelsesfunksjoner. I tillegg kartlegges opplevd 
livskvalitet ved at det fylles ut skjema med spørs-
mål om hvordan barnet har det.
– Jeg understreker bestandig at det ikke er det 
konkrete IQ-tallet som er hensikten, men å finne 

barnets sterke og svake sider, sier Skarbø om 
IQ-testene. Hun vet av erfaring at dette er sårbare 
og ømtålige tema, ikke minst for foreldre, og 
hun er seg svært bevisst at de som utfører testene 
kommer i en slags maktposisjon, som ikke må 
misbrukes. 
– Vi skal ivareta både barnet og foreldrene i denne 
situasjonen! 

De er også forsiktige med å sette funksjonsdiag-
noser på barna. Når de gjør det, er det mange fak-
torer som virker inn. Skarbø forklarer at viktigere 
enn å sette en diagnose, er det å gi en ordentlig 
beskrivelse av problemene og behovene, og å finne 
ut hva som «virker».
– Diagnosen «lettere psykisk utviklingshem-
ning» kan også kalles forståelsesvanske, og er en 
funksjonsdiagnose, det vil si at den er basert på 
hvordan barnet fungerer. Dette er en diagnose 
som ikke er basert på en blodprøve eller andre 
konkrete målemetoder, og noen ganger må en 
utøve skjønn hvis denne diagnosen skal settes, 
betoner Skarbø. Det må i tilfelle også ha en hen-
sikt, som regel å synliggjøre barnets hjelpebehov 
og viktigheten av at nok tiltak i hjemkommunen 
settes i gang.

BURDE VÆRE OPPFØLGINGSPROGRAM 
FOR RISIKOGRUPPER
Skarbø mener det kunne vært flere nevropsyko-
logiske oppfølgingsprogram for barn som har en 
kjent risiko for kognitive utfall, for eksempel barn 
med alvorlig medfødt hjertefeil, med både kartleg-
ging og oppfølging, for eksempel som program-
met for barn med hjernesvulst. 

Hun var selv med i arbeidsgruppen som for noen 
år siden utarbeidet den nasjonale anbefalingen 
«Veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn 
i primær- og spesialisthelsetjenesten». Denne 
gir noen retningslinjer om hvilke barn som bør 
kartlegges, om selve kartleggingen og hvordan 
vanskene kan fanges opp.
 – Vi er gode på å beskrive vanskene, men det er 
bare halve jobben! Tiltakene er hele hensikten, 

men ofte det vanskeligste, sier hun. Skarbø savner 
et fastlagt behandlingsprogram for flere pasienter, 
som sier noe konkret om tiltakene og hvem som 
gjør hva, også etter at utfordringene er identifisert.
– Hensikten er først og fremst å få satt i gang 
tiltak og å forklare behovene og skape forståelse. 
Det er ikke alltid så lett å forstå barnet og van-
skene, og forklaringer og beskrivelser til foreldre 
og andre er viktig, sier Skarbø. Dette kan gi større 
forståelse for vanskene barnet har, for de som er 
rundt, og ikke minst for barnet/ungdommen selv. 
Ofte kan det også være nødvendig at organise-
ringen av barnets/ungdommens læring på skolen 
tilpasses. 

EVNE TIL EGENLEDELSE
Kognitive utfordringer og vansker kan gi seg ulike
utslag, for noen kan det vise seg med vansker med 
evne til å planlegge, organisere og gjennomføre 
aktiviteter, og problemløsning. 
– Dette dreier seg om såkalt evne til egenledelse 
På fagspråket kalles dette «executive ferdighet», 
og er en ferdighet som også bør kartlegges, sier 
Skarbø. Videre kan barna ha vansker med tempo 
og trenge lenger tid, og/eller ha utfordringer med 
simultankapasitet eller arbeidshukommelsen. 
Disse utfordringene kommer ofte ikke ordentlig til 
syne før mot slutten av barneskolen.

Skarbø understreker samtidig at det ikke nødven-
digvis er alt som trenger spesialpedagogiske tiltak.
– Det kan ofte «bare» være snakk om å bruke ge-
nerelle og gode pedagogiske prinsipper i undervis-
ningen. Som for eksempel at læreren er sikker på 
at barnet har fått med seg beskjeden før han eller 
hun går videre, eller at barnet trenger litt ekstra 
hjelp til å komme i gang med oppgaven. Barnet 
må kanskje oftere ledes fram til å finne de gode 
strategiene – hvor skal vi begynne, hva kommer 
først, bruke delmål, gjøre litt om gangen, mange 
repetisjoner, ha hyppigere pauser osv. Ofte kan 
litt annerledes organisering av undervisningen og 
relativt enkle tiltak bety en vesentlig forskjell og 
være det som skal til for å hjelpe barnet til bedre 
læring. 

NEVROPSYKOLOGI:

Hvordan barnet 
fungerer i livet sitt

Flere barn burde hatt standardiserte oppfølgingsprogram, også barn med alvorlig 
medfødt hjertefeil, mener nevropsykolog Anne-Britt Skarbø. Det dreier seg om å få 
hjelp og tilrettelegging ved vansker, slik at barnet kan fungere best mulig i livet sitt.

M

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Foto: Shutterstock
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E
nergisenteret på det nye Barne- og ung-
domssjukehuset på Haukeland universi-
tetssjukehus er flunkende nytt og nettopp 
tatt i bruk. Et blikkfang av et bygg, 

utformet i glass, betong, naturstein og treverk – 
og pyntet med enkel kunst. Bare det å gå inn i 
senteret gir en estetisk opplevelse av lys og luft. 
Ikke minst fordi blikket stadig kan finne veien ut 
til storslått utsikt over by og fjord. 

Midt i selve Energisenteret befinner det seg en stor 
og nedfelt gymsal, omkranset av kontorer og un-
dersøkelsesrom. Barnekardiologene på Haukeland 
har allerede flyttet inn i undersøkelsesrommene. 
Barna som går til hjertekontroller på sykehuset, 
kan følge med på det som skjer i gymsalen sam-
tidig som de blir undersøkt. For mange er dette 

en fin atspredelse og avledning fra den ellers litt 
alvorlige og kanskje litt skumle kontrollen hos 
legen. 
– Det er helt tydelig at barna liker seg her. Dette 
bygget river ned følelsen av å befinne seg på et sy-
kehus, sier en begeistret prosjektleder for bygget, 
Torhild Næss Vedeler, og forteller om barn hun 
registrerer at bare MÅ løpe litt når de kommer til 
disse gangene og rommene.

SAMARBEID MED FORENINGER
Janne Walden er leder for Foreningen for hjer-
tesyke barn i Hordaland, og primus motor for 
ungdomssamlingene som foreningen arrangerer 
i samarbeid med sykehuset et par ganger i året. 
For noen uker siden hadde de en svært vellykket 
samling for 19 ungdommer i alderen 13–18 år i 

Hordaland, og tok i bruk sykehusets nye Energi-
senter. 
– Det var stor forskjell på denne samlingen og 
tidligere samlinger, nå slapp ungdommene seg mye 
mer løs, forteller Janne og gir lokalitetene noe av 
æren. Ikke minst selve gymsalen, med tribune som 
et amfi, digert lerret og masse boltreplass. 
– Vi hadde hjerteundervisning, dans, quiz og man-
ge andre morsomme aktiviteter, forteller Janne og 
legger ut om en helg med ungdommelig oppvis-
ning i fellesskap og pur glede. Hun drømmer om å 
kunne legge til rette for et fast aktivitetstilbud på 
Energisenteret for hjerteungdommene, også etter 
samlingene, på ettermiddag eller kveld. 

Og nettopp slik er det tenkt at Energisenteret skal 
fungere, som en felles møteplass for pasienter, 
organisasjoner og helsepersonell. Senteret inviterer 
til samarbeid med alt fra kommunale etater, 
idrettslag og pasientorganisasjoner, lærere, trenere 
osv. Tanken er at stedet etter hvert skal fylles med 
aktiviteter også på ettermiddag og kveldstid. 

Vedeler forteller at hver mandag ettermiddag 
har psykisk utviklingshemmede «enkel jympa» i 
gymsalen, i samarbeid med foreningen Friskis og 
Svettis, og til stor glede for brukerne. Hun ønsker 
flere slike samarbeid, men medgir at ting tar litt 
lengre tid enn hun hadde trodd. 

TRYGG RAMME FOR UTTESTING
Gottfried Greve er kardiolog og følger opp barn 
og voksne med medfødt hjertefeil på Haukeland. 
Han er en av hjernene bak Energisenteret, og er 
fornøyd med det nye huset. Greve tror at kanskje 
den største suksessen, er at de som går til kontrol-
ler på sykehuset, ser at de  kan komme tilbake for 
å trene. 
– Tanken er å samle alt på ett sted; fysisk helse, 
psykisk helse, fysisk aktivitet og livsstil, for på 
den måten å tvinge fram en helhetlig tilnærming, 
sier han.

Energisenteret har styrketreningsrom, en ganglab, 
et svømmebasseng og et utall gymsalleker. I disse 
lokalene kan funksjonsnivå testes, treningspro-
gram startes opp og oppnådd effekt av tiltakene 
måles i etterkant. 
– Rammen er på plass, nå skal den fylles, og 
alle som bruker stedet, både helsepersonell og 
pasienter, skal få et eierforhold til stedet, sier 
Greve. Han ønsker seg et nært samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, 
skole og frivillighet rundt barna. På sikt ser han 
for seg at de kan ha en fast ettermiddag i uken 
med ungdomspoliklinikk for dem mellom 14 og 
18 år, for eksempel fra klokken 14.00 til 18.00, 
med påfølgende tid til trening for ungdommene 
fram til klokken 20.00. 

– Vi skal ikke bare kartlegge, men også sette i 
gang konkrete tiltak. I dette skal barna selv også 
bli hørt og tatt på alvor!

RIVER NED FØLELSEN 
AV Å VÆRE PÅ SYKEHUS

Det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland har som mål å 
samle all behandling av barn og unge under 18 år på ett sted, både psy-
kiatri (BUP), somatikk og habilitering. Sykehuset skal ha sengeposter, 
poliklinikkrom, operasjonssaler, røntgenavdeling, intensivenheter og 
mottak, og skal på nær 80 000 kvadratmeter gi et komplett sykehustil-
bud til målgruppen barn og unge opp til 18 år. Energisenteret for barn 
og unge er første trinn i byggeprosessen, og ble åpnet av statsminister 
Erna Solberg den 23. mai i år. Hele sykehuset skal etter planen være på 
plass i 2022/23.

Over til venstre: Asle 
Hirth og Lodin Kleveland 
presenterer hverandre i 
en morsom bli-kjent-ak-
tivitet: Alle hadde fått 
i oppgave å svare på 
en rekke spørsmål om 
seg selv, for eksempel: 
dette gjør meg glad, fa-
voritt-hobby, kjæledyr 
osv. Deretter skulle to 
og to presentere hver-
andre. (Foto, privat)

Over: Martine Meland 
underholder med gitar. 
(Foto, privat)

TEKST:  HANNI W. PETERSEN

Foto: Katrine Sunde

Bildetekst: Torhild Næss Vedeler, Janne Walden og 
Gottfried Greve. (Foto: Hanni W. Petersen)
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– Normalt er ikke barn i Norge i kontakt 
med den offentlige tannhelsetjenesten 
før de er tre år. Vi tror dette er for sent 
for barn med medfødt hjertefeil. Da 
kan de allerede ha en del utfordringer 
med tennene, som karies, syreskader og 
emaljeskader, sier Tine Birkeland, som 
er barnetannlege og ansatt 40 prosent i 
sykehusodontologiprosjektet for barn og 
unge ved Haukeland Universitetssykehus. 
Tannhelseprosjektet er finansiert av Hel-
sedirektoratet og har sine «søsken» på St. 
Olavs Hospital i Trondheim, på Univer-
sitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og 
på Oslo Universitetssykehus (både Ulle-
vål og Rikshospitalet, samt Lovisenberg). 
Målet med det forebyggende prosjektet 
er å bedre tannhelsetilbudet til barn og 
unge som er inneliggende på sykehus 
eller har tilknytning til sykehus. 

RISIKO FOR TANNPROBLEMER
– Hjertesyke barn har en rekke risikofak-
torer som påvirker munn- og tannhelsen, 
som spiseproblemer, økt energibehov 
og hyppigere matinntak, medisinbruk, 
oppkast, svakere emalje, med mer. Vi tror 
derfor det er nødvendig å komme inn 
tidligere til kontroll for å forebygge pro-
blemer, understreker Birkeland, som også 
forsker på temaet. For tiden avslutter hun 
sin doktorgradsavhandling om tannhel-
sen til barn med medfødt hjertefeil ved 
Universitetet i Bergen. Hun minner om 
hvor viktig tannhelse og munnhygiene er. 
– Alt begynner i munnhulen, både mat, 
tale og utseende. Samtidig er munnen en 
inngangsport for bakterier som kan spres 
i blodbanen og gir risiko for endokarditt. 
Barn med medfødt hjertefeil er noe mer 
utsatt for endokarditt (se faktaboks), og 
de aller viktigste forebyggende tiltake-
ne er god oral helse og munnhygiene, 
minner Birkeland. Hun legger til at ube-
handlede hull i tennene også kan være et 
hinder for planlagt kirurgi.

Odontologiprosjektet startet opp på 
Haukeland i 2016 og er fortsatt i etable-
ring. De første barna som ble inkludert 
i prosjektet var kreftrammede, som også 
har en del utfordringer knyttet til bivirk-
ninger av medisiner. De hjertesyke barna 
skal tas inn i prosjektet fra sommeren 
2017. Da vil ettåringene som kommer 
til kontroll for hjertet sitt på sykehuset, 
samtidig få en sjekk av tennene og tann-
kjøttet av tannlege eller tannpleier. 

TENNENE I ANDRE REKKE 
Odontologiprosjektet er organisert til 
kjevekirurgisk avdeling på sykehuset, 
men tannlegen og tannpleieren er ambu-

lante og samkjører kontrollen av tennene 
med barnets hjertekontroll. En dag i 
uken tar de med seg utstyrstrallen til 
poliklinikken på Barne- og ungdomsav-
delingen og undersøker de hjertesyke 
barnas tenner. Barnet ligger på foreldre-
nes fang mens dette foregår. Hensikten er 
å oppdage tidlig oral sykdom og even-
tuelle svakheter i emaljen og å behandle 
dersom behov. Aller viktigst er det likevel 
å drive forebyggende tannhelsearbeid ved 
å informere og bevisstgjøre foreldrene.
 
– Naturlig nok er foreldrene på dette 
tidspunktet mest opptatt av hjertefeilen, 
tennene kommer i andre rekke. Men det 
er så viktig, og helt nødvendig, at de vet 
om risikofaktorene og utfordringene bar-
na kan ha med tennene sine, og å hjelpe 
dem med å få inn de gode og forebyggen-
de vanene, sier Birkeland. 

Etter denne ettårssjekken skriver hun en 
tilbakemelding til den offentlige tann-
helsetjenesten/-klinikken der barnet bor 
og skal følges opp videre. Her informe-
rer hun om barnets diagnose, om dette 
barnets behov for eventuell forebyggende 
antibiotika ved tannbehandling og om 
det også er nødvendig med hyppigere/tet-
tere oppfølging og kontroller av barnets 
tenner. 

MANGLER KUNNSKAP
Birkeland vet fra egen forskning at 
kunnskapsnivået om medfødt hjertefeil 
er varierende hos tannleger og tannplei-
ere. I en av sine studier har hun kartlagt 
hva tannhelsepersonell på Vestlandet 
(Hordaland, Sogn og Fjordane og nordre 
Rogaland) faktisk vet om medfødt hjerte-
feil og om hvem av disse pasientene som 
har behov for antibiotikaprofylakse ved 
tannbehandling. Hun sendte spørreskje-

«Du må pusse 
tennene dine, Jens!»

NØDVENDIG MED TETTERE OPPFØLGING AV TENNENE TIL BARN MED HJERTEFEIL

Hjertesyke femåringer har mer karies i tennene enn andre femåringer, og bare 
halvparten pusser tennene to ganger om dagen. Dette kommer fram i en studie 

fra Universitetet i Bergen. På barne- og ungdomsklinikken på Haukeland 
universitetssykehus er de i gang med et tannhelseprosjekt for å sikre bedre 

munnhygiene hos barn med medfødt hjertefeil.

ET GODT TANNTEAM: Barnetannlege Tine Birkeland sammen med sykepleier og tannpleier 
Jannicke Saue og tannpleier Helene Valdal Takvam.

TEKST OG FOTO:  HANNI W. PETERSEN

Fra Karius og Baktus av Thorbjørn Egner

Foto: Shutterstock
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ma til 206 tannleger og 79 tannpleiere, 
og fikk svar fra 65 prosent, som ga mye 
og viktig informasjon.
– Det viser seg at kunnskapen hos 
tannleger og tannpleiere om medfødt 
hjertefeil er noe mangelfull. For eksempel 
ville en av tre gitt antibiotikaprofylakse 
til alle med medfødt hjertefeil, og så mye 
som halvparten rapporterer at de føler 
seg usikre ved tannbehandling av denne 
pasientgruppen, forteller Birkeland fra 
undersøkelsen. Det ser ikke ut til å være 
forskjell på de erfarne og nyutdannede 
tannlegene og tannpleierne, og funnene 
underbygger et behov for veiledning av 
og informasjon til tannhelsepersonell om 
gjeldende anbefalinger og retningslinjer.

FLERE HULL I TENNENE 
I en annen kartlegging har Birkeland sett 
på femåringene med medfødt hjerte-

feil i samme område på Vestlandet, og 
behov for oppfølging av leger grunnet 
hjertefeilen. 67 prosent takket ja til å 
være med i studien, og samtlige av disse 
fikk kontroll av tennene ved Institutt for 
Klinisk Odontologi, Universitet i Bergen. 
I tillegg fylte foreldrene ut et omfattende 
spørreskjema om blant annet kosthold, 
pussevaner, bruk av fluor med mer. 

– 37,3 prosent av disse femåringene had-
de enten fyllingskrevende karies, alvorlige 
syreskader på tennene eller mineralise-
ringsforstyrrelser (svakhet i tannemaljen) 
hvor deler av tannemaljen var skallet av 
– eller kombinasjoner av disse diagnose-
ne. Dette er høyt! Svar fra spørreskjemaet 
viser også at bare halvparten av dem 
pusser tennene to ganger for dagen.
Funnene i studien er blitt sammenliknet 
med tannhelsedata rapportert fra den 

offentlige tannhelsetjenesten til kommu-
ne-stat-rapportering på 5-åringer. Dette 
gir et godt sammenlikningsgrunnlag, 
og viser på flere indikatorer at det står 
dårligere til med tennene til barna med 
hjertefeil. 25,4 prosent av de hjertesyke 
femåringene i studien hadde fyllingskre-
vende karies i tennene. Få av dem hadde 
fyllinger. Dette er signifikant høyere enn 
hos friske jevngamle, hvor antallet med 
fyllingskrevende karies er 18,3 prosent. 

Resultatene viser at også foreldre trenger 
mer informasjon. 
– At så mange femåringer har åpne kavi-
teter og ubehandlet karies, innebærer en 
høy risiko. Det betyr at de nye tennene 
vokser opp i et bakterielt miljø, med den 
risikoen det innebærer.

I en tredje studie, som ennå ikke er publi-
sert og hvor resultatene derfor ikke kan 
offentliggjøres, følger Birkeland opp 75 
barn med medfødt hjertefeil ved alderen 
2 år, 3 år og 5 år. I mellomtiden er de 
også til oppfølging hos den offentlige 
tannhelsetjenesten, som har fått infor-
masjon og tilbakemelding om barnets 
behov. Hensikten er å se om tidlig og tett 
oppfølging har betydning. 

– Det ser nok ikke ut til at alle får den 
oppfølgingen i den offentlige tannhel-
setjenesten som vi har anbefalt, røper 
Birkeland, og spekulerer på om provi-
sjonsavtaler og frykt for merarbeid kan 
ligge til grunn.

M
argunn Sognnæs er ergo-
terapeutspesialist på St. 
Olavs hospital i Trond-
heim, hvor hun i snart 

20 år har jobbet med barn som trenger 
hjelp til å mestre hverdagens aktiviteter. 
Margunn har godkjenning innenfor barns 
helse, og er sjelden vare. Det finnes bare 
17 ergoterapeuter med denne spesialise-
ringen i Norge. Langt fra alle sykehus har 
egne ergoterapeuter for barn, og de som 
finnes er som regel vanskelig tilgjengelig. 
Med ny helse- og omsorgslov skal alle 
norske kommuner innen 2020 ha ergote-
rapeut, men fortsatt mangler nesten en av 
fire kommuner tilbudet.

– Ergoterapi som fagfelt er spinkelt ut-
bygd i Norge, særlig på barneområdet. Vi 
har ikke samme tradisjon for å involveres 
i spesialisthelsetjenesten, som for eksem-
pel i Sverige og andre europeiske land. 
Faggruppen nevnes ofte i internasjonale 
anbefalinger for tverrfaglig oppfølging, 
som for eksempel av barn med medfødt 
alvorlig hjertefeil, men finnes ikke igjen i 
praksis innenfor spesialisthelsetjenesten 
eller ute i kommunene der tiltak og 
oppfølging skal utøves, sier Margunn 
som synes dette er bekymringsfullt. Både 
Sverige og Danmark har høyere andel av 
ergoterapeuter per innbygger.

Å MESTRE HVERDAGEN
Ergoterapi handler om menneskers evne 
til aktivitet - i lek, arbeid og egenomsorg. 
Målet med ergoterapeutisk behandling er 
å fremme muligheten og evnen til å leve 
aktivt og å kunne delta. I sin kjerne dreier 
det seg om å finne ut hva som er viktige 
aktiviteter for den det gjelder og kartleg-
ge hvilke aktivitetsvansker som kan stå 
i veien for mestring og deltagelse. For å 
gjøre hverdagslivet bedre for den enkelte, 
handler det også ofte om å tilpasse miljø-
et eller kravene rundt barnet.

TILSTANDER DER ENDOKARDITTPROFYLAKSE 
ANBEFALES:

• Tidligere gjennomgått endokarditt
• Innsatte klaffeproteser eller rørgraft av kunstig materiell
• Hjertetransplanterte med klaffefeil
• Medfødt hjertefeil som: Ukorrigerte cyanotiske hjertefeil (for eksempel 

Fallot, hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HVHS))
• Kirurgiske shunter til lungene
• Første seks måneder etter hjertekirurgi eller kateterintervensjon
• Korrigerte hjertefeil med restdefekter ved kunstig innsatt materiell (for 

eksempel VSD ved Gore-tex patch)
• Prosedyrer der endokardittprofylakse anbefales:
• Tannbehandling: Ekstraksjon (tanntrekking), fjerning av tannstein, manipu-

lering av rotkanaler, periapicale regioner og perforasjon av munnslimhinne, 
altså all tannbehandling som medfører blødning.

• Kirurgi på infisert vev (vev med pågående bakteriell infeksjon)
• Invasive prosedyrer i lunger og luftveier som medfører incisjon eller biopsi av 

slimhinne.

HVA ER ENDOKARDITT?
Hjerteveggen består av tre lag, og det innerste, årehinnen, kalles endokard. 
Betennelse i denne årehinnen og i hjerteklaffene kalles endokarditt, eller infek-
siøs endokarditt.

Endokarditt utløses som regel ved at bakterier kommer med blodstrømmen inn 
til hjertet. En forutsetning for at bakteriene kan feste seg på årehinnen eller en 
hjerteklaff, er at den er skadet eller at det er kunstig materiale som er i kontakt 
med blodet. Ofte er det bakterier fra munnhulen eller fra huden som er smitte-
kilden. Tannbehandling kan også gi bakterier til blodet. Personer med medfødt 
hjertefeil har økt risiko for endokarditt. For noen barn med medfødt hjertefeil 
er det anbefalt antibiotika før tannbehandling.

Å GJØRE HVERDAGEN MULIG
Barn med medfødt hjertefeil kan ha dårligere motorikk og litt lavere kapasitet og 
utholdenhet enn sine jevngamle. I hverdagen kan dette føre til at de blir hengende 
 etter, eller kanskje ikke helt holder tritt. Kartlegging av slike ferdigheter kan være  
til god hjelp. St. Olavs Hospital i Trondheim er ett av få sykehus som har ansatt egen 
ergoterapeut for barn og unge.
TEKST OG FOTO:  HANNI W. PETERSEN

– At du får det til og 
skjønner hvordan det skal 
gjøres, har stor verdi og 
betydning utover selve 
aktiviteten, forklarer 

Margunn. 

J
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Det meste av tiden sin på St. Olavs Hos-
pital, er Margunn Sognnæs tilknyttet det 
som kalles Klinikk for kliniske service-
funksjoner. Sammen med fysioterapeuter, 
ernæringsfysiologer, sosionomer, logope-
der med mer, kartlegger og utreder hun 
barn med ulike utfordringer. Hun møter 
både hjertesyke barn og barn med andre 
somatiske utfordringer.

En fast dag i uken er tiden hennes øre-
merket «Hjertebarnprosjektet» på BUP 
(Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 
på sykehuset), som drives av psykolog-
spesialist Silja Kårstad Berg. Dette er et 
tverrfaglig prosjekt som retter seg mot de 
aller minste (fra de ennå er i mors liv og 
opp til de er to år), og har fokus på bar-
nets sosiale og følelsesmessige utvikling, 
samspillet mellom foreldrene og barnet 
og på foreldrenes psykiske helse (les mer 
om dette prosjektet på side 40). 

FINNE HVA SOM VIKTIG, TRENE PÅ DET 
SOM ER VANSKELIG
I sitt arbeid benytter Margunn ofte 
standardiserte tester og sjekklister, for å 
kartlegge: Hva trives barnet med? Hvilke 
områder strever barnet med og hva er 
vanskelig? Dreier det seg om motoriske 
utfordringer? Kognitive vansker? Kon-
sentrasjon, oppmerksomhet eller indre 
uro? Hensikten er å få et bilde av hva 
som er vanskelig i barnets hverdag og ak-
tivitet, barnets såkalte adaptive fungering 
og ikke minst barnets kapasitet i praksis. 
Deretter å finne ut hva man eventuelt kan 
gjøre med det.

– Vi skal se på hvordan barnet bruker 
ferdighetene sine i praksis i hverdagslivet, 
adressere vanskene, lete etter løsninger og 
lage en plan, pluss videreformidle det vi 
finner. Noen ganger trengs øving, kanskje 
også tilrettelegging. Andre ganger kan det 
kanskje dreie seg om å senke kravene, 
sier Margunn. Hun er bevisst på at det 
noen ganger helt sikkert oppleves som 
at de påpeker alle barnets utfordringer, 
uten å ha like stort fokus på det enkelte 
barnets ressurser. 

– Vi kan få oss noen (fine!) overraskelser 
over at barn og unge lykkes i større grad 
enn det vi hadde forventet. Hensikten 
vår er ikke å «snakke ned barnet», men 
så fort som mulig oppdage vansker som 
kan få betydning i deres hverdag, og å 
være med på å sikre hjelp og oppfølging. 
Det dreier seg da alltid om å oppret-
te kontakt med førstelinjetjenesten, 
som lærere, ergo- og fysioterapeuter i 

hjemkommunen til barnet, med peda-
gogisk-psykologisk tjeneste og med 
helsesøstre.

Margunn nevner for eksempel at enkelte 
barn kan streve med raske skifter og 
uforutsigbare hendelser, som for ek-
sempel i et ballspill og i konkurranser. 
Da gjelder det å ha innsikt i barnets 
funksjon, og å finne alternative måter å 
håndtere slike situasjoner på. 

LITT MINDRE SELVSTENDIGE
Margunn får henvist barn til utredning og 
kartlegging fra sykehusets ulike avdelinger, 
noen ganger også fra kommunale tjenester. 
Hun ønsker ikke å kategorisere, men me-
ner likevel å se en tendens til at barn med 
hjertefeil kan være litt mindre selvstendige 
enn sine jevngamle. Ofte uten at det helt 
lar seg definere, eller at det kommer til 
syne gjennom tester på et kontor. 

– De må kanskje minnes litt mer på ting, 
de voksne må være tettere på. Barnet har 
ikke nødvendigvis akademiske utfordrin-
ger, men kan ha et stort behov for støtte 
likevel. Foreldre er ikke alltid klar over 
hvor mye de hjelper barnet i hverda-
gen, og at de gjør mange nødvendige 
tilpasninger. Da kan det være viktig å få 
avdekket dette behovet, slik at skolen er 
forberedt på å ta imot et barn med noen 
«usynlige» vansker, sier Margunn.

– Det er viktig at ergoterapeuters kom-
petanse på barn finnes ute i kommunene, 
slik at de også kan bidra med å observere 
og kartlegge barnet i dets naturlige miljø, 
som i barnehagen eller på skolen.

ENERGIØKONOMISERING OG Å SENKE 
KRAVENE 
Hjertesyke barn kan ha lavere utholden-
het og er ofte mer slitne enn andre barn. 
Samtidig kan de ha vansker med innlæ-
ring av nye ferdigheter og med å holde 
fokus over tid. 

– Det kan være litt vanskeligere for disse 
barna å henge med i svingene, og de tren-
ger tid til å hente seg inn. Mange trenger 
rett og slett hjelp til energiøkonomisering. 
Det er også relevant å finne ut hva man 
skal hjelpe barnet med. For eksempel med 
å senke kravene litt?  Og å avklare hva 
som skal kreves av trening eller ekstra 
øving innenfor gitte tidsperioder.

For eksempel, om åtteåringen sliter med å 
knytte skolissene, og dette går på bekost-
ning av at han kommer seg ut i friminut-

tene. Kanskje han kan få ha borrelås på 
skoene et år til? Margunn forklarer hvor 
motorisk komplisert det å knyte skolisser 
faktisk er. 

– Dersom barnet konsentrerer seg hardt 
om å få til dette i garderoben på skolen, 
trenger barnet kanskje en litt mer beskyttet 
garderobeplass, eller litt lenger tid i garde-
roben i en periode. Til slutt kan det være et 
par ekstra tøffe sko han eller hun ønsker 
seg og som utløser motivasjonen barnet 
trenger for å lære seg å knytte skolisser.

– Det er ikke nødvendig å trene på alt de 
ikke kan samtidig. Sett av tid til å trene 
på ting de ikke mestrer og hjelp barnet 
med å få det til, men ikke hele tiden, 
minner Margunn om. Treningen bør også 
bli både evaluert, justert og avsluttet. Et 
tips fra Margunn er at når barna kommer 
hjem fra skolen, trenger de å få hente 
seg inn og roe ned, før de går i gang med 
lekser og andre aktiviteter. 

Å DELTA ER BESTE MEDISIN
Margunn har en kjepphest, nemlig at å 
delta er det aller viktigste for barn. Hva 
selve aktiviteten er, eller hva den går ut 
på, er ganske underordnet. Det sentrale 
er å være med og at aktiviteten oppleves 
meningsfull.

– For alle barn, friske som syke, er delta-
kelse det aller viktigste og mest avgjøren-
de for livskvalitet og følelsen av mestring, 
understreker hun. Først og fremst på 
grunn av det sosiale fellesskapet deltakel-
se gir, å være en del av noe. Men også for 
det å få til noe. 

– Det å «knekke en kode» i idrettssam-
menheng for eksempel, at du får det til og 
skjønner hvordan det skal gjøres, har stor 
verdi og betydning utover selve aktivite-
ten, forklarer Margunn. Hennes oppfor-
dring er derfor å hjelpe barna til å finne 
aktiviteter hvor de får både tilhørighet og 
kan mestre. 

I tillegg til sammenheng mellom deltagel-
se i fritidsaktiviteter og opplevd livskvali-
tet hos barn og unge, finnes også studier 
som finner en positiv effekt på barns 
evne til oppmerksomhet og egenledelse 
gjennom deltagelse i sportsaktiviteter 
som taekwondo, som kjennetegnes av 
klare regler, forutsigbarhet og gjentagelse 
av innøving. Margunn minner om at ikke 
alle trenger å sparke fotball.
– «Bruk» det barnet har sans for og liker, 
motivasjon er en hovednøkkel!

FORELDRESAMARBEID
Margunn understreker også hvor viktig samtalene og 
samarbeidet med foreldrene er. 
– De er hovedaktørene i barnets liv, særlig de før-
ste årene. Vi har mye kontakt med foreldrene og 
diskuterer hva det skal jobbes med, og hvordan. 

Margunn har svært god erfaring fra Hjertebarn-
prosjektet, og forteller at hun har lært mye av å 
samarbeide med psykolog Kårstad Berg. Dette 
har utvidet og nyansert hennes egen kompetanse, 
særlig rundt betydningen av det å støtte og aner-
kjenne foreldrene. 

– Å ta opp barnets utvikling kan være sårbart. 
Foreldre etterspør ikke nødvendigvis dette med 
utvikling, eller eventuell forsinkelse i utvikling, i 
hvert fall ikke i den tidlige fasen i barnets liv. De 
er bare glad for at barnet har overlevd operasjoner 
og behandling. Det er mye lettere å bringe temaet 
på bane når en psykolog er involvert, erfarer 
Margunn. Hun er seg bevisst at det er en hårfin 
balansegang når det kommer til utvikling og 
forventninger.

– Det er alltid en fare for overidentifisering. Vi skal 
ikke skape problemer og unødig bekymring, men 
støtte og bevisstgjøre foreldrene. 

KAN IKKE «KURERE» BARNA ALENE
Tverrfaglighet og god flyt er avgjørende for å få til 
gode tiltak, også for ergoterapeuten. 
– Vi står sammen om barnet og etablerer et team 
på tvers av faggrupper. Hensynet til barnets behov 
er viktigere enn våre fastsatte team. 

Tidligere ble hjertesyke barn henvist av barnekar-
diologene eller av kontaktsykepleier til en tverr-
faglig kartlegging og utredning, da på indikasjon.
 
– I dag følger St. Olavs Hospital anbefalingen i 
veilederen om tverrfaglig kartlegging og oppføl-
ging av hjertesyke barn, og barn med de alvorlige 
hjertefeildiagnosene henvises automatisk til kart-
legging ved gitte aldersintervaller. 

HVA GJØR 
ERGOTERAPEUTER?
• Fremmer deltakelse og inkludering i 

hverdagslivet
• Utvikler menneskets mestring
• Tilrettelegger aktiviteter
• Endrer omgivelser

Foreningen for hjertesyke barn har gjennom 40 år 
bygget sitt arbeid på frivillighet og er stolt over å 
være en aktiv del av den norske frivilligheten. 

Som forening setter vi oss ambisiøse mål. For flere av våre viktige saker har 
det vært avgjørende at de løftes politisk gjennom samarbeidsallianser og 
paraplyorganisasjoner. I tillegg trenger vi å være del av et større fellesskap av 
organisasjoner for å nå felles mål for frivilligheten, deriblant å sikre rettferdi-
ge og forutsigbare økonomiske rammebetingelser. Foreningen for hjertesyke 
barn har lang tradisjon for å bidra inn i arbeidet i ulike paraplyorganisasjoner. 
Per i dag er vi representert i de styrende organer i Frivillighet Norge og Stift- 
elsen Organdonasjon, samt at vi er en aktiv medlemsorganisasjon i arbeidet til 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Innsamlingsråd.
På denne bakgrunn har det også vært naturlig for Foreningen for hjertesyke 
barn å være del av en bredt sammensatt allianse av organisasjoner som gjen-
nom flere år har jobbet aktivt for å få på plass en ny fordeling av Norsk  
Tippings overskudd som går til samfunnsnyttig og humanitære formål. Et 
arbeid som nylig ga et godt resultat, hvor regjeringens forslag til en ny per-
manent ordning for fordeling av dette overskuddet, ble vedtatt av Stortinget. 
Her sikres en mer likeverdig fordeling av penger til frivilligheten, og den 
baseres på objektive og likeverdige kriterier. Og ikke minst, den vil sikre at 
flere frivillige organisasjoner blir del av den nye fordelingen, og dermed vil 
ordningen bidra med økonomiske midler til en større bredde av frivilligheten.

Frivilligheten står sterkt i Norge og i den politiske debatt. Et bevis på dette 
er Frivillighetserklæringen som regjeringen la frem i 2015 og som skisserer 
målene for frivillighetspolitikken. Her presiseres det at regjeringen ikke 
ønsker å regulere frivilligheten, men støtte opp under frivillighetens egenart 
og drivkraft gjennom å gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for 
vekst nedenfra. Dette er gode og viktige intensjoner og viser betydningen av 
frivillig sektor i Norge. Men samtidig ser vi med økende bekymring på de siste 
års utvikling, både når det gjelder rammebetingelser og de krav som stilles for 
å kunne drive frivillig arbeid. 

Et uttalt mål for regjeringen er forenkling og samordning, mens vi i praksis har 
eksempler som går i stikk motsatt retning. Vi ser med uro på blant annet flere 
søknads- og rapporteringsprosesser som stadig blir mer kompliserte, kost-
nadsdrivende og krevende. Dermed blir de mindre tilgjengelig for «amatører» 
og blir en fare for at innsatsen dreies og motivasjonen svekkes. Spesielt gjel-
der det for våre lokale frivillige, som er foreldre til kronisk syke barn og som 
motiveres av å kunne bety noe for andre foreldre i samme situasjon. Hvert år 
nedlegger disse foreldrene en stor frivillig innsats og tilrette- 
legger for mer enn 200 arrangementer over det ganske land, fra Alta i nord 
til Kristiansand i sør. Samfunnet må kunne legge til rette for at mest mulig av 
deres tilmålte tid brukes for å støtte andre og ikke på kompliserte søknader 
og detaljert rapportering. 

Foreningen for hjertesyke barn har i mange år engasjert seg i arbeidet for å få 
på plass en rettferdig momskompensasjonsordning. Vårt prinsipielle ståsted 
har vært og er fortsatt at vi skal få refundert det vi rettmessig har krav på 
og kan dokumentere av utgifter tilsvarende ordningen for næringslivet. 
Momsrefusjon bør ikke være en uforutsigbar «julegave» fra myndighetene på 
tampen av året, men en reell og forutsigbar refusjon av momsutgifter på varer 
og tjenester fra inneværende år. Det er med stor skuffelse vi ser at det nylig 
fremlagte reviderte nasjonalbudsjett ikke inneholder ekstra midler til den 
generelle momskompensasjonsordningen, som igjen betyr at det også i år vil 
bli stor avkortning på utbetalt momsrefusjon. Vi vil derfor fortsette kampen 
for å få på plass en robust ordning som ikke er avhengig av årlige bevilgninger 
over statsbudsjettet, men som gir full refusjon av momsutgiftene som kan 
dokumenteres krone for krone.

Frivilligheten er på plass på Arendalsuka 2017. Det gjelder også Foreningen 
for hjertesyke barn. Mer om det senere.

Helene Thon, generalsekretær i FFHB.

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

Z
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P
å Barne- og ungdomsklinikken på St. Olavs 
Hospital i Trondheim har de to til tre rom 
som daglig brukes til polikliniske hjerte-
undersøkelser av barn. Både av dem som 

går til jevnlige kontroller for hjertefeilen sin, og 
for inneliggende barn som trenger oppfølging av 
hjertet sitt. En del er også henvisninger fra fastleger, 
for nærmere sjekk ved bekymring. 

Tore Hassel og Gjertrud Wormdal har begge kon-
taktsykepleierfunksjon for hjertesyke barn på St. 
Olav. De gjør forundersøkelsene (veiing, måling av 
blodtrykk, EKG osv.) på poliklinikken, 
– Vi fanger egentlig opp ganske mye i disse under-
søkelsene og samtalene. Om hvordan det går med 
barnet, hvordan det fungerer på skolen, hvordan 

familien har det osv., forteller Tore Hassel. Han og 
Gjertrud følger også opp med direkte kontakt med 
kommunene ved behov, og de reiser innimellom ut 
til skoler og barnehager for å informere, være med 
i ansvarsgruppemøter eller annet.

«UTVEKSLING» MELLOM  BARN- OG 
VOKSEN AVDELING
Det er fire barnekardiologer på St. Olavs Hospital 
– Siri Ann Nyrnes, Hans Kristian Langsetmo, Wen-
dy Williams og Kjersti Bæverfjord. I tillegg starter 
Karin Toft Skjellegrind i en D-stilling til høsten 
2017, hun er utplassert fra Levanger sykehus. 
Tanken er at Karin skal bidra til det barnekardiolo-
giske tilbudet ved Levanger sykehus sammen med 
Bjørn Myklebust. Hver av barnekardiologene på 

St. Olavs Hospital gjør rundt 500–1000 ultraly-
dundersøkelser årlig. Tilsyn og undersøkelse på 
inneliggende pasienter inngår også. 

Anders Torstensen er voksenkardiolog (GUCH) og 
følger opp pasientene med medfødt hjertefeil etter 
at de er fylt 18 år. To dager annen hver uke er han 
også på hjertepoliklinikken for barn og unge, hvor 
han «bytter» med barnekardiolog Hans Kristian 
Langsetmo, som en dag i uken annen hver uke er 
på GUCH-poliklinikken. De følger opp cirka 150 
GUCH-pasienter årlig på voksenavdelingen. 
– Noen av dem fortsetter å ha med foreldre(ne) på 
voksenavdelingen, andre ikke, forteller Langsetmo. 
Han synes dette er helt greit og mener det bør kun-
ne reguleres av ungdommens egne behov.

Overlege Siri Ann Nyrnes er veldig fornøyd med 
samarbeidet med voksenavdelingen og overlappet 
mellom barnelegene og kardiologene.
– På denne måten sikrer vi en litt «mykere» over-
gang til voksenavdelingen når barna fyller 18, og vi 
overfører kompetanse mellom avdelingene. 
Nyrnes legger til at de også gjør individuelle vur-
deringer av pasientene, og at noen av barna faktisk 
følges litt lenger på Barne- og ungdomsklinikken 
enn til 18 år, for eksempel noen av barna som har 
alvorlige syndromer. 

TRANSISJON OG OVERGANG
Det er barne- og ungdomsavdelingen som har 
ansvaret for det som kalles transisjon på St. Olav, 
som vil si barnets overgang til det å bli voksen, til 

å ta ansvar for egen helse og sykdom – og til å for-
berede seg på å skulle følges opp på kardiologisk 
(voksen)avdeling. 

Barnekardiologene og kontaktsykepleierne sørger 
for å gi ungdommene informasjon om hjertefeilen, 
og de snakker med dem om andre viktige ting i 
livet deres, som seksualitet, yrkesliv med mer.  
– Dette tilpasses litt individuelt, hjertesyke barn 
er veldig forskjellige, og akkurat det kan være en 
utfordring, innrømmer kontaktsykepleier Tore 
Hassel. De følger ingen fast «protokoll» for dette, 
men har i forkant av samtalene med ungdommene 
sendt dem et brev med informasjon om hva de skal 
snakke om, slik at de er litt forberedt. I etterkant 
får ungdommen med seg et resymé eller en slags 
oppsummering.

VENTELISTEPROBLEMATIKK
Også på St. Olavs Hospital har de kapasitetsutfor-
dringer med ventelister på poliklinikken, og kroni-
kere som må «skyves på» fordi ventelistegarantien 
skal innfris for andre pasienter. 
– Ledelsen ber oss vurdere om kontrollintervallene 
kan økes for noen pasientgrupper, for å øke kapasi-
teten. På de alvorlige feilene har vi cirka ett år imel-
lom, men i praksis blir det ofte ett og et halvt år, på 
grunn av ventelistene, sier Nyrnes, og synes dette er 
en utfordring. Det første leveåret følges uansett alle 
pasientene ganske tett opp. Hun er opptatt av at 
det handler om mer enn det rent hjertemedisinske.
– Hvor lange intervallene bør og kan være, vil alltid 
være en avveining. En ting er de medisinske hen- 

Universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim er et av landets største 
helseforetak, med nedslagsfelt for mer enn 300 000 mennesker. Sykehuset både 
behandler, underviser og forsker – og ligger på mange områder i forkant. For 
de hjertesyke barna som går til kontroller på St. Olavs Hospital, er helhetlig og 
tverrfaglig oppfølging noe av det som utmerker seg.

St. Olavs Hospital i Trondheim:

GODT I GANG MED TVERRFAGLIG  
KARTLEGGING AV BARN MED HJERTEFEIL

Nyrnes viser stolt fram sykehusets ultralydlaboratorium, hvor både teknikk og 
metoder utvikles, i samarbeid med ingeniører og industrien. Sivilingeniørene 
Solveig Fadnes og Lasse Løvsbakken er nære samarbeidspartnere.

Svein Arne Aase fra GE Vingmed viser fram et hånd-
holdt ultralydapparat (V-scan) som er utviklet i Norge 
og basert på 3D-teknologi. Dette brukes primært på 
akuttmottak, men kan også benyttes på barn.

TEKST OG FOTO:  HANNI W. PETERSEN

Fra venstre: Tore Hassel, Silja Kårstad Berg, Siri Ann Nyrnes, Wendy Williams og Hans Kristian Langsetmo.
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synene, men det er også menneskelige hensyn. Hvor 
usikre er foreldrene, for eksempel. Vi har fortsatt 
etterslep på poliklinikken, sier Nyrnes, og legger til 
at de uansett prioriterer dem det er viktigst for og 
som trenger det mest. De har ukentlige hjertemøter 
hvor pasienter diskuteres på St. Olavs Hospital. 
Ved behov involveres også Rikshospitalet.

Et av tiltakene for å redusere ventelistene, er å få 
ned antall unødige henvisninger fra blant annet 
fastleger. Overlege Wendy Williams har hoved-
ansvaret for undervisning av medisinstudenter i 
hjerteundersøkelse, og en av tingene hun er svært 
opptatt av å få lært bort, er evnen til å høre for-
skjell på patologisk og fysiologisk bilyd på hjertet. 
Førstnevnte er en bilyd som forteller at noe er galt 
med hjertet, sistnevnte er en normal bilyd som 
mange kan ha, uten at det er tegn på noe galt. 

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV DE MINSTE
St. Olavs hospital har de siste tre årene hatt et 
eget prosjekt om psykisk helse hos små barn med 
hjertefeil, som innebærer et tilbud til alle nyfødte 
med alvorlig medfødt hjertefeil og deres foreldre, 
inkludert dem som er gravide og har fått påvist 
hjertefeil på fosteret. Prosjektet er tverrfaglig og 
har fokus på barnets sosiale og følelsesmessige 
utvikling, samspillet mellom foreldrene og barnet 
og foreldrenes psykiske helse. Barna/foreldrene 
henvises til prosjektet av kardiologene på bakgrunn 
av diagnose (dvs. alvorlig medfødt hjertefeil).
– Hensikten med denne oppfølgingen er å fore-
bygge eventuelle samspill- og utviklingsvansker 
hos barnet, og å ivareta foreldrenes psykiske helse, 
forteller Silja Berg Kårstad, som er psykologspesi-
alist på BUP-BUK (Barne- og ungdomspsykiatri – 
Barne- og ungdomsklinikken) på St. Olavs Hospital 
i Trondheim og leder av prosjektet. 
Møtetidspunktene for familiene i prosjektet sam-
kjøres så langt det er mulig med barnas avtaler for 

kontroll hos kardiologene. Slik unngår familie-
ne unødig mange besøk på sykehuset. Kårstad 
forteller at de ikke jobber etter en fastlagt mal eller 
oppskrift, men at de skreddersyr tilbudet til den 
enkelte familie og deres situasjon og behov. Dog 
etter visse tidsintervaller, og i utgangspunktet fram 
til barnet er to år. 

Det første som skjer i oppfølgingen er en samtale 
med foreldrene og en teamvurdering på BUP-BUK. 
Deretter gjøres utviklingsvurderinger av barnet, er-
goterapeuten er med ved både fire til seks måneder, 
ett år og halvannet år. Barnets emosjonelle ferdig-
heter vurderes, de ser på det sosiale samspillet med 
foreldrene, tilknytningen til foreldrene, regulering 
av søvn, mat med mer. Teamet hjelper også til med 
å få til et eventuelt tilbud lokalt der familien bor, 
dersom det er behov for det. 
– Dette er fantastisk for foreldrene og pasientene, 
men det er utrolig fint for oss også. Vi lærer masse 
om pasientene, sier barnekardiolog Siri Ann Nyr-
nes. Hun forteller at de har et nært samarbeid med 
teamet og håper tilbudet tas inn permanent etter 
sommeren 2017, da er nemlig prosjektperioden 
over. Kårstad forteller at hun også lærer mye av 
dette samarbeidet, blant annet om det medisinske 
og kardiologiske. Ofte er hun med på konsultasjo-
nene med barnekardiologen, for å få med samspil-
let, beskjeder som gis osv. 
– Dette kan være en veldig stresset situasjon for 
foreldrene. Jeg kan hjelpe dem med litt veiledning 
rundt hvordan møte barnet, resten av familien og 
ikke minst seg selv. 

HJERTEFEIL PÅ FOSTRE
Barnekardiologene på St. Olavs Hospital er også 
involvert i arbeidet ved Norsk senter for fosterme-
disin (NSFM), et nasjonalt spesialistsenter innen 
diagnostikk og behandling av fostre under svan-
gerskapet, som er lokalisert på sykehuset. NSFM 
ble etablert på sykehuset i 1990, og gjennomfører 
rutinemessige ultralydscreeninger av gravide fra 
Trøndelag i uke 18. I tillegg undersøkes fostre fra 
hele landet som henvises ved mistanke om at noe er 
galt. Totalt gjennomføres det 12 000 årlige ultraly-
dundersøkelser på senteret i Trondheim.

Når det oppdages hjertefeil på fosteret ved ul-
tralydkontroll i svangerskapet, «tilkalles» en av 
barnekardiologene. Wendy Williams er en halv dag 
i uka fast på senteret, men i praksis går det litt på 
rundgang blant barnekardiologene hvem som trek-
kes inn i vurderingene av hjertefeilen og samtalen 
med foreldrene. Det er planlagt utvidelse av det 
faste barnekardiologiske tilbudet på fostersenteret 
til ytterligere en halv dag per uke fra høsten 2017.  
– Vi tilkalles i tillegg når det er behov for oss, uav-
hengig av de faste dagene, og til alle døgnets tider 
(vakthavende barnekardiolog). Dette betyr at vi 
har tilbud sju dager per uke ved alle graviditeter. I 
2016 hadde vi 36 fostre med isolert hemodynamisk 
signifikant hjertefeil og 20 fostre med hjertefeil som 
en del av syndrom. 

Alle som fullfører svangerskapet, og som hører til 
St. Olav, fortsetter oppfølgingen der. De som ikke 
gjør det, er som regel bare «innom» for en vurde-
ring og en «second opinion», og følges opp videre 
på sitt lokale sykehus og eventuelt Rikshospitalet. 
– Vi bekrefter diagnosen og snakker med disse for-
eldrene om hva den innebærer. Ofte bare en gang, 
og det er litt frustrerende, forteller Wendy Williams, 
som kjenner på at det ikke er alt foreldre får med 
seg i denne samtalen og at hun gjerne skulle snak-
ket med dem flere ganger. 

TVERRFAGLIG KARTLEGGING
Fagpersoner fra St. Olav var sentrale i arbeidet 
for et par år siden med å få utarbeidet en nasjonal 
veileder for tverrfaglig kartlegging og habilitering 
av hjertesyke barn. I dag bruker de denne veilede-
ren aktivt i sin oppfølging av de hjertesyke barna. 
Ved første innleggelse på St. Olav kobles syke-
husets fysioterapeut inn, som ofte er et bindeleddet 
til primærhelsetjenesten i kommunen. Barnet får 
med seg foreldrebrosjyren, som også er signert av 
barnekardiologen, hvor det står hva slags oppføl-
ging barnet bør få på helsestasjonen og av primær-
helsetjenesten i kommunen – slik at foreldrene kan 
ta det videre lokalt. Epikrisen og veilederen sendes 
også til barnets fastlege. 

Neste sjekkpunkt på sykehuset i henhold til habili-
teringsveilederen er ved to års alder. Da får barnet 
innkalling til en tverrfaglig vurdering, hvor blant 
annet en spesialpedagog, ergoterapeut, fysiotera-
peut og psykolog, og noen ganger nevropsykolog, 
er med. I forkant har både foreldrene og barneha-
gen fylt ut noen skjemaer med spørsmål.

Tore Hassel har sitt eget «kartotek» over barna 
som faller inn under veilederens definerte grup-
per og som bør få tverrfaglig kartlegging, og han 
kaller dem inn. Hassel mener det kanskje viktigste 
sjekkpunktet er ved skolestart, men også imellom 
disse sjekkpunktene holder de et våkent øye med 
hvordan det går. De vurderer på forhånd hvilke 
faggrupper som trenger å være med i kartlegginge-
ne, ikke alle har behov for alt. Noen takker nei til 
dette tilbudet. 
– Veilederen har gjort at vi er blitt enda mer opp-
tatt av hvordan barna fungerer og har det, forteller 
han. Hassel er egentlig litt overrasket over hvor 
mange som faktisk sliter og hvor viktig blant annet 
den nevropsykologiske undersøkelsen er.
– Ved å følge denne veilederen, fanger vi også opp 
barn som åpenbart trenger oppfølging og tilret-
telegging, men hvor det uten disse sjekkpunktene 
kanskje ikke ville blitt «oppdaget» at de har utfor-
dringer, sier Hassel som ser stor nytte i veilederens 
rutiner.

Etter kartleggingen har de et oppsummeringsmøte, 
først med fagpersonene, så med foreldrene/barnet, 
eventuelt også med personer fra barnehage, skole 
og helsestasjon. Barnekardiologene deltar når de 
kan. 

GOD DIALOG MED FFHB
Barne- og ungdomsklinikken på St. Olav har et 
godt samarbeid med Foreningen for hjertesyke 
barn i Sør-Trøndelag, og har blant annet faste sam-
arbeidsmøter et par ganger i året. 

Regelmessig arrangerer sykehuset «småbarns- 
kurs» for foreldre med hjertesyke barn under to 
år, som holdes på Lærings- og mestringssente-
ret, i samarbeid med Foreningen for hjertesyke 
barn i Sør-Trøndelag. Her deltar samlivsterapeut, 
barnekardiolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog 
og foreldre med lengre erfaring som forteller sin 
historie og deler noen erfaringer. Planen er å utvide 
denne virksomheten og etter hvert ha egne kurs 
også for ungdom med hjertefeil, slik de har både i 
Stavanger og i Bergen.

STOLT AV FORSKNINGEN
På St. Olavs Hospital, som også huser og er inte-
grert med NTNU, er de stolt over stor forsknings-
aktivitet, blant annet på teknisk utvikling. Siri Ann 
Nyrnes forteller at ultralydforskning tidligere har 
vært prioritert på voksne, men at det de senere 
årene har vært en økende satsning på barn, blant 
annet på utvikling av programvare for skannere til-
passet og egnet for barn. Nyrnes tok selv for noen 
år siden doktorgrad på en metode som videreutvi-
klet ultralydteknikken som brukes ved undersøkel-
se av barnehjerter («Blood Speckle Tracking»). Den 
nye teknikken gir mer detaljerte bilder og bidrar til 
mer informasjon om blodstrømmens bevegelse. 

Nå er hun i gang med flere videreføringsprosjek-
ter, blant annet med et som dreier seg om foster-
skanning i svangerskapet. Her skal de undersøke 
fosterets blodstrøm og sirkulasjon («flow») i 
svangerskapet, for slik å få noen flere svar på når 
og hvordan hjertefeilen utvikler seg. I denne studien 
undersøkes både foster som er friske og foster med 
påvist hjertefeil. 

Fra venstre: Karin Toft Skjel-
legrind, Gjertrud Wormdal, 
Kjersti Bæverfjord og Hans 
Kristian Langsetmo. 
(Foto privat).

Tobias til Hjerteunder- 
søkelse på St. Olavs 
Hospital. (Foto privat)
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FYLKESLEDERE

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

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

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

OPPLAND |
ANDRE HOLEN
Rådyrstien 15
2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
E-post: oppland@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

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

SOGN OG FJORDANE |
VERONICA HILDE
Hildastranda
6793 Innvik
Telefon: 902 51 232
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

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

SØR-TRØNDELAG |
STIAN SAMSET ELVEBAKK
Fossegrenda 26
7038 Trondheim
Telefon: 988 61 620
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

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

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

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

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

LANDSSTYRET

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

NESTLEDER |  
SISSEL HOLM-SANDNES
Saltnesveien 3
1626 Manstad
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

Bli medlem i FFHB 
og ta del i et rikt fellesskap

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

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

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?

Mai
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Maia  Åge 
 Kasper  Asbjørg  Magda  Normann  Linda 

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

Maiken      Espen   
  

 Linn

 
 

 
  Frigjøringsdagen 1945  

  Kristi himmelfartsdag

 
 Filip 

 Åsa 
 Gjermund  Monika  Gudbrand  Guri 

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

         
  

 

 
 

 
  Offentlig høytidsdag

Kristian  Hallvard  Sara 
 Harald  Eirik 

 Torjus  Bjørnar

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

Karsten    Samira   
 Erika  Truls 

 

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

 
  

   
  

Helene  Henning  Oddleif  Ester  Ragna  Annbjørg  Katinka 

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

Eli 
        

  
 Carmen

 2. pinsedag                               
  

  
  

  
  

 Vilhelm  Magnar  Gard  Pernille

William 28 Magnhild 29 Geir 30 Preben 31
Willy       

  
  

  
 

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

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

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

Notater:

Foreningen for hjertesyke barn ble grunnlagt

Kalender 2018 FFHB.indd   13

19.05.2017   15.49

Hjertebarnkalenderen 2018
Kalender 2018 FFHB.indd   1 19.05.2017   15.48
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Snart sommer!

I skrivende stund er vi i slutten 
av mai, og været har ikke akku-
rat vist seg fra sin beste side 
denne måneden. Men nå ser det 
endelig ut til å endre seg. Etter 
hvert som jeg har blitt eldre så 
har jeg blitt mer og mer fan 
av sommeren. Det er noe eget 
ved denne lyse årstiden, alt går 
liksom enklere.

Rett etter 17. mai dro vi i region 
øst på tur til Kiel for andre 
gang. Det ble som vanlig en 
hyggelig tur med en del kjente 
fjes, men også noen nye – denne 
gangen var også foreldrene til 
et av «hjertebarna» med. Det er 
ikke første VMH-arrangement 
det er med foreldre og det er 
hyggelig at også de blir med. 
Jeg tror at uansett hvor gamle vi 
blir, så vil vi alltid være det lille 
hjertebarnet til foreldrene våre.
Jeg har vært så heldig å få være 
med å bli forsket på på Riks-
hospitalet, jeg måtte benytte 
anledningen og stille opp. Som 
det har blitt skrevet om før her 
i Hjerterom, så forsker de på 
hvorfor en del av oss med Fal-
lots Tetrade må ha flere opera-
sjoner, og noen også blir plaget 

med hjerterytmeforstyrrelser, 
mens andre klarer seg med én 
operasjon. Om du har Fallot 
og enda ikke har blitt med på 
undersøkelsen, så oppfordrer 
jeg deg til å delta, særlig om du 
er mann. Det er som en normal 
kontroll, men kan gi mange svar 
som forhåpentligvis kommer 
pasientgruppen til gode.

Jeg vil ønske alle en riktig god 
sommer, og kanskje sees vi på 
Rypetoppen i slutten av august!

Morten Eriksen

LEDER

Nr. 3 • 2017  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Morten Eriksen 
morten@vmh.no, telefon 47890073 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet: 
5. juni 2017
Forsidefoto: Marit Haugdahl

X-ORD NR. 3-2017

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. SEPTEMBER 

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 3-2017»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 2-2017:

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

Robin André Øyen, Vågå
Marie Jensen, Harstad
Kari Sidsel Lundgreen, Oslo
 

Gratulerer!
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Kryssord
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Ragnhild fikk 
endokarditt

Side 2-5

 
VMH på Arendalsuka

Side 6

 
Bli med til  

Rypetoppen
Side 6

Nytt fra regionene
Side 7
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– Jeg har aldri visst jeg var hjertesyk, jeg har vokst 
opp og vært frisk. Jeg har drevet med alt mulig, fra 
håndball til klatring og hest, og det har aldri vært 
tegn til at noe var galt, forteller Ragnhild.
Men høsten 2016, begynte Lillehammer-jenta å føle 
at noe ikke var som det skulle.
– Da begynte jeg å ikke lenger føle meg som meg 
selv. Jeg var mye slappere og klarte mindre enn før. 
Men det var på høsten, så jeg tenkte først det hadde 
noe med årstiden å gjøre, sier hun.

DIFFUSE SYMPTOMER
Ragnhild hadde fullført et år på folkehøgskole og 
denne høsten jobbet hun og tok opp fag, samt var 
mye i stallen. Sykdomstegnene var veldig diffuse, men 
to ganger besvimte hun uten forvarsel, og hun var 
flere ganger hos legen for å prøve å finne årsaken. 

– Det var ikke så lenge siden jeg hadde byttet p-piller, 
og alle symptomene jeg hadde kunne man lese på den 
bivirkningslista, som er veldig lang. Men det ble ikke 
noe bedre av å slutte med pillen. Så plutselig fikk jeg 
veldig vondt i bena. De ble helt rødlilla, var hovne og 
så sprengt ut. Da tvang mamma meg på legevakta!
Der trodde de først det var blodpropp, men det var 
det ikke. Så foreslo en sykepleier at de skulle ta noen 
dyrkningsprøver. 
Ragnhild ble sent hjem fra legevakta uten noen diag-
nose, men ble senere oppringt og bedt om å komme 
tilbake. Da var beskjeden: Du har endokarditt.

VET IKKE NÅR DET OPPSTO
Dette var i januar 2017. Rett før jul hadde Ragnhild 
fått betennelse i en visdomstann, og tanna ble trukket 
et par uker før besøket på legevakta.

Tekst og foto:  
Marit Haugdahl 

Endokarditt:
FRA HELT FRISK TIL SVÆRT SYK 
– OG SNART FRISK IGJEN

Ragnhild Wangen Børresen (23) hadde aldri vært ordentlig syk, før 
hun i vinter fikk endokarditt og beskjed om at hun hadde en medfødt 
hjertefeil.

– Jeg hadde jo hanglet hele høsten, men legene kan 
ikke slå fast når endokarditten kom. Endokarditten 
skyldtes streptokokker fra munnen, men de vet ikke 
hvor lenge den har ulmet der før den slo ut i en 
infeksjon, forteller hun. 
Trolig ble trekkingen av visdomstannen utløsende. 
Da spredte streptokokkene seg med blodet til resten 
av kroppen – og festet seg i hjertet. Men noe skrå-
sikkert svar på hvordan det skjedde vil hun aldri få.

DU HAR HJERTEFEIL
– Hadde du hørt om endokarditt før?
– Nei. Men så gjorde jeg det dummeste man kanskje 
kan gjøre i en sånn situasjon: jeg googlet det. Da 
fant jeg ut at det var 40 prosent dødelighet eller noe 
sånt, forteller hun.
Ragnhild ble lagt inn på Lillehammer sykehus og 
fikk antibiotika intravenøst, selv om hun følte seg 
alt for frisk til å være innlagt. Etter et par dager 
tok legene ultralyd av hjertet. Da fant de ut at hun 
hadde en medfødt, bikuspid aortaklaff. Det var trolig 
grunnen til at hun hadde fått endokartitt, da den 
ødelagte klaffen gjorde henne mer mottakelig for 
at bakteriene skulle angripe hjertet. Klaffen hadde 
begynt å lekke og ble sakte, men sikkert spist opp 
av infeksjonen.
Så fulgte seks uker på sykehus med antibiotika intra-
venøst. Etter at hjertefeilen ble oppdaget ble hun 
overflyttet til Ullevål sykehus blant annet fordi de 
fryktet at hun ville trenge operasjon. Og operert 
ble hun 7. mars. 
– Det var ganske skummelt og skjedde litt brått. Det 
tok over fem uker før det ble bestemt at jeg måtte 
ha operasjon, men det gikk bare et par dager fra det 
ble bestemt og til jeg ble operert.

SURREALISTISK
– Hvordan var det å plutselig få beskjed om at du 
har en hjertefeil, at den er medfødt og at du har hatt 
den hele livet?
– Surrealistisk. Først tenkte jeg «nei, nå har dere 
tatt feil, det er nok en annen persons hjerte». Det er 
skremmende å vite at man har gått hele livet med noe 
litt defekt på hjertet som aldri er blitt sjekket eller 
oppdaget. Men jeg har heller aldri vært preget av det.
– Hvordan var det å bli operert?
– De dagene rundt der er litt tåkete, egentlig. Det gikk 
så fort, og det er jeg egentlig glad for. Jeg ble redd, 
men jeg var mest redd for å våkne under narkosen. 
De sa aldri at det ikke kom til å grå bra. De sa at det 
var en rutineoperasjon, at jeg var infeksjonsfri og at 
det kom til å gå bra. Så jeg tenkte bare at det kom 
til å gå fint, men at det ville bli kjipt etterpå, med 
restitusjon og alt det der. Å komme seg igjen, og å gå 
med det svære arret. Men det har gått overraskende 
bra, sier Ragnhild.
To måneder etter operasjonen, var Ragnhild på plass 
for fire uker med hjerterehabilitering ved Feiring-
klinikken. Legene har forsikret om at hun nå kan 
anse seg som hjertefrisk, selv om hun fremdeles ikke 
føler seg helt frisk.
– Det er fortsatt ting som ikke har ordnet seg helt. 

Jeg har en del hjertebank, har vært mye sliten og har 
hatt mye vondt. Men det har gått kort tid, så jeg kan 
ikke regne med noe annet, sier hun. 

BEGYNNER PÅ NYTT
Ragnhild innrømmer at det er «litt kjipt» å være 23 
år, nyoperert og på rehabilitering når du aldri har 
visst at du er syk. 
– På bare noen måneder har jeg gått fra å være helt 
frisk til innlagt med endokarditt, så hjerteoperert og 
rehab-pasient. Tidligere har jeg aldri hatt noe mer 
alvorlig enn en forkjølelse. Det er jo ikke helt dette 
jeg hadde sett for meg ...
– Har de sagt noe om hva du skulle gjort for å 
unngå å få endokarditt – dersom du hadde visst om 
hjertefeilen din?
– Da skulle jeg tatt antibiotika før jeg trakk den 
tanna. Det må jeg gjøre neste gang. Hadde jeg visst 
det, ville jeg mest sannsynlig ikke fått det. Og jeg 
må jo pusse tennene og gå til tannlegen. Jeg skal til 
tannlegen nå snart, faktisk, smiler hun.
Nå skal Ragnhild begynne litt på nytt. Til høsten 
satser hun på å bli student. Drømmen er å bli verne- 
pleier. 
– Jeg har lyst til å jobbe med mennesker, spesielt folk 
med funksjonshemminger og funksjonsnedsettelser. 
Jeg har jobbet litt med det før, og trivdes ekstremt 
godt med det. 
 

HVA ER ENDOKARDITT?
 
Det innerste laget av hjerteveggen, årehinnen, kalles endokard. Beten-
nelse i dette laget og i hjerteklaffene kalles endokarditt. Bakteriene 
slår seg ned på skadede steder i hjertet. Her formerer de seg og danner 
vorteaktige utvekster eller små blodpropper. Klaffene tar skade av 
betennelsen, noe som kan føre til at de begynner å lekke og hjertets 
pumpearbeid blir tyngre.
 
Det kan oppstå en rekke komplikasjoner, men med behandling overlever 
mer enn 90 prosent av pasientene med medfødt hjertefeil.
De aller fleste tilfeller av bakteriell endokarditt oppstår som følge av til-
feldig spredning av bakterier over i blodet i munnhulen. God tannhygiene 
og tannhelse er den viktigste måten å forebygge endokarditt på.
 
Kilde: Tannhelse og medfødt hjertefeil, FFHB

BIKUSPID AORTAKLAFF

Bikuspid aortaklaff er en medfødt hjertefeil hvor aortaklaffen har 2 
blader (bikuspid) i stedet for det normale som er 3 blader (trikuspid). 
Det er den hyppigste medfødte hjertefeilen, og angis å forekomme hos 
0,8-2 % av befolkningen. Bikuspide klaffer gir ingen symptomer før 
det eventuelt utvikler seg en behandlingstrengende aortastenose eller 
aortainsuffisiens. 

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Endokarditt:
Fra helt frisk til svært syk – og snart frisk igjen

J
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Endokarditt er en av de mest fryktede komplikasjonene hos 
voksne med medfødt hjertefeil. Utviklingen innen hjerte- og  
lungekirurgien og økende bruk av kunstige materialer som 
klaffer, ringer, lapper og rør øker risikoen for infeksjon knyttet 
til fremmedlegemer. Risikoen for endokarditt er derfor høyere 
blant voksne med medfødt hjertefeil enn i normalbefolkningen. 
Type hjertefeil og om man er operert eller ikke, har stor betyd-
ning for risikoen for endokarditt. Komplekse hjertefeil hvor 
pasienten har hatt lav oksygenmetning (cyanose) før operasjon 
og i tilfeller der det er brukt kunstige materialer under opera-
sjon, øker risikoen for endokarditt betraktelig. 
Bakteriene som forårsaker endokarditt er i hovedsak strepto-
kokker og stafylokokker. Disse bakteriene er en del av normal-
floraen i huden og særlig i munnen. 

Endokarditt behandles med antibiotika og kirurgi. Behandlingen 
er langvarig (inntil 6 ukers intravenøs antibiotikabehandling) og 
ofte utfordrende. Forebygging av endokarditt er derfor svært 
viktig. Forebygging av endokarditt innebærer god munnhygiene, 
å ikke bite negler, å være oppmerksom på sår og skader i huden 
(obs: tatoveringer og piercing), samt å ta antibiotikaprofylakse 
(forebyggende antibiotikabehandling) ved undersøkelser og 
behandling som medfører risiko for endokarditt. God munn- 
hygiene oppnås ved årlig kontroll hos tannlege, tannpuss to 
ganger per dag og bruk av tanntråd. Bruk en tannbørste med myk 
bust og sørg for å bytte denne jevnlig (minst hver 3. måned). 
Studier har vist at de alvorligste tilfellene av endokarditt 
ofte skyldes bakterier fra munnhulen. En kan derfor anta at 
god munnhygiene gir store fordeler for voksne med medfødt 
hjertefeil. Det å opprettholde god munnhygiene har potensielt 
stor gevinst i form av at en kan unngå endokarditt. Det er derfor 
viktig å poengtere at den viktigste forebyggende jobben, nemlig 
den daglige tannpussen og bruk av tanntråd, er en relativt lite 
krevende øvelse som heller ikke koster mye.

I den store kartleggingen APPROACH-IS kom det frem at 28 pro-
sent av de som svarte på spørreundersøkelsen gikk til tannlegen 
sjeldnere enn én gang i året.  De aller fleste pusset tenner en til 
to ganger daglig og 21 prosent brukte ikke tanntråd. Det betyr 
at det er et forbedringspotensial i forhold til munnhygiene. 

Alder, utdanningsnivå og type hjertefeil hadde ingen betydning 
for munnhygiene, men studien viste at menn har dårligere munn- 
hygiene enn kvinner. 

Årsaken til at nesten 30 prosent ikke går jevnlig til tannlege, 
kan være sammensatt. Det kan ha sammenheng med kostnader. 
Fra fylte 19 år må man dekke kostnadene for tannlege selv. For 
enkelte kan dette være store kostnader som de rett og slett ikke 
tar seg råd til. For andre kan årsaken være at de er redde for å 
gå til tannlegen. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom 
alder, utdanningsnivå eller type hjertefeil. Dette antyder at det 
kan være litt ulike årsaker som er utslagsgivende. 

Tatoveringer og piercinger (særlig i tunge eller andre slimhinner) 
frarådes på grunn av infeksjonsrisiko. Infeksjoner i huden kan 
ikke nødvendigvis forutses. Derfor er det viktig at hudinfeksjo-
ner tas på alvor, og at en kommer seg raskt til undersøkelse og 
behandling dersom en mistenker en hudinfeksjon. Antall pasi-
enter med endokarditt som skyldes piercinger og tatoveringer 
er økende. Piercing i tungen er særlig forbundet med stor risiko. 
Alle pasienter med medfødt hjertefeil skal i følge retningslinje-
ne frarådes piercing og tatovering. Hvis disse prosedyrene like-
vel gjennomføres, er det viktig at de gjøres under sterile forhold. 
Retningslinjene anbefaler ikke antibiotikaprofylakse.   
Inngrep som krever endokardittprofylakse er inngrep i luftvei-
ene på grunn av infeksjoner (fjerning av abcesser eller lignende), 
samt behandling av infeksjoner i mage- og tarmområdet for å 
forhindre sårinfeksjon og sepsis. Pasienter som skal gjennom 
kirurgiske prosedyrer grunnet hudinfeksjoner eller operasjoner i 
slimhinner skal også ha antibiotikaprofylakse.  

ENDOKARDITT
Av Katrine O. Eriksen, kontaktsykepleier med fagområde Ungdom og voksne med medfødt 
hjertefeil, OUS Rikshospitalet.

Foto: dreamstime.com

I høst er det to dagnosekurs ved Rikshospital-
et: 40+ og HCM (hypertrofisk kardiomyopati).

Det ble lange ventelister da alle over 40 år med medfødt hjertefeil 
ble invitert til kurs i mars. 31. august og 1. september er det nye 
muligheter denne målgruppen og deres pårørende.
Et tverrfaglig team bestående av kardiolog, Guch-sykepleier, sosi-
onom og rådgiver fra Lærings og mestringssenteret bidrar med 
sin fagkunnskap. I tillegg vil en erfaren bruker (pasient) dele sin 
erfaringskunnskap. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med 
plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Dessuten inviterer voksne med medfødt hjertefeil (VMH) alle 

kursdeltakerne til middag og sosial aften torsdag kveld. Dette 
arrangementet er gratis.
23. og 24. november inviteres alle med HCM (hypertrofisk kar-
diomyopati) og deres pårørende til kurs for første gang. Det er 
fagenheten for genetiske hjertesykdommer som i samarbeide med 
Lærings- og mestringssenteret og Voksne med medfødt hjertefeil 
(VMH) og Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) arrangerer 
kurset, som går over to dager. 
På programmet står brukererfaringer, informasjon om sykdom og 
behandling, oppfølging ved fagenhet for genetisk hjertesykdom, 
rettigheter, HCM og trening, mestring, informasjon om Feiringkli-
nikken og informasjon om brukerorganisasjonene VMH og FFHB. 
Alle detaljene om program og påmelding finner du på vmh.no

En helg i april var 23 tillitsvalgte og like-
personer samlet til fagseminar på Garder-
moen. Med inspirasjon, organisasjonsutvikling 
og motivasjon på timeplanen ble det en inn-
holdsrik helg med noe for enhver smak.

Av Anne Giertsen, daglig leder i VMH

Takk til ExtraStiftelsen som gjorde samlingen mulig! Vi startet 
med et innlegg av seksjonsleder på Haukeland universitetssykehus,  
Gottfried Greve. Han fortalte om oppfølgingen av GUCH-pasi-
enter på Haukeland, både før og i dag. Men aller først hadde han 
laget en Kahoot-undersøkelse (alle bruker sin egen mobiltelefon 
for å avgi stemme) for å kartlegge hva deltagerne i salen kunne 
om oppfølging, behov for kontroll og kontaktinformasjon, og 
hvilke erfaringer de selv har gjort seg. En fin start på helgen med 
et stort engasjement!

Lørdag formiddag ble det gitt en oppdatering og grundig infor-
masjon om VMH og hva vi jobber med. Vi fikk også høre litt om 
et par prosjekter som er på trappene sammen med Foreningen 
for hjertesyke barn, og vi hadde nok en Kahoot-undersøkelse 
om styrearbeid. 
Deretter fortsatte vi med etikk. På siste landsmøte ble det vedtatt 
at VMH skal utarbeide forslag til egne etiske retningslinjer. Vi gikk 
gjennom hvilke områder en kan ha med, og vi hadde gruppearbeid 
med enkelte etiske dilemmaer. 
Simen Almås (bildet) holdt foredraget «Positiv endring». Med sin 
sterke historie og sine livserfaringer, til tross for sin svært unge 
alder, gjorde han et dypt inntrykk.
Etter lunsj fortsatte vi med Atle Larsen, som er jurist i LHL og 
tilknyttet Rettighetssenteret til FFO. Her gikk vi rett inn på kon-
krete saker som kan berøre mange av våre medlemmer, som nye 
regler for førerkort, rett til helsehjelp og retten til ny vurdering. 
Vi fikk også høre mer om at det åpnes opp for fritt valg av reha-
biliteringssted, hvilket kan gjøre det enklere for mange å søke om 
opphold på Feiringklinikken.
Neste kvinne ut var Guri Idsø Viken, politisk seniorrådgiver i Fri-
villighet Norge. Temaet var politisk påvirkning – et område som vi 
som organisasjon kanskje kan minst om. Nå fikk vi litt mer innblikk 
i hvordan vi kan gå frem med en sak vi ønsker å sette fokus på. Guri 
forklarte hvorfor det er viktig å være tydelig overfor politikerne, 

være godt forberedt, ha et kort 
og tydelig budskap, og utarbeide 
korte dokumenter med en tydelig 
oppsummering. Hun oppfordret 
til å bruke konkrete historier eller 
eksempler som belyser problemstil-
lingen. Og understreket at forslag 
til løsning alltid er aktuelt! 
Etter regionmøter var det godt med 
en god pause før middagen.

Søndag startet formiddagen med et foredrag om kosthold og 
ernæring ved klinisk ernæringsfysiolog Åshild Lode (bildet). Åshild 
har tidligere jobbet i Foreningen for hjertesyke barn og kjenner 
vår målgruppe svært godt. Det er mange som har en mening om 
hva som er sunt, og det er vanskelig å vite hva eller hvem man 
skal høre på. 
Deretter fulgte Siriann Bekeng, organisasjonsrådgiver i Frivillig-
het Norge, som snakket om å koordinere og motivere frivillige. 
Frivilligheten er i utvikling og mange er mer ute etter hva de kan 
bidra med, samtidig som de får noe igjen. Vi må bli flinkere til å 
spørre medlemmer hva de kan bidra med og hvordan vi ønsker 
at de skal engasjere seg. Vi må vise frem aktivitetene, og følge tett 
opp de frivillige. 
Siste post på programmet var et innlegg om likepersonsarbeid. Vi 
fikk høre litt om hvordan Foreningen for hjertesyke barn skolerer 
og organiserer sitt likepersonsarbeid, og Fredrik Bjørgo, leder i 
region vest, fortalte om de lokale aktivitetene der. Det passet fint 
å runde av helgen med det aller viktigste arbeidet vi skal gjøre i 
en forening som vår.

Veien videre for VMH

Neste opphold med hjerterehabilitering 
for voksne med medfødt hjertefeil på 
Feiringklinikken starter 11. september. 
Søknadsfristen er 10. august.

Feiringklinikken er det eneste stedet i landet som tilbyr hjertere-
habilitering som er spesialtilpasset voksne med medfødt hjertefeil.
Alle kan ha behov for en ny start med et rehabiliteringsopphold 
– uansett om du er nyoperert, trenger litt hjelp for å komme ut i 
arbeidslivet igjen, engster deg for fysisk aktivitet, trenger å legge 
om til en sunnere livsstil – eller rett og slett bare har behov for å 
vie fire uker til deg selv og din egen helse!
Oppholdet varer i fire uker og er aldeles gratis. Det er til sammen 
10 plasser hver gang, og det er førstemann til mølla …

TA TIME-OUT PÅ FEIRING

Link til søknadsskjema med mer finner du på:
https://vmh.no/rehabilitering-er-det-din-tur-na/ 

NYE DIAGNOSEKURS
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VMH PÅ 
ARENDALSUKA

VMH og FFHB samarbeider 
om stand på Arendalsuka 
under parolen Se hele meg!

Arendalsuka går av stabelen fra 15. – 19. 
august. VMH har tidligere stått på stand 
for Stiftelsen Organdonasjon under dette 
arrangementet, men vil i år prøve å stå på 
«egne» ben. Det er også første gang at vår 
søsterforening FFHB deltar.

Formålet med deltagelse på Arendalsuka 
for både FFHB og VMH er å vise frem våre 
målgrupper og sikre økt synlighet overfor 
både media, politikere og befolkningen 
ellers. Vi håper å få politikere i tale og at 
dette er en fin arena for å sette fokus på 
våre hjertesaker i valgkampen.
I tillegg til å bemanne vår felles stand, vil 
deltakere fra VMH og FFHB delta på ulike 
møter og arrangementer både som obser-
vatører og aktive tilhørere.

Med slagordet «Se hele meg!» vil vi vise 
hvor viktig det er at leger, annet helse-
personell og samfunnet for øvrig ser hele 
mennesket og ikke bare en hjertefeil. Vi ber 
om en helhetlig og livslang oppfølging av 
medfødte hjertefeil. Pasientene skal kunne 
leve – ikke bare overleve. 

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjo-
nale aktører innen politikk, samfunns- og 
næringsliv møter hverandre og folket for 
debatt og utforming av fremtidens politikk. 
Vi håper å være godt synlige i Arendal 
denne uka. Ta gjerne turen innom vår 
stand! Vi jobber nå med bemanningspla-
nen. Ønsker du å bidra, kontakt Anne: 
anne@vmh.no

I år tar VMH en pause fra «Hårete mål»-
tradisjonen og inviterer til sommertreff 
for alle medlemmer i foreningen. Det blir 
en helg fylt med utfordringer for store 
og små, samt mye sosialt samvær, lover 
arrangørkomiteen.
Turen går til trivelige Trøndelag og til 
Rypetoppen Adventure Park i Meråker, 
hvor man får utfordret sine klatre-
ferdigheter. Her finnes det 17 klatreløyper 
i trær og fjell, og 20 zipliner med ulike 
vanskelighetsgrader. Meråker ligger ca. 
1,5 times kjøring fra Trondheim. 

AKTIVT PROGRAM
Programmet starter med felles transport 
fra Værnes flyplass fredag 25. august. Så 
blir det middag i leiren. 
Lørdag er det først et lite sikkerhetskurs, 
før det blir klatring for alle som vil og 
felles lunsj. Etter lunsj blir det mer klat-
ring eller ulike turmuligheter i området. 
På kvelden står middag og ulike aktivi-
teter som kano eller Sup (padlebrett) på 
programmet. Søndag kan man delta på 
sosiale aktiviteter frem til lunsj og avreise. 
Informasjon om leirstedet og aktivitetene 
finnes på www.rypetoppen.no 
Egenandelen på 500 kroner dekker to 
overnattinger i lavvo, to frokoster, to lun-
sjer og to middager, dagskort til parken og 
felles transport fra/til Værnes Lufthavn. 
Tilbudet og egenandelpris gjelder for med-
lemmer av VMH. Ikke-medlemmer (og 
barn) kan også delta, men må da dekke 
alle utgifter selv. Priser står i invitasjonen 
som er sendt ut til medlemmene, og finnes 
også på www.vmh.no. 

REISESTØTTE
I tillegg dekker VMH opp til 1000 kroner 
for reisen, forutsatt at reiseutgiftene er på 
over 300 kroner. Ikke-medlemmer og barn 

må betale hele reisen selv. Flybilletter og 
eventuelt annen transport må bestilles av 
deltagere. Reiseutgifter må den enkelte 
legge ut for selv, deretter utbetales even-
tuelt reisetilskudd etterskuddsvis mot 
kvitteringer og ved innsendelse av VMHs 
reiseregningsskjema. 
Drikke til maten, eventuelle ekstrakostna-
der under reiser, taxi eller parkering ved 
flyplassen, og ekstrautgifter til særskilte 
aktiviteter som ikke er inkludert i dags-
kortet, dekkes ikke.
Det er bestilt tre lavvoer, hvorav en er 
forbeholdt de som reiser med barn. Lav-
voene har tregulv og trevegg. Det er også 
mulig å bruke eget telt om du ønsker å 
ta med dette. Alle må ha med sovepose 
og liggeunderlag selv. 

INFO OG PÅMELDING
Påmeldingsfrist er 9. juli, og påmelding 
sendes på e-post til anne@vmh.no. Du 
bekrefter deltakelsen ved å betale egenan-
delen innen fristen for påmelding. Dette 
betales inn på konto 1503 40 36168 og 
merkes med Sommertreff 2017. Merk 
også innbetalingen med ditt navn. 
Merk deg at VMH forutsetter at hver 
enkelt deltager er selvhjulpen og at det 
er medisinsk forsvarlig å delta på arran-
gementet. Foreningen har ikke medisinsk 
personell til stede, og den enkelte deltar 
på eget ansvar. Alle deltakere på et arran-
gement skal informere om spesielle behov 
ved påmelding. Dette gjelder allergier, 
medisinske behov, kognitive eller fysiske 
begrensninger eller andre ting. Deltakere 
som behøver ekstra assistanse enten i 
form av ledsager eller medhjelper, plikter 
å oppgi dette ved påmelding. 
Region midt gleder seg til sommerens 
store begivenhet og håper riktig mange 
fra hele landet melder seg på!

SOMMERTREFF PÅ RYPETOPPEN

25. - 27. august arrangeres årets sommertreff med VMH. 
I år går turen til region midt og Rypetoppen. 

Nytt fra regionene BOWLING I TROMSØ
Av Kari Anne Pedersen 

En snøfull torsdag (som vanlig) i mars, 
inviterte VMH region nord til bowling både 
i Bodø, Sandnessjøen og Tromsø. I Tromsø 
var det seks konkurranselystne VMH-ere 
som deltok, og de unge slo gamlemor Peder-
sen ned i støvlene. Etter bowlingen spander-
te VMH middag og gjengen inntok pasta- 
fabrikken for hyggelig prat og god mat. 
I juni inviteres det til grilling og vi håper på 
å se enda flere, nye og gamle medlemmer, 
samt at det håpes på mindre snø! 
Vi minner om at alle medlemmer i VMH er 
likeverdige medlemmer, og hjertelig velkom-
men til å delta på alle arrangementer!

– Vi tre damene møttes på Gaustatopp- 
turen i august 2016. I løpet av den helgen
snakka vi om at VMH hadde gått til 
Preikestolen. Marta og Trude var lei seg 
for ikke å ha vært med på den turen. Jeg 
inviterte de med til meg i Stavanger, og sa 
at vi tre kunne ta turen. Damene bestilte 
flybilletter og kom til Stavanger i april, 
forteller Eirin.
De tre koste seg med både matlaging, tur-
gåing og snakking om alle mulige temaer 
gjennom helgen.
– Fredag hentet jeg damene på flyplassen. 
Lørdag reiste vi til Preikestolen. Maren,
eldstedatteren min, var også med på turen. 
Det lå litt snø både her og der. På toppen 
var utsikten vakker, som vanlig. Damene 
angret ikke på at de hadde kommet. Slitne 
og glade reiste vi hjem og lagde oss en god 
middag sammen. Søndag reiste damene 
hjem, oppsummerer vertinne Eirin.
Dette blir ikke siste gangen de møtes. 

– I og med at vi er fra tre regioner, øst, sør 
og vest, skal vi møtes i sør neste gang. Vi 
har snakket om både tur på Telemarks- 
kanalen og en topptur. Ingenting er plan-
lagt enda. Vi vet bare at vi skal møtes 
igjen, konkluderer hun.

EKSTRATUR TIL PREIKESTOLEN
I april gikk tre glade VMH-damer til Preikestolen, drøyt 
halvannet år etter at VMH arrangerte «Hårete mål»-tur dit. 
Eirin Syversen forteller hvorfor.

SOMMER-SAMLING 
FOR REGION VEST
Styret i VMH region vest oppfordrer alle 
medlemmer i regionen med familier til å 
sette av den første helga i august (4.- 6.) til  
sommersamling for store og små med besøk 
i Kongeparken, strandtur, grillfest og kos i 
Sandnes. Mer info om program, innkvarte-
ring (hotell), reise, egenandel og påmeldings-
frist vil komme på e-post ganske snart, lover  
styreleder Fredrik Bjørgo.

Av Fredrik Bjørgo

I tre måneder hadde en liten gjeng med 
VMH-ere fra region vest møtt opp ved 
Gisketjernet i Sandnes hver onsdag etter-
middag, og gått en forfriskende tur i nær-
områdene. Fra februars kulde og mørke 
hadde vi sett hvordan vinter ble til vår, 
og hjerter, blomster, allværsjakker, bjørke-
skudd og verden åpnet seg. Plutselig var 
neste onsdag 17. mai, og søknaden som 
styreleder Fredrik Bjørgo halvt på spøk 
hadde sendt inn til 17.-mai-komitéen om 
en plass i 17.-mai-toget på Sandnes, ble 
faktisk innvilget!
Styremedlem Brit Hultman Bjørgo tok 
utfordringen på strak arm og laget ei 
kjempefin fane for VMH region vest. Etter 
en liten skål for dagen på Fredriks terrasse, 
marsjerte VMH-veteran Eirin Syversen og 
hennes nabo og VMH-sympatisør Tone 
Kristin Løland sammen med fanebærer 
Fredrik ned til Sandnes’ beryktede stor-
stue Ruten, og stilte opp som innslag nr. 

28 i Folketoget. I mer regn enn opphold 
marsjerte de gjennom hele Sandnes sen-
trum, vinket til kjente og smilte til alle 
som lurte på hva VMH mon tro kunne 
stå for. Den flotte fana i kryssfiner og 
vannfast maling holdt bedre på formen 
enn de tre som gikk i toget, som vel i mål 
og ganske våte kom seg opp til Fredrik og 
fikk varmet seg og stillet sulten. 
Den alltid like observante Eirin påpekte 
hvordan fana kan forbedres til neste år: 
(For alle er gira på å gjenta suksessen!) I 
VMHs logo er det den store hånda som er 
rød, mens den lille hånda er rød i FFHBs 
logo. Så lærte vi det, fikk en fantastisk 
avslutning på denne sesongens onsdags-
turer og fikk gjennomført VMHs første, 
men forhåpentligvis ikke siste, deltakelse 
i et 17. maitog! Hjertelig hurra for det!

På bildet: Helene, Andreas, Sofie, Mario, Kari 
Anne og Balder bak kamera/telefonen.

GO-KART OG BOWLING
Søndag 30. april hadde VMH region midt 
et treff på Heggstadmoen i Trondheim med 
bowling og go-kart på programmet. 
– Vi samkjørte oss med FFHB Sør-Trønde-
lag og var totalt 34 stykker på arrangemen-
tet, forteller Christine Volden.
Deltakerne bowlet, kjørte go-kart og var 
med på gamezone. 
– Det var veldig trivelig og vi fikk vist oss 
godt fram for framtidige VMH-medlem-
mer. Vi avsluttet med felles pizza, fortsetter 
Christine. Hun lover også at suksessen helt 
sikkert kommer til å bli gjentatt.

I TOG FOR VMH
For første gang gikk VMH i 
år under egen fane i et 17. 
maitog.

DONASJONSDAGEN 
2017
 Stiftelsen Organdonasjon vil i år å markere 
Donasjonsdagen lørdag 23. september.
Da blir det som vanlig informasjonsstands 
rundt om i hele landet på kjøpesentre, torg 
og i handlegater. VMHs styre håper flest 
mulig vil bidra på denne dugnaden.
Mange har ikke tatt stilling til orgando-
nasjon ennå. Stiftelsen Organdonasjon 
arbeider blant annet for å få flere til å si 
Ja, fylle ut donorkort og si «Jeg er organ-
donor» til sine nærmeste.
Du kan melde deg som standkontakt eller 
deltager på www.donordag.no.
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Din støtte gir hjertebarna bedre liv
12 livsglade bilder tatt av fotograf Sigrid Harket

Januar

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

  Dagfi nn  Alfred  Roar  Hanna  Aslaug  Eldbjørg

 1 Dagfrid 2 Alf 3 Roger 4 Hanne 5 Åslaug 6 Knut 7

    Alva   
  

 Aisha

                      1. nyttårsdag

Torfi nn  Gunn  Sigmund  Børge  Nelly  Gislaug  Herbjørn 

Turid 8 Gunnar 9 Sigrun 10 Børre 11 Nataniel 12 Gisle 13 Herborg 14

         
  

 Herbjørg 

   
  

  
 

Laura  Hilmar  Anton  Hild  Margunn  Fabian  Agnes 

Laurits 15 Hjalmar 16 Tony 17 Hildur 18 Marius 19 Sebastian 20 Agnete 21

  Hassan  Tønnes      Bastian   

 

   
  

  
  

  
  H.K.H. Prinsesse 

   
  

  
  

  
  Ingrid Alexandra

Vanja  Emil  Jarl  Paul  Esten  Gaute  Karl

Ivan 22 Emilie 23 Jarle 24 Pål 25 Øystein 26 Gry 27 Karoline 28

Vanessa  Emma  Joar   
  

 

Desember 2017
 M T O T F L S

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30 31

Februar
 M T O T F L S

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28

   
  

  
  

  
  H.K.H. Prinsesse 

   
  

  
  

  
  Ingrid Alexandra

   
  

  
  

 

             

Notater:

Herdis  Gunda  Idun

Hermod 29 Gunnhild 30 Ivar 31 

Hermann    
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I dag overlever 95 prosent av alle som opereres for medfødt hjertefeil. For bare litt over ti år siden var tallet 88 prosent. Det gjøres stadig 

store medisinske fremskritt. Dine gaver til Foreningen for hjertesyke barn gjør det mulig å støtte medisinsk utvikling og forskning for at alle 

hjertebarn skal få et godt liv.

Viljar, 
10 mnd.
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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Maia  Åge 
 Kasper  Asbjørg  Magda  Normann  Linda 

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

Maiken      Espen   
  

 Linn

 
 

 
  Frigjøringsdagen 1945  

  Kristi himmelfartsdag

 
 Filip 

 Åsa 
 Gjermund  Monika  Gudbrand  Guri 

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

         
  

 

 
 

 
  Offentlig høytidsdag

Kristian  Hallvard  Sara 
 Harald  Eirik 

 Torjus  Bjørnar

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

Karsten    Samira   
 Erika  Truls 

 

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

 
  

   
  

Helene  Henning  Oddleif  Ester  Ragna  Annbjørg  Katinka 

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

Eli 
        

  
 Carmen

 2. pinsedag                               
  

  
  

  
  

 Vilhelm  Magnar  Gard  Pernille

William 28 Magnhild 29 Geir 30 Preben 31
Willy       

  
  

  
 

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

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

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

Notater:

Foreningen for hjertesyke barn ble grunnlagt
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Det finnes over hundre hjertefeildiagnoser. Alvorlighetsgrad og kompleksitet varier. Rundt en tredjedel har også tilleggsdiagnoser. 

Din støtte gjør det blant annet mulig å tilrettelegge for bedre læring i skolen.

Mie Adele, 10 år
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Nå i salg

Bestill på www.ffhb.no
eller ring oss på tlf. 23 05 80 00

LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
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.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

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


