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Torsdag 12. mars vil bli stående i historie- 
bøkene som dagen da myndighetene tok 
de mest omgripende og alvorlige grepene  
i nasjonens historie i fredstid. Vi og våre 
barn kommer alle til å huske denne dagen  
som en skremmende påminnelse om 
samfunnets sårbarhet i en tid hvor vi 
reiser og omgås mer enn noen gang. 

For vår gruppe er det mange som ble 
ekstra bekymret fordi vi representerer 
en risikogruppe; hjertebarna våre. Det 
er mange som har levd med bekymrin-
ger, redsel og sorg som følge av barnas 
sykdom, og en pandemi vil for mange 
representere en ny runde med bekymring. 

Det er derfor viktig at vi søker faktabasert  
informasjon, og at rykter og falske nyheter  
ikke får prege hverdagen. Det vi heldig-
vis vet så langt, er at koronaviruset ikke 
ser ut til å være spesielt alvorlig for barn 
med medfødt hjertefeil.

Det er en viktig opplysning som vi ganske  
raskt fikk gjennom våre kontakter i 
barnehjertemiljøet på Rikshospitalet. De 
har god kontakt med kollegaer rundt om  
i verden, og spesielt i Milano. De har fått 
ta del i erfaringene i Nord-Italia, som så 
langt er den hardest rammede regionen 
i Europa. Norske helsemyndigheter får 

også viktig informasjon om behandling 
og oppfølging fra andre land som var 
tidlig rammet av pandemien.  

I skrivende stund (18. mars) aner vi 
fortsatt ikke den fulle rekkevidden av 
pandemien, verken helsemessig eller 
økonomisk. Men det er allerede klart at 
mange opplever dobbel usikkerhet med 
både bekymring for helse og økonomi; 
det siste med permitteringer av tusener 
på tusener bare den første uken. 

Historien vil vise hvordan vi håndterte 
dette. Det er i kriser vi må stå sammen 
og vise solidaritet, og vi kan alle vise vei 
ved å være gode forbilder.

Ta vare på hverandre og vis raushet i 
den vanskelige tiden! Når vi går mot 
normale tider igjen kan det vise seg 
at pandemien har ført oss nærmere 
sammen og at vi har fått noen flere 
verdier som samfunn.

I KORONAENS GREP

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Ta vare på hverandre 
og vis raushet i den 

vanskelige tiden!

W
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notiser

ZStudie om tidlig død 
HØY ANDEL MED JA TIL 
ORGANDONASJON I 2019

Tall fra Oslo universitetssykehus (OUS) 
viser en historisk høy ja-andel til orgando-
nasjon i Norge i 2019. Aldri før har flere 
sagt ja, på egne eller avdødes vegne. Ved 
84 prosent av alle forespørsler på landets 
donorsykehus, ble det gitt samtykke til 
organdonasjon.

– Dette er svært gledelige tall, spesielt for 
dem som har fått et nytt liv, og deres nær-
meste. Det viser at nordmenns holdning til 
organdonasjon blir stadig mer positiv, og 
at denne positive holdningen gir konkrete 
utslag på antall liv som reddes, sier Hege 
Lundin Kuhle, daglig leder i Stiftelsen 
Organdonasjon.

De 113 donasjonene som ble gjennomført 
i 2019 ga til sammen 439 pasienter livet 
tilbake. Det ble gjennomført 43 hjerte-
transplantasjoner mot 29 året før.

I tillegg til de 113 realiserte donasjonene 
har pårørende i 42 tilfeller vært positive 
til organdonasjon, men donasjonen lot 
seg ikke gjennomføre av ulike medisinske 
årsaker.

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å 
bedre tilgangen på organer for transplan-
tasjoner, ved å informere befolkningen om 
hva organdonasjon er, og ved å formidle 
hvor viktig det er at vi alle tar stilling til 
organdonasjon mens vi lever. Vi jobber 
også opp mot helsevesen og myndigheter 
for å sikre at nødvendige ressurser stilles 
til disposisjon for å redde liv. Les mer på 
www.organdonasjon.no.

Studien «Severe congenital heart defects:  
Incidence, causes and time trends of 
preoperative mortality in Norway» 
er et samarbeidsprosjekt mellom 
Barnehjerteseksjonen (OUS) og Sør-
landet Sykehus, hvor Foreningen for 
hjertesyke barn har vært initiativtaker, 
samarbeidspartner og bidragsyter. Her 
undersøkes hyppighet og årsaker til 
død hos alle mindre barn i Norge med 
alvorlig hjertefeil i perioden 2004-2016.  
Formålet med kartleggingen er å skaffe 
 til veie kunnskap som kan muliggjøre 
enda bedre oppfølging av barn med 
alvorlig hjertefeil og familiene deres  
i fremtiden. 

Den første artikkelen i studien er 
publisert i tidsskriftet  
Archives of Disease in Childhood og 
ble i mars omtalt i Dagens Medisin. 
Kartleggingen viser at overlevelsen 
blant barn med alvorlig hjertefeil stadig 
blir bedre. Sammenlignet med andre 
land er overlevelsen i Norge veldig 
god, men fortsatt dør 10 prosent av 
barna med alvorlig hjertefeil i løpet av 
de første to leveår. Til sammenlikning 
er dødeligheten i barnepopulasjonen 
for øvrig på 0,3 prosent. Hva vet vi 
om årsakene og hvilke avveininger og 
vurderinger stiller dette oss overfor? 

HJERTELØPET TIL INNTEKT FOR HJERTESAKEN

Professor Henrik Holmstrøm (t.v) og overlege Gunnar Wik jobber med studien som ser 
på tidlige død hos barn med medfødt hjertefeil. Studien har fått solid støtte av Fore-
ningen for hjertesyke barn og Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen.

FLERE FORNØYDE DELTAKERE i Hjerteløpet: (f.v) Tom Omdal 
(overlege Haukeland universitetssykehus), Mette-Elise Estensen 
(Overlege OUS Rikshospitalet), Anne Giertsen (leder VMH), Katrine 
Rolid (Overlege OUS Rikshospitalet), Kristina Haugaa (overlege OUS 
Rikshospitalet) og Jarle Jortveit (overlege Sørlandet sykehus).

I forbindelse med at Norsk Cardiologisk selskaps høstmøte på 
Scandic Hotell på Fornebu den 24. til 26. oktober 2019, ble  
det årlige Hjerteløpet arrangert. Startkontigenten for alle delta-
kerne ble betalt av legemiddelfirmaet Boeringer Ingelheim, og 
deltakerne bestemte hvilken organisasjon som skulle få deres 
kontingent i gave.

Både Foreningen for hjertesyke barn og Voksne med medfødt 
hjertefeil hadde stand under arrangementet og deltok i tillegg 
med flere løpende i Hjerteløpet, som hadde fokus på folkehelse 
og kronisk sykdom.

Det var nær 100 fullførende løpere i 2019. Over halvparten 
valgte å gi sin startkontingent til Foreningen for hjertesyke 
barn og Voksne med medfødt hjertefeil og vi fikk til sammen 
inn kroner 10200. 

Tusen takk!
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En tøffing 
MED MANGE DIAGNOSER
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Det er tirsdag i februar og siste time for 
klasse 1B på Storelva skole i Tromsø. 
De har engelsk og elevene er ivrige etter 

å svare på lærers spørsmål. Jakob er en av dem, 
han får nesten ikke rakt hånda høyt nok opp  
i været.  

– Desk, svarer han ivrig da læreren omsider gir 
ham ordet for å fortelle hva pult heter på engelsk. 
Jakob smiler fra øre til øre der han sitter på før-
ste rad i klassen med 14 elever. Stolen hans er en 
spesialutgave fra hjelpemiddelsentralen, ellers er 
det lite som ved første øyekast skiller denne kra-
baten fra de andre livlige elevene. Da han får øye 
på pappa som kommer inn i klasserommet, blir 
han enda mer ivrig, og fortsetter med svarene.  
«Boy» og «girl» er «piece of cake», guttens engelsk- 
ferdigheter er imponerende. 

– Ja, han er faktisk en av de beste leserne i klassen. 
 Han har kunnet alfabetet siden han var fire år, 
sier pappa Eirik M. Rafaelsen og er både stolt 
og glad. Jakob har egen datamaskin på skolen 
som han får bruke til skriving, for både fin- og 

grovmotorikk er svak. Det er vanskelig for Jakob  
å holde blyanten og å skrive for hånd, men  
kontaktlærer Britt Heidi Johansen er overbevist 
om at skal de skal få lært ham dette etter hvert. 
Jakob har egen assistent som er sammen med 
ham gjennom hele skoledagen. Hun hjelper først 
og fremst til med praktiske ting og sørger for at  
han får kledd på seg og henger med i alt som skjer. 

– Vi har virkelig vunnet i lotto når det kommer 
til disse tingene. Det er så mange flinke folk og 
Jakob får så god hjelp, sier Eirik. 

VOND START
Under svangerskapet for åtte år siden, var 
mamma Grethe W. Rafaelsen på rutinemessig 
ultralydundersøkelse i uke 18. Her fant de ikke 
noe galt, men på grunn av et avvik i navlestrengen 
og lengden på et lårbein, måtte Grethe gå til 
regelmessige ultralydkontroller gjennom hele 
svangerskapet. Noe var annerledes, noe var feil, 
men hva? Fødselslegens kommentar dagen før 
fødselen, om at «det blir spennende å se hva som 
kommer ut her», brant seg fast i foreldrene. 

FANT MUSIKKEN: Hans 
Christian poserte i 
Hjertebarnet i 2012 og 
fortalte om sin inter-
esse for gitarspill og 
musikk. (Foto Hanni W. 
Petersen/FFHB)

MANGE VENNER: 
Jakob er omgjengelig 
og har flere venner 
på skolen som han er 
mye sammen med. 
Her er han sammen 
med Ulrik og Samuel.

Jakob (7) har en lang liste med diagnoser. Hjertefeilene utgjør bare noen få av dem. Da han  
kom til verden en vinterdag for sju år siden, var det usikkerhet rundt hvordan det ville gå med 
gutten. I dag går Jakob i første klasse på Storelva skole og har det som plommen i egget.
– Jakob er en tøffing, sier pappa Eirik M. Rafaelsen.
TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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Da han først så dagens lys, var gutten som et 
bittelite nøste, forteller Eirik med varme i blikket. 
Jakob var liten av vekst og litt kort i kroppen. 
Dessuten var oksygenmetningen lav og pulsen høy. 

– De så på sykehuset at ikke alt var som det skulle,  
men de visste fortsatt ikke hva det var. 

Jakob ble på nyfødtintensiv de første tre ukene, 
så bar det hjem med sekken full av utfordringer. 
For babyen var utilpass. Han var svett, tungpustet, 
 sov mye og strevde med å spise. Eirik forteller at 
det var vondt å ikke forstå og ikke vite. De var 
bekymret og de strevde. 

Så, på seksukerskontrollen på helsestasjonen 
hørte legen en tydelig bilyd på hjertet. Da bar 
det rett til Universitetssykehuset Nord-Norge i 
Tromsø og til undersøkelse hos barnekardiolog. 
Diagnosen pulmonal stenose (se faktaboks) ble 
stilt. I kjølvannet av dette begynte sykehuset også 
å utrede ham videre, med en mistanke om at det 
kunne være et syndrom. 

– Pulmonal stenose er visst ganske vanlig hos 
dem som har Noonans sydrom, og nå ble det 
gjort både genetiske tester og mange flere under-
søkelser, forteller Eirik. Foreldrene ønsket svar 
og hadde lett etter svar, likevel var det en tøff be-
skjed å få, da diagnosen til slutt ble stilt. Samtidig 
og litt paradoksalt forteller Eirik at det også var 
en slags lettelse. Nå falt brikkene liksom på plass. 

– Nå kunne vi begynne å planlegge, og vi visste 
litt mer om hva vi skulle forholde oss til. Det var 
veldig greit å få svar, selv om det også var vondt. 
Noonans er et syndrom med veldig stort spenn, 
fra de som har få symptomer og er ganske friske, 
til de som har alle symptomene og fungerer  
dårlig. Det finnes ingen fasit her heller. Jakob har 
nok de fleste av symptomene på smørbrødlista,  
vi oppdager stadig nye ting, sier han alvorlig,  
men legger fort til:  
– Hvem hadde vel trodd at han skulle klare seg så 
bra og fungere så godt i dag. Jakob er en skikkelig 
tøffing og har en ordentlig bra personlighet! Og 
vi er flinke, vi får til dette her, han har det bra nå. 

Mens Eirik og jeg drikker kaffe og prater, sitter 
Jakob ved bordet og holder fornøyd på med 
lekedeig. Han lager figurer og har rollespill, dypt 
konsentrert og med stor fantasi. Innimellom 
kommenterer han det vi snakker om, og han er 
en våken lytter som følger med. Jo, det stemmer, 
han har mange venner, flere navn ramses opp. 
Et par av dem pleier å være med ham hjem etter 
skolen. Det liker han godt. 

– Men jeg skal nok aldri flytte fra pappa, verken 
som barn eller voksen, sier han så, ettertenksomt. 

– Selv om jeg må få meg kjæreste, da, legger han 
skøyeraktig til og smiler lurt. – Jeg kan jo bo på 
hybelen da, foreslår han.

FLERE HJERTEFEIL 
I tillegg til hjertefeilen pulmonal stenose, ble det 
da Jakob var fire måneder gammel oppdaget at 
han hadde en fortykket hjertemuskel (hypertrofisk 
kardiomyopati). Han måtte begynne på beta-
blokker for å unngå rytmeforstyrrelser. Grethe 
forteller at denne fortykkelsen gradvis har gått 
tilbake av seg selv. I tillegg hadde han en ASD 
(hull mellom forkamrene i hjertet), som også har 
lukket seg av seg selv. 

De første månedene av livet var det hjertefeilene  
som var Jakobs største utfordring. Han ble 
dårligere og dårligere og utviklet etter hvert 
hjertesvikt. Det var krevende med en unge som 
verken spiste eller fungerte. Seks måneder gammel  
ble pulmonal stenosen behandlet på Rikshospitalet.  
Legene gikk inn via lysken med et kateter og 
ballongdilaterte (blokket ut) det tette området i 
lungearterien. Operasjonen var vellykket og dette 
har holdt seg stabilt siden. 

KREATIV MED 
LEKEDEIG: 
Jakob liker godt å 
pusle med lekedeig. 
Han lager figurer og 
har rollespill, dypt 
konsentrert og med 
stor fantasi.
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I dag er ikke hjertefeilene det største problemet 
for Jakob, annet enn som del av en totalsum 
med «ting det er noe med». Han går jevnlig 
til kontroller for hjertefeilene, blant annet hos 
Knut-Helge Kaspersen på UNN. 

– Men Knut Helge skal flytte, sier Jakob plutselig 
mens vi snakker om dette. – Det er synd, legger 
han til. Forholdet til barnekardiolog Kaspersen  
er spesielt godt.

MANGE DIAGNOSER
Jakob har en rekke utfordringer i hverdagen, som 
til sammen innebærer mye og ulik oppfølging. Han 
sliter blant annet med pusten og må sove med 
maske (CPAP) om natten på grunn av søvnapné 
(slutter å puste under søvn). Han har hemihyper-
trofi, som innebærer at den ene foten er større 
enn den andre og som gir en del smerter, han har 
en liten skoliose i ryggen og han har kuldeastma.  
I tillegg både ser og hører han dårlig, han har 
svak motorikk og lav fysisk kapasitet. For å  
nevne noe.

Jakob har også slitt med ernæring og med å 
få i seg mat det meste av livet sitt. Han hadde 
nesesonde og etter hvert knapp på magen (PEG – 
perkutan endoskopisk gastrostomi) fram til han 
var fem år. 

 – Vi fikk nesten ikke i ham mat de første årene, 
alt kom opp igjen, forteller Eirik, som husker 
veldig godt den første gangen de faktisk så ham 
spise noe, og beholde det. 

– Det var på Frambu, og han spiste en ostepop. 
Det var magisk!

I dag spiser han det meste, men trenger fortsatt at 
maten er myk og farseliknende. 

– Han har også hatt veldig mye problemer med 
tennene, muligens kommer det av all oppkas-
tingen de første årene. Han har måttet trekke 
flere av tennene sine, sier Eirik og holder dagens 
post i hånden. Der er det et brev fra Lovisenberg 
Diakonale sykehus. 

– Dette har nok med tennene å gjøre. Sånne brev 
som dette får vi hver dag, legger han til og påpeker 
med et litt diabolsk smil at de snart har svart belte 
i det å forholde seg til ulike sykehus, avdelinger 
og hjelpeinstanser, og ikke minst til Nav. Det siste 
året har de fått en koordinerende kontaktlege på 
sykehuset, for å hjelpe til med samkjøring av alt. 

– Det hjelper jo om vi får timer til ulike kontroller 
og oppfølginger på samme dag, for eksempel. Det 
har vi fått til i det siste. 

HVA ER PULMONAL STENOSE?
Pulmonal betyr «i lungene». Stenose betyr forsnevring. Pulmonal stenose 
er en forsnevring av lungeklaffen eller området rett over eller under 
klaffen. Det betyr at høyre ventrikkel må arbeide hardere for å pumpe 
blått (oksygenfattig) blod til lungearterien.

Kilde: www.ffhb.no

MYE SNØ i Tromsø, denne vinteren. Pappa Eirik 
og Jakob liker å være ute i snøen og Jakob liker 
godt å gå på ski.

FERIEMINNE: Familien Rafaelsen har nylig vært på en ferietur til Gran Canaria. 
Foto: Privat
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GODT FORBEREDT SKOLESTART
Jakob begynte i barnehagen da han var halvannet 
år gammel. Han hadde assistent der også. Jakob 
har vært til utredning hos PP-tjenesten og han er 
innrullert i habiliteringstjenesten på sykehuset i 
Tromsø, blant annet hos spiseteamet. 

Foreldrene begynte å forberede skolestart allerede 
et år før han skulle begynne, med møter og 
planlegging, og ikke minst for å samkjøre. Eirik 
mener de høster av dette i dag. 

– Det er mange som er med og legger til rette, sier 
Eirik. Han forteller at han for egen del har fulgt 
et råd han fikk av en av barnekardiologene på 
Rikshospitalet en gang de var på kontroll der, om 
at hjertebarn-foreldre må være krevende, for da 
kan de få ting gjort. 

Jakob har en ansvarsgruppe som holder tak i 
ting. Her er både helsesykepleier, fastlege, klasse- 
kontakt, faglig leder på skolen, fysioterapeut, 
ergoterapeut, PPT og assistenten til Jakob med. 
De møtes fire ganger i året. 

– Det er ikke noe poeng å tro at ting ordner 
seg av seg selv, for det gjør det ikke! Kom med 
forslag og ikke vær defensiv, du står på for barnet 
ditt, sier Eirik, som mener han har levd litt etter 

denne oppfordringen og synes de har fått til mye 
bra for Jakob.

LIKER SEG PÅ SKOLEN
På skolen har Jakob muligheten til å trekke seg 
tilbake og hvile. Han tar seg små pauser i hvile- 
kroken ved behov. Skal de på tur, kan han bruke 
vogn eller kjelke, når det er bart ute kan han bruke  
raptoren (rullestol med fire hjul, utformet som en 
liten bil, elektrisk, egnet til å bruke ute). Han har 
høreapparat og de har teleslynge i klasserommet. 
Er det kaldt ute, får han være inne i friminuttene. 
I tillegg har han datamaskin for å skrive.

Jakob liker seg veldig godt på skolen. Særlig med 
fagene engelsk og lesing, men han trives også med 
det sosiale og trekker selv fram at det er hyggelig 
å spise sammen på skolen. Han har mange venner 
på skolen, og profiterer på å være både blid  
og utadvendt. 

– Han har det veldig fint akkurat nå. Storebroren 
går på ski og trener hver kveld, mens Jakob pusler  
med sine ting. Det er helt fint, han er den han er. 
Vi er åpne om hva som er utfordringene hans og 
vi jobber med å bygge selvtilliten hans, sier Eirik  
som avslutter med å fortelle at de er blitt en veldig  
sammensveiset og sterk familie.

HVA ER NOONANS SYNDROM?
Noonans syndrom er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av 
bestemte ansiktstrekk, medfødt hjertefeil, kortvoksthet, lærevansker, 
forsinket utvikling, nyremisdannelser, forstyrrelser i lymfesystemet 
og blødningsforstyrrelser. Tilstanden ble først beskrevet av den 
amerikanske barnelegen og hjertespesialisten Jacqueline Noonan i 1962.

Kilde: www.frambu.no

MANGE INFEKSJONER: 
Her er Jakob innlagt 
på UNN med en av de 
mange luftveisinfek- 
sjonene han slet med de 
første årene. Storebror 
Leopold er på besøk og 
trøster og oppmuntrer.
Foto: Privat
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Noen ganger er det små ting som 
gjør stor forskjell. Det kan 
handle om å spare energi og om 

å bruke energien på det som er mest viktig 
den dagen. Det kan handle om å få tid 
nok til å spise eller ro nok til å konsen-
trere seg. Alle disse små knepene som 
kan gjøre hverdagen lettere, men som 
det ikke alltid er så lett å få på plass. 
Noen ganger handler det om knapphet 
på ressurser, men ganske ofte handler 
det også om mangel på informasjon  
og kommunikasjon. 

Hjertepermen handler om nettopp dette. 
God og riktig informasjon til dem som 
trenger det, når de trenger det. Permen  
i seg selv kan også være et middel for å  
fremme kontakt og informasjonsutveksling 
mellom hjem, barnehage og skole.

Materiellet inneholder to permer, en 
til hjemmet og en som følger barnet 
gjennom barnehage og skole. Generell 
informasjon står i permene fra starten 
av, spesiell informasjon om det enkelte 
barn kan foreldrene og lærerne sette inn 
etter hvert. Informasjon om overganger 
(for eksempel fra barnehage til skole) 
sendes ut etter hvert som barnet vokser. 
Utsendingene av disse fakta-arkene skjer 
det året barnet fyller 6, 9, 12 og 15 år. 
Innholdet i permene er veldig praksis-
nært. Det dreier seg om det foreldre 
og lærere har erfart og det fagpersoner 
innen helse anbefaler.

 «Det viktigste med Hjertepermen er at 
den finnes», sa en far og fortsatte: «nå 
vet skolen at flere av vanskene skyldes 
hjertefeilen. Før trodde de bare vi var 
overbeskyttende». 

Det handler om informasjon og kom-
munikasjon. Noen ganger er det de små 
tingene som kan gjøre en stor forskjell. 
Andre ganger er det større behov for kart-
legging, tiltak og individuell oppfølging. 
Da er det også hjelp å få. Det kan du lese 
om i Hjertepermen. Du kan også lese om 
det i denne utgaven av Hjertebarnet.

SMÅ TING SOM KAN  
GJØRE STOR FORSKJELL
Vannflaske, benk med ryggstø, sparkesykkel i skolegården og ekstra sett bøker.

TEKST: MONA HELEN ØDEGÅRD

Hjertebank – informasjonsfilm handler om barn 
med medfødt hjertefeil og om Hjertepermen. Det 
er en film for henholdsvis barnehage, barneskole  
og ungdomsskole. Det er fint om hele laget rundt  
barnet kjenner til mulige utfordringer og får  
grunnleggende kunnskap om medfødt hjertefeil.  
Derfor er filmene godt egnet til å vises på lære- 
rmøter og i ansvarsgruppemøter. Helsesykepleiere 
og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste vil 
også ha nytte av å se Hjertebank. 

Ønsker du mer informasjon  
om Hjertepermen eller  
savner utsendinger?  
Send oss en e-post på ffhb@ffhb.no

INFORMASJONSFILMER – HJERTEBANK
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planlegges nøye slik at det går jevnt og 
trutt framover.

Det er forskjell på vond vilje og man-
glende evne
Hjertefeil er et usynlig handikap som kan 
forlede lærerne til å tro at eleven ikke 
gidder eller lurer seg unna. Sannheten kan 
være at han eller hun faktisk er helt utslitt 
og ikke har mer krefter igjen. Det er like-
vel grunn til å være litt oppmerksom på 
at sykdommen kan bli misbrukt. Ungdom 
med medfødt hjertefeil er først og fremst 
ungdom.

Medisinering 
Dersom ungdommen trenger å ta medisi-
ner i skoletiden, må det gjøres etter en spe-
siell plan og bestemte rutiner. Vi har derfor 
utarbeidet et eget faktaark om medisine-
ring som står i Hjertepermen.

Karriereveiledning
Når eleven skal ha valgfag og senere velge 
seg en retning på videregående skole, må 
skolens veileder ta hensyn til elevens diag-
nose. Valget er en investering som gjøres 
for hele livet, og det betaler seg fort å leg-
ge litt omtanke i denne prosessen. Eleven 
må få veiledning i at det finnes mange 
muligheter, men at ikke alle yrker er like 
realistiske.

Det finnes en egen forening for voksne 
med medfødt hjertefeil (VMH). De har 
mye kunnskap og erfaring om muligheter 
og begrensninger innen yrkesvalg. Ta gjer-
ne kontakt med VMH på www.vmh.no 
hvis dere ønsker mer informasjon. 

Hjertebank –  
informasjonsfilm for lærere
Informasjonsfilmen Hjertebank er en god 
innføring i Hjertepermen og gir kortfattet 
informasjon om ungdom med medfødt 
hjertefeil. Filmene finner dere på ffhb.no 
eller ved å skanne denne qr-koden:

Beredskapsplan 
For noen ungdommer bør det lages en 
beredskapsplan. Den har til hensikt å re-
dusere sannsynligheten for alvorlige hen-
delser og skape trygghet for eleven og de 
ansatte. Samtidig skal den redegjøre for en 
handlingsplan dersom en alvorlig situasjon 
oppstår. Alle ansatte i skolen må vite hva 
de skal foreta seg for at verdifull tid ikke 
skal gå tapt.

Planen skal fortelle personalet hvilke tiltak 
de skal foreta hvis de ser at ungdommen 
blir så syk at han eller hun trenger helse-
personell. Beredskapsplanen skal ha tele-
fonnumre til foreldre, fastlege og sykehus. 
Dersom det blir nødvendig å ringe 113, 
må ungdommens diagnose kunne oppgis.

Noen praktiske råd

• Én hjertesyk elev kan ha behov for 
å snakke om situasjonen, mens en 
annen ikke ønsker oppmerksomhet 
rundt sykdommen

• Ungdommen kan bli fortere sliten 
enn andre ungdommer

• Ungdommen kan trenge ekstra hvile, 
gjerne litt unna klassekameratene

• Ungdommen kan trenge å gå på do i 
timen

• Ungdommen kan trenge å være inne i 
friminuttene når været er dårlig

• Ungdommen og foreldrene bør få 
informasjon når det går smittsomme 
sykdommer

• Ungdommen kan bli sykere av almin-
nelige infeksjoner

• Ungdommen kan ha krav på skoleskyss
• Ungdommen kan trenge et ekstra sett 

bøker for å slippe å bære tung sekk
• Ungdommen må kanskje ta medisiner 
• Sørg for at foreldrene vet hvem de 

skal forholde deg til på skolen, og 
hvordan.
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§

FRITAK FRA VURDERING MED KARAKTER
Foreldre til barn i ungdomsskolen kan bestemme 
at et barn som har spesialundervisning, skal ha 
fritak fra vurdering med karakterer i de fagene 
som er beskrevet i elevens individuelle opplæ-
ringsplan. Fritak fra vurdering med karakter gir 
ikke rett til fritak fra opplæringen som sådan. 

Alle elever har rett til videregående opplæring. 
Fritak fra karakter betyr derfor ikke at eleven 
ikke kommer inn på videregående skole. Hvilken 
betydning fritak fra karakter ellers gir i ungdom-
skolen beror på om eleven oppfyller kravene til 
prioritert opptak på et bestemt utdanningspro-
gram. Foreligger det rett til prioritert opptak, vil 
fritak fra karakter ha liten eller ingen betydning. 

Elever i videregående skole med spesialundervis-
ning skal ha vurdering med karakter i alle fag. Er 
eleven ikke i stand til å oppfylle kompetansemålene 
eller ikke har opplæring i alle kompetansemålene, 
vil resultatet bli karakteren 1 (ikke bestått) eller 
at eleven får «ikke vurderingsgrunnlag». I dette 
siste tilfellet er ikke vilkårene for utstedelse  
av vitnemål oppfylt, og det utstedes i stedet et 
kompetansebevis. 

«Ikke bestått» eller «ikke vurderingsgrunnlag» 
vil påvirke muligheten for opptak til høyere 
utdanning hvor hovedkravet er generell studie-
kompetanse. 

FRITAK FRA VURDERING MED KARAKTER 
ELLER IKKE I KROPPSØVING?
Det er viktig å være oppmerksom på at karakter-
fastsettelse i kroppsøving ikke er basert på objek-
tive kriterier som gjelder alle elever uavhengig av 
individuelle forutsetninger. En elev med nedsatt 
funksjonsevne som ikke kan følge den ordinære  
opplæringen i faget, har rett til tilrettelagt opplæ-
ring. Da settes det mål for eleven som er realistisk 
å oppnå. Eleven vurderes etter innsats. Det betyr 

at det er fullt mulig å få god karakter i kropps-
øving selv om eleven har hjertesykdom. Det er 
først når den tilrettelagte opplæringen ikke kan 
vurderes med karakter at fritak er aktuelt. For 
skolen kan fritak være bekvemt slik at de slipper 
å bruke ressurser på tilrettelagt opplæring. Fore- 
slår skolen fritak bør foreldre og elever være 
kritiske. Tilrettelagt opplæring er en rettighet og 
fullt mulig å gjennomføre for mange elever med 
hjertesykdom.

I grunnskolen gis det fritak fra vurdering med 
karakter. I videregående skole kan rektor også 
innvilge fritak fra opplæringen. Det må fremlegges 
legeerklæring som viser at opplæringen er til  
skade og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig. 

TILRETTELEGGING AV EKSAMEN
Retten til tilrettelagt eksamen står i forskrift til 
opplæringslova § 3–32. Elever med behov for 
særskilt tilrettelegging skal få forholdene lagt til 
rette slik at de kan vise kompetansen sin i faget. 
Tilretteleggingen skal så langt som mulig tilpasses 

Jurist Atle Larsen

Skolegang og rettigheter

Jurist 
Atle Larsen

Mange lurer på hva som gjelder for barn med medfødt hjertefeil når det kommer til skole og 
rettigheter. Jurist Atle Larsen jobber til daglig i LHL, besvarer spørsmål som kommer inn  
til FFOs rettighetssenter og er den juridiske eksperten i FFHBs Spør eksperten-tjeneste.  
Her oppsummerer han noen av rettighetene.
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elevens behov. Det betyr at hver elev har krav på 
en individuell vurdering av tilretteleggingsbehov 
og type tiltak. Skolen kan til en viss grad legge 
vekt på økonomi og praktiske hensyn. Men det 
klare utgangspunktet er at eleven har rett til nød-
vendig tilrettelegging av eksamen. Privatister har 
tilsvarende rett til tilrettelegging av eksamen. 

Søknad om tilrettelegging skal sendes rektor. 
Rektor vurderer om det er behov for uttalelse fra 
sakkyndig instans, for eksempel PPT eller lege. 
Privatister må søke fylkeskommunen og legge  
ved sakkyndig vurdering som viser til behovet  
for tilrettelegging. 

FORTRINNSRETT TIL ET SÆRSKILT  
UTDANNINGSPROGRAM
Alle elever har rett til inntak på et utdannings-
program i videregående skole. I utgangspunktet 
er det karakterer fra grunnskolen som bestemmer 
om eleven tas opp på selvvalgt studieprogram. 
Men det er unntak fra dette. 

En elev som har rett til spesialundervisning 
og har særskilt behov for inntak på et spesielt 
utdanningsprogram, har fortrinnsrett til utdan-
ningsprogrammet. Det må sannsynliggjøres at det 
aktuelle utdanningsprogrammet er viktig for at 
eleven skal klare å fullføre videregående skole. 
Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT 
som anbefaler utdanningsprogrammet.

En elev med rett til spesialundervisning og som 
har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjons-
evne, har fortrinnsrett til inntak på en skole som 
er særlig tilrettelagt. I tillegg har eleven rett til 
inntak på et av tre valgte utdanningsprogrammer. 

En elev som trenger mer enn ett år på å fullføre 
Vg1 og har vedtak om utvidet tid, har fortrinns-
rett til valgt utdanningsprogram.

Fortrinnsrett betyr at inntak på utdanningspro-
grammet skjer før elever med inntak på grunnlag 
av poeng. 

STØTTE FRA LÅNEKASSEN
I VIDEREGÅENDE SKOLE
Hvis vilkårene ellers er oppfylt for studiestøtte,  
er lengden på støtten tre år eller så lang tid opp-

læringstiden er fastsatt til. Ved omvalg utvides 
retten med ett år. Retten til studiestøtte gjelder 
innen utløpet av året eleven fyller 24 år. 

OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING
Hovedregel er at det kreves generell studiekom-
petanse og at opptak skjer gjennom poengsum 
fra videregående skole eller gjennom 23/5-reglen, 
som innebærer at søker har fullført og bestått 
studiekompetansefagene (norsk, engelsk, historie, 
samfunnsfag, matematikk, naturfag) og har minst 
5 års utdanning eller yrkespraksis. 

Har søker ikke generell studiekompetanse og fyl-
ler 25 år eller mer i opptaksåret, kan opptak skje 
på bakgrunn av realkompetanse. Kompetansen 
på være relevant for studiet. Det er opp til hvert 
enkelt lærested å godkjenne realkompetansen.

Har søker generell studiekompetanse, men ikke 
nok poeng til opptak, kan det anmodes om 
opptak etter særskilt vurdering. Det må da doku-
menteres at karakterene fra videregående skole 
var feil og at kunnskapen er bedre enn karakte-
rene viser og at dette skyldes spesielle forhold. 
Sykdom under videregående skole som kan ha 
påvirket karakterene, er et slikt spesielt forhold. 
Fikk søker den tilretteleggingen som han/hun 
hadde krav på i videregående skole, vil normalt 
opptak på særskilt grunnlag ikke bli gitt. Det 
gis heller ikke opptak om poengsummen er flere 
poeng under poenggrensen.

STØTTE TIL HJELPEMIDLER I UNDERVISNINGEN
I grunn- og videregående skole skal skoleeier 
dekke utgifter til særskilte læremidler eleven 
trenger for å lære faget. NAV (Hjelpemiddel- 
sentralen) skal dekke hjelpemidler som kan  
bidra til å redusere de praktiske problemene 
knyttet til lærlingesituasjonen. 

Er det dokumentert spesifikke lese- og skrive- 
vansker gir NAV støtte til kjøp av PC med  
kroner 3271 i 2020. Er det behov for PC av 
andre grunner, skal det dekkes av skolen. 

OVERGANG FRA GRUNNSKOLE TIL VIDERE-
GÅENDE SKOLE – SAKKYNDIG VURDERING
Har en elev hatt spesialundervisning i grunnskolen,  
må det utarbeides ny sakkyndig vurdering ved 
overgang til videregående skole. Fylkeskommunen  
skal sørge for ny sakkyndig vurdering. Den nye 
vurderingen skal vurdere elevens behov knyttet til 
videregående skole og elevens utdanningsprogram. 

Da fylkeskommunens ansvar for eleven først 
starter etter inntak og skolestart, kan det treffes 
midlertidig vedtak om spesialundervisning basert  
på opplysningene som foreligger på dette tids-
punktet. Tidligere sakkyndig vurdering inngår i 
disse opplysningene. Det midlertidige vedtaket 
gjelder fram til det er foretatt ny utredning av 
PP-tjenesten og det treffes nytt vedtak. 

Elever med behov for særskilt tilrettelegging 
skal få forholdene lagt til rette slik at de kan 

vise kompetansen sin i faget.
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Han har hjertefeilen ekstrem Fallots tetrade, 
som er satt sammen av flere feil i hjertet. 
Til tider er han ganske sliten og forklarer 

selv at han bare har 40 prosent av lungekapasiteten  
til andre ungdommer på sin alder. For unggutten 
fra innlandet er el-sparkesykkelen et hjelpemiddel 
som er gull verdt. 

– Det handler ikke bare om de store avstandene, 
men også om alle småturene. Til og fra butikken 
for eksempel. Nå trenger jeg ikke å be vennene 
mine om å kjøpe med noe til meg, nå kan jeg 
være med til byen selv. Det betyr mye!

Truls bor på Lillehammer og har planer om å bli 
regissør og å jobbe med film. Akkurat nå går han  
i andre klasse på Create – Lillehammer kreative  
videregående skole, på drama. Dette trives han bra 
med, og Truls mener ingen annen skole i landet 
gir bedre grunnlag for å bli nettopp filmregissør. 
Truls spiller også gitar og er politisk interessert.

Han forklarer at han tidligere hadde en annen 
elektrisk sparkesykkel, som han hadde fått fra 
Hjelpemiddelsentralen og via NAV. Den var både 
stor og tung og fungerte ikke så bra. 

– Denne har jeg fått av bestemor, sier han og viser 
fornøyd fram hvor enkelt og greit den fungerer. 
Så legger han til at han ikke synes NAV-systemet 
fungerer så godt slik det er nå. Truls forteller at han 
også har en el-sykkel, som han har fått gjennom  
Hjelpemiddelsentralen. Eller rettere, han måtte 
kjøpe sykkelen selv, og så fikk han motoren av 
NAV, som de monterte. 

– Den sykkelen jeg fikk av NAV er ganske tung, 
og den må lades veldig ofte. Det finnes billigere 
og bedre elsykler enn denne, sier han og mener 
prosessene er tungvinte.

– Det er jo urettferdig også, for ikke alle med de 
samme utfordringene er like privilegerte som meg,  
som kan få en el-sparkesykkel av egen familie. 
Det burde være sånn at alle som trengte det og 
kunne hatt glede av det, fikk en god el-sykkel 
av NAV, sier Truls og legger til at dette er en av 
tingene han legger vekt på som ungdomsrepre-
sentant i styret til Foreningen for hjertesyke barn 
i Oppland.

– Denne elektriske sparkesykkelen gjør at jeg kommer meg til og fra venner og at jeg kan være 
   med på ting jeg ellers ikke ville hatt energi til, sier Truls Linberg (17). 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

venner
HJELPEMIDLER TIL 
FRITIDSAKTIVITETER, 
LEK OG TRENING
Barn og unge under 26 år kan 
få hjelpemidler til trening og 
stimulering, for å opprettholde 
og bedre motorisk og kognitiv 
funksjonsevne. For å få slike 
hjelpemidler må barnets 
funksjonsevne være varig (utover 
to år) og vesentlig nedsatt. 
Hjelpemidler til lek og sport må 
være nødvendig og hensiktsmessig 
for en normal aktivitet og utvikling. 
Det legges stor vekt på den enkeltes 
individuelle behov.

Hjelpemidler til trening, stimulering, 
lek og sportsaktiviteter dekkes 
vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. 
Hjemmet er her definert som 
foreldrehjem og barnebolig. Ved 
behov for hjelpemidler i flere hjem,  
må det begrunnes hvorfor dette er 
nødvendig.

HVA KAN DU FÅ?
• Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes 

vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som 
foreldrehjem og barnebolig. Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, 
 må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.

• Spesiallaget utstyr som er spesielt utviklet for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser.

• Spesialtilpasning av ordinært utstyr, det vil si påmontering av 
spesialutstyr eller ombygging av ordinært utstyr (gjelder også 
ortopediske hjelpemidler). Ordinært utstyr som skal tilpasses må 
anskaffes i samarbeid med hjelpemiddelsentralen.

SYKLER
Folketrygden dekker kun spesialsykler, det vil si sykler som er spesielt 
tilpasset funksjonsnedsettelser. Det skal alltid vurderes om nødvendig 
ekstrautstyr kan monteres på en vanlig sykkel. I slike tilfeller må du selv 
kjøpe sykkelen, men du får støtte til ekstra utstyr.

– GJØR AT JEG FÅR VÆRT MED
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– Vi må være mer løsningsfokusert! Det brenner 
jeg for. Hvis et hjertebarn har fysiske begrensninger 
trenger det ikke å fritas for gym. I stedet kan 
barnet for eksempel gå turer utendørs i gymtimene.  
Hvis skolen sier at de ikke har ressurser til å 
følge det opp, så ikke gi deg. Vær kravstor! Det  
er nesten bare fantasien som setter grenser for 
hva det er mulig å legge til rette for, sier spesial-
pedagog Ann Kathleen Hansen fra Sandefjord. 

Selv har hun et barn med medfødt hjertefeil. Den 
yngste datteren hennes, Fam Aurora Hansen (13), 
ble født med en forsnevring av lungeklaffen. 

– Hjertefeilen ble oppdaget på tredagerskontrollen  
på sykehuset, før vi skulle dra hjem. Flaks for 
oss var en av de beste hjertelegene på jobb på 
sykehuset den dagen, og han kom og lyttet på 
Fam. Han var rask til å stille diagnosen pulmonal 
stenose, som er en forsnevring av lungeklaffen. Vi 

fikk beskjed om at hun måtte opereres, forteller 
Ann Kathleen. 

I mellomtiden fikk de dra hjem fra sykehuset. Det 
ble noen tøffe uker med ventetid.

– Fam ble raskt dårligere. Hun var en stressa baby,  
og slo seg ikke til ro. Hun spiste lite, og skrek 
mye. Etter hvert ble hun slapp. Jeg så at hun ikke 
var frisk, og det så legene også. Operasjonen ble 
fremskyndet. Da hun var ti uker gammel dro vi 
til sykehuset for at hun skulle opereres. Jeg var 
kjemperedd, forteller Ann Kathleen. 

Vi sitter ved spisebordet hjemme hos familien. Fam  
er med i samtalen, og lytter mens moren forteller.  

– Jeg fikk følge deg inn i operasjonssalen, sier Ann  
Kathleen, og stryker Fam over ryggen. – Men da  
jeg gikk ut derfra knakk jeg sammen. Jeg bare gråt  
og gråt. En kirurg som passerte meg i gangen, kjente 
meg igjen. «Dette kommer til å gå bra. Dette har 
vi kontroll på», sa han. Men jeg syntes det var 
helt grusomt. Selv om jeg visste at du var i gode 
hender, og de kalte det en ukomplisert prosedyre, 
var jeg spent, sier Ann Kathleen. 

Etter operasjonen ble Fam som forvandlet. Hun 
ble rolig, begynte å spise og vokse. 

– Det var fantastisk! Det var som å få en ny unge. 
Alt skjøt fart, både vekst og ernæring, forteller Ann 
Kathleen. Siden har de vært til jevnlige kontroller. 

– Jeg tenker aldri på at jeg ble født med hjertefeil, 
sier Fam. – Egentlig glemmer jeg at jeg har en 
hjertefeil. Men noen ganger kan jeg bli fort sliten, 
særlig når jeg løper, sier Fam. 

– Du må våge å kreve!
– Mitt inntrykk av foreldre til hjertesyke barn er at de er både beskjedne og 
ydmyke. I stedet vil jeg råde foreldre til å kreve litt mer. Ikke slå deg til ro 
hvis barnet ditt trenger et bedre skoletilbud. Det meste er mulig å legge til 

rette for, sier spesialpedagog Ann Kathleen Hansen (47).

TEKST OG FOTO: CHRISTINE KRISTOFFERSEN

U

Fam har alltid spist den 
samme maten som  
resten av familien. På 
forbudslisten står det 
bare en ting: energidrikk.  
– Energidrikker er fulle 
av sukker og koffein og 
kan påvirke hjertemus-
kelen negativt, så det 
må hun holde seg unna, 
sier Ann Kathleen. 
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– TA INITIATIV TIL MØTER!
Gjennom oppveksten har mamma Ann Kathleen 
alltid vært nøye med å informere om Fams hjerte-
feil, først i barnehagen, siden i skolen. 

– Hvis noe skulle skje Fam var jeg opptatt av at 
de voksne skulle vite hva de skulle gjøre. Men det 
som overrasker meg er at barnehagen og skolen 
ikke ville fått noen informasjon om Fams hjerte-
feil, hvis ikke jeg hadde tatt det opp. Jeg trodde at 
slike helseopplysninger følger et barn fra helsesta-
sjonen, men det gjør det ikke. I stedet er det opp 
til oss foreldre å informere, sier Ann Kathleen. 

Før hun utdannet seg til spesialpedagog og begynte 
å jobbe i PP-tjenesten i Sandefjord, var hun lærer 
i mange år. Ann Kathleen kjenner systemet fra 
innsiden. Hvordan vil du råde ferske foreldre til 
å gå frem?

– Nå har vi vært veldig heldige ettersom Fam har 
vært så frisk. Men jeg visste jo ikke hvordan det 
ville bli da hun var liten, så jeg valgte å være i 
forkant. Jeg synes det er en bedre strategi enn  
«å vente og se hvordan ting utvikler seg». 

Når barnet begynner i barnehagen – be om et 
møte der både lederen på avdelingen der barnet 
skal gå er til stede, og styreren i barnehagen. 
Styreren har ansvaret for at informasjonen blir 
brakt videre til alle ansatte som er i kontakt  
med barnet, og at eventuelle hjelpetiltak blir 
satt i gang. 

Bruk Hjertepermen som Foreningen for hjertesyke  
barn har laget. Der står det mange tips til ting 
du kan ta opp. De ansatte trenger å få vite om 
barnet ditt har spesielle behov, og/eller om det  
er ting de må ta hensyn til.

Når barnet starter i første klasse anbefaler jeg 
at du ber om et møte med kontaktlæreren og 
skolens ledelse, gjerne rektor. Rektor har ansvaret 
for at ting blir tilrettelagt. Dette kan for eksempel 
være tilpasninger ved aktivitet, behov for energi- 
økonomisering, behov for hyppigere inntak av mat  
og drikke, behov for hvile i løpet av skoledagen, 
behov for skjerming fra kulde og andre ting.

Avtal deretter faste møter med kontaktlæreren og 
skoleledelsen, også utenom de vanlige utviklings-
samtalene skolen tilbyr. Hvis ikke rektor kan 
komme, så be om at en representant fra ledelsen 
stiller. Dette er viktig for å sikre oppfølgingen rundt  
barnet. Det kan fort bli sårbart hvis ansvaret hviler  
på kontaktlærer alene. Ledelsen kan sørge for  
at alle som jobber rundt barnet er informert om 
hjertefeilen og behovene for tilrettelegging. Slik 
unngår du at kroppsøvingslæreren kanskje presser 
på for å gjennomføre en aktivitet, eller at assistenten 
glemmer å ta med ekstra varmt tøy, eller nok mat 
og drikke, på en tur med SFO. Ledelsen kan også 
sørge for å gi informasjon til vikarer. 

På slike møter kan du også invitere med andre 
personer, hvis det er behov for det. Det kan for 
eksempel være fastlegen, kontaktsykepleier,  
sosionom, fysioterapeut/ergoterapeut eller  
helsesykepleier.

STORE FORSKJELLER
Det er stor forskjell på hjertebarn. Noen har få 
eller ingen problemer, andre har store og om-
fattende behov. Noen har kanskje flere tilleggs-
diagnoser, hvor hjertefeilen bare er en del av 
sykdomsbildet. 

Mange barn med kompleks medfødt hjertefeil opp- 
lever fysiske, psykiske og/eller kognitive utviklings- 

Ann Kathleen har vært 
med i styret i FFHB 
Vestfold i over 10 år. 
Til daglig jobber hun i 
PP-tjenesten i San-
defjord kommune. Før 
hun utdannet seg til 
spesialpedagog jobbet 
hun som lærer. 

Da Fam Aurora var liten ville hun ikke skille seg ut, og være «hun med hjertefeil».  
– Fam har derfor fått bestemme hvilke venner hun skulle fortelle om hjertefeilen 
sin til, mens vi har informert barnehage og skole, sier Ann Kathleen. For henne var 
det viktig så tidlig som mulig å få i stand et samarbeid med barnehage og skole slik 
at Fam skulle få best mulig oppfølging og tilrettelegging – hvis hun trengte det.
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vansker. Det kan dreie seg om forsinkelser i 
mentale, motoriske eller funksjonelle ferdigheter, 
vansker med å lære nye ting eller vansker med å 
konsentrere seg.

Årsaken til vanskene kan ha flere forklaringer. 
Det forskes noe på dette, men svarene er ennå 
ikke sikre.

– Ut fra hva jeg hører er det også mange hjerte- 
barn som strever med sosiale og emosjonelle 
vansker. Det kan være at fysiske begrensninger 
preger sosial samhandling med jevnaldrende, eller  
at barnet strever med følelsen av «annerledeshet».  
Kanskje har også barnet mange dårlige erfaringer 
fra sykehusinnleggelser og operasjoner. Det å være 
mye borte fra skolen kan også være vanskelig,  
fordi de mister kontakten med venner og går 
glipp av mye. Kontakt skolen hvis dette er tilfelle. 
Det finnes mange måter å ivareta barnet på. 

Hvis man opplever noe av dette har jeg et godt tips.  
Psykolog Solfrid Raknes har utviklet materiellet  
«Psykologisk førstehjelp». Dette kan enkelt brukes  
av både foreldre og skole til å hjelpe barnet i 
ulike situasjoner. (For mer info, se:  
www.solfridraknes.no.)

Det fins også et godt materiell som heter «Leve mer!  
Gruble mindre!» som har mye nyttig informasjon 
og øvelser.  
(For mer info, se: https://www.hertervigforlag.no/
butikk/leve-mer-gruble-mindre/.) Dette materiellet 
er beregnet på ungdommer.

– Det er mye å sette seg inn i når man er forelder 
til barn med hjelpebehov. Men ikke vent og se 
an situasjonen før du handler, sier Ann Kathleen 
Hansen. – Vær frempå når det gjelder informa-
sjon overfor barnehage og skole. Det er mange 
som kan hjelpe til, bare man åpner for det!

TIPS OG INFO FRA 
SPESIALPEDAG OG
ANN KATHLEEN HANSEN:

Forskjellen på IP og IOP
For barn med store sammensatte og 
vedvarende behov, som trenger hjelp fra  
flere tjenester, er det vanlig at det søkes  
om en koordinator og en individuell plan (IP). 
Dette er en langsiktig plan som skal ivareta 
barnets behov og sette mål for læring, 
selvstendighet, trivsel og utvikling  
– livsmestring.

En individuell opplæringsplan (IOP) er 
direkte knyttet til skole og til retten til 
spesialundervisning. Det skrives en IOP for 
alle fag som barnet har spesialundervisning i.

Hjelpemidler
Avlastende og/eller kompenserende 
hjelpemidler kan være viktig. Bedre stol, 
heve/senkepult, hvile-sofa eller ergonomisk 
verktøy (bedre blyant, linjal, viskelær etc.) og 
bruk av tutch metoden på tastatur kan spare 
energi. Det samme kan dobbelt sett bøker  
for å slippe å bære en tung sekk. Digitalt 
løsninger som roboten AV1 kan være til hjelp 
for dem som er mye borte fra skolen. 

Du kan kontakte PPT
De fleste barn får tilpassingen de trenger 
gjennom det ordinære opplæringstilbudet. 
Trenger de spesialundervisning eller til- 
rettelegging bør PP-tjenesten kontaktes.

Det er skolen ved rektor som henviser til 
PPT, men foreldre kan også selv henvise. 
Etter utredningen skriver PPT en sakkyndig 
vurdering som danner grunnlaget for det 
enkeltvedtaket skolen må fatte rundt 
barnet. PPT kan sette pedagogiske 
«diagnoser», så som dysleksi, dyskalkuli, 
generelle lærevansker, språkvansker etc.

Mer hjelp
Ved behov for ytterligere hjelp kobles 
BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling), habiliteringssentrene eller andre 
spesialisttjenester, eventuelt Statped inn. 
Dette gjelder ved mistanke om utviklings- 
forstyrrelser, nevrobiologiske forstyrrelser 
og psykiske vansker. 

I tillegg til mistanke om store generelle lære- 
vansker (psykisk utviklingshemning) eller 
andre funksjonsnedsettelser.

SPESIELLE BEHOV?
Barn utvikler seg i ulikt tempo, og det kan være vanskelig å vurdere  
hva som er normalt og hva som regnes som spesielle utfordringer. 

Vær oppmerksomme på følgende områder: 
 •  Forsinket språkutvikling og språkvansker.
 •  Motoriske vansker, vansker med  bevegelse og koordinering.
 •  Sosiale eller følelsesmessige vansker.
 •  Vansker med oppfatning, oppmerksomhet,  

 tenkning eller konsentrasjon (kognitive utfordringer).
 •  Lese- og skrivevansker, eller matematikkvansker.

  (Fra Hjertepermen, FFHB)
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Barne- og ungdomspsykiatrisk  
avdeling på UNN i Tromsø 
(BUPA) er en integrert del av 

Barne- og ungdomsklinikken og har 
tilbud for barn og ungdom mellom 0 og  
18 (23) år og deres foreldre og familier.  
Her tilbyr de utredning, diagnostikk 
og behandling av psykiske lidelser og 
vansker hos barn og ungdom. BUPA har 
ansvaret for det polikliniske tilbudet for 
Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og 
Storfjord kommuner samt Svalbard.  
De har også et regionalt ansvar for 
behandling av barn/unge med tvangs- 
lidelser (OCD). 

– Navnet vårt er egentlig ganske mis-
visende og det kan skape fordommer. 
Vi jobber ikke så mye med psykiatrisk 
sykdom, men først og fremst med å  
forebygge det, sier Camilla Widerøe  
og legger vekt på ordet forebygge. 

Hun er en av fire psykiatere på avde-
lingen BUPA som har 40 ansatte. Her 
jobber både psykiatere, psykologer,  
sosionomer og pedagoger. Avdelingen 
har også et eget nevroteam som blant 
annet jobber med barn med autisme  
og utviklingsforstyrrelser.

Barn og ungdom med emosjonelle 
vansker og de som trenger en utredning, 
for eksempel for ADHD og atferds-
vansker, henvises til BUPA. Det er også 
snakk om barn og unge med sammen-
satte fysiske og psykiske vansker, for 
eksempel smerteproblematikk og ME 
(kronisk utmattelsessyndrom). I tillegg 
til en poliklinikk, har BUPA to senge-
poster, der den ene er for barn og unge 

«En dør inn»
FOR BARN OG UNGE PÅ UNIVERSITETSSYKEHUSET I NORD-NORGE I TROMSØ 
Barne- og ungdomsklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN) ble  
etablert i 2002 og tilbyr barn og ungdom opp til 18 år utredning og behandling innen 
barnemedisin, genetisk utredning og veiledning, psykisk helsevern og habilitering. 
Filosofien til klinikken er at det skal være «En dør inn» i spesialisthelsetjenesten for  
barn, ungdom og deres familier.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

BUPA UNN
BUPA består av tre seksjoner; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), 
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Ungdomspsykiatrisk seksjon 
(UPS) samt kontortjeneste og ledelse.

Psykiaterne Camilla Widerøe (t.v.) og Aina Sundfær 
er to av 40 ansatte på BUPA i Tromsø.
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med spiseforstyrrelser. Barna henvises til 
BUPA enten fra kommunen (fastlegen 
eller helsesøster) eller fra BUK, og de har 
cirka 60 henvisninger i måneden. 

MULIGHETSSAMTALER
De som jobber på BUPA i Tromsø er 
opptatt av å ivareta barna og de unge på 
en best mulig måte, og at de unge ikke 
skal begrenses eller settes i bås når de 
henvises for å få hjelp. 

– Det hender vi stiller diagnoser, men 
ikke alltid. En diagnose må være nyttig 
for behandlingen og for hva vi vil opp- 
nå, sier Aina Sundfær, som også er  
psykiater på BUPA. 

– Når de kommer til oss, snakker vi 
med dem og sjekker ut hva de egentlig 
ønsker seg og trenger, før vi begynner 
med en utredning og eventuell behand-
ling.

Widerøe forteller at de kaller det en 
mulighetssamtale. De setter seg ned med 
barna og foreldrene og kartlegger hva 
belastningene og symptomene egentlig 
er, og diskuterer sammen med dem hva 
de ønsker å få ut av dette – hva som er 
målet med behandlingen.  

– Det som ofte skjer, er nemlig at barna 
eller ungdommen sendes til oss av 
andre,  
og at de ikke alltid er så motivert selv. 
Behandlingen har gjerne vært basert 
på det som står i henvisningen. Det er 
veldig nyttig å bli enige sammen om hva 
og hvor de vil. Det hender faktisk at vi 
da gir dem råd om andre de kan ta kon-
takt med, som kanskje vil kunne gi dem 
bedre hjelp, for eksempel skolehelse- 
tjenesten, sier Widerøe. 

– Noen kan jo faktisk bli sykere av å 

komme på BUP, legger Sundfær til og 
problematiserer at det noen ganger er 
vanskelig å sette en grense for hva som 
er normale variasjoner og hva som er 
ikke-fungerende. Hun tror vi generelt 
sett har for stort fokus på sykdom.

JOBBER MED RELASJONER
På BUPA bruker de ulike behandlings- 
metoder og kombinasjoner av disse, 
avhengig av hva som er barnets/ung-
dommens utfordring. De samarbeider 
også med instanser utenfor BUPA. 
Både fastlege, helsesøster og skole, 
samt PPT, barnevernstjeneste og andre 
sykehus- 
avdelinger (særlig Barne- og ungdoms- 
avdelingen og Barnehabiliteringen) blir 
involvert når det er nødvendig.

 – Det er ofte det beste for barnet at 
PPT har vært involvert før de kommer 
til oss, da unngår vi for mye fram og 
tilbake. PPT ser på lærevansker, vi ser 
på det kognitive og emosjonelle.

De engasjerte psykiaterne forteller at 
det er viktig å kartlegge og jobbe med 
barna og familienes nettverk utenfor 
BUPA. Støtteapparatet i kommunene 
der barnet bor er sentralt, og de trekker 
fram både familievernkontor, familie-
huset, ambulant team og miljøteam i 
kommunene som viktige støttespillere.

Dessuten er familien, eller de barnet bor 
sammen med, viktige samarbeidsparter 
for BUPA og ofte en forutsetning for å 
kunne gi god hjelp og behandling. 

– Barnet er alltid i en familie, og er ofte 
en bærer av familiens utfordringer og 
symptomer, som kommer til uttrykk  
hos barnet. Vi tar også tak i familie- 
konflikter, og vi gjør en del foreldre- 
veiledning, legger Widerøe til.

I tillegg til BUPA, har Barne- og 
ungdomsklinikken på UNN 
hatt et biopsykososialt team 

(Consult-Liaison-team) siden 2016, 
organisert på tvers av avdelingene i 
klinikken og med ansatte i klinik-
ken. De følger opp pasienter på 
BUK hvor psyke og soma går over 
i hverandre, og som ikke nødven-
digvis skal henvises videre til BUPA. 

– Vi jobber ikke med psykiatri, 
men med det som handler om at 
livshendelser påvirker sykdom, og 
omvendt. Kropp  
og sjel henger sammen, helt fra 
starten, sier Hans Petter Fundings-
rud, som er overlege og leder for 
dette CL-teamet.

Fundingsrud har tidligere vært 
klinikkleder for barneavdelingen på 
UNN, og var i sin tid en av pådri-
verne for å få etablert den helhet-
lige og mer omfattende Barne- og 
ungdomsklinikken på UNN. Han 
er barnelege og har siden tidlig i sin 

HVA ER  
CL-TJENESTE?
Consult-Liaison er den 
delen av psykiatrien som 
arbeider med psykiske 
lidelser ved somatiske 
sykdommer.

GODT SAMARBEID: Knut Helge Kaspersen er en av barnelegene som følger opp hjertesyke barn 
på UNN i Tromsø. Han opplever både CL-teamet og BUPA som nyttige samarbeidspartnere.

PSYKOSOS IALT TEAM 

PÅ BARNE- OG  
UNGDOMSKLINIKKEN
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LIVSHENDELSER PÅVIRKER SYKDOM - OG OMVENDT: Elin 
Drivenes og Hans Petter Fundingsrud er Barne- og ungdoms- 
klinikkens psykososiale CL-team og følger spesielt opp pasienter 
 hvor psyke og soma går over i hverandre.

yrkeskarriere brent for en biopsykososial 
tilnærming til pasientene. 

– Vi har aldri vært mer subspesialisert 
enn det vi er nå, og vi har aldri visst 
mer om hvordan kropp og sjel henger 
sammen. Vi må jobbe med dette som en 
helhet, sier han og mener den rent biom-
edisinske tilnærmingen til faget ofte blir 
for reduksjonistisk. 

MØTER MED ÅPEN NYSGJERRIGHET
– Den biopsykososiale sykdomsmodellen  
som vi jobber etter, er et rammeverk for 
å forstå hvordan emosjonelle og sosiale 
forhold hos barn og unge samspiller med  
deres kroppslige symptomer. Tilnærmingen  
tar utgangspunkt i at alle problemer har  
biologiske, psykologiske og sosiale sider.  
Vi møter barna med alle disse tre perspek- 
tivene og med en ikke-forutinntatt 
nysgjerrighet, forklarer han. Metodene 
og verktøyene som benyttes, er alt fra 
psykoedukasjon (lære om sykdommen 
og om å mestre den), familieterapi og 
familieanalyse, individualterapi, kognitiv 
atferdsterapi (CBT), hypnose og veiled-
ning av de øvrige ansatte.

Elin Drivenes er barnepsykiater, og 
sammen med Fundingsrud, utgjør hun 
klinikkens CL-team. Fundingsrud og Dri-
venes har medisinsk poliklinikk og følger 

opp inneliggende barn. I tillegg jobber 
de med psykososial tilnærming der det er 
behov. Allerede på henvisnings- 
tidspunkt til barneavdelingen gjøres  
det en vurdering av om det er behov for 
kompetanse fra Biopsykososialt team, 
som også får «henvist» pasienter med 
sammensatte symptomer av de andre  
på klinikken. De har tilknyttet fysiote- 
rapeut, ergoterapeut og musikkterapeut 
til teamets arbeid. I tillegg samarbeider 
de med psykiater Camilla Widerøe,  
som «lånes» ut til CL-teamets arbeid  
på klinikken.

Fundingsrud og Drivenes erfarer at det er 
noen pasientgrupper de oftere kommer i 
inngripen til enn andre. 

– Det handler nok litt om hvor bevisste 
de ulike subspesialistene er på tilbudet 
og muligheten, tror Fundingsrud, som 
likevel understreker at de har et svært 
godt samarbeid med alle fagpersonene på 
klinikken.

Knut Helge Kaspersen er barnelege og 
jobber med hjerteundersøkelser og opp-
følging av barn med medfødt hjertefeil 
på BUK i Tromsø. Han opplever at det 
er nyttig med avdelingens CL-team, og 
forteller at han både diskuterer og samar-
beider med dem om enkelte barn. 

– Det hender for eksempel at vi får 
inn barn og unge til undersøkelser for 
brystsmerter og svimmelhet, og hvor det 
åpenbart er en psykisk heller enn fysisk 

forklaring, sier han og legger til at han da 
involverer CL-teamet. 

BARN UTVIKLES 
GJENNOM MOTSTAND 
Drivenes forteller at når de jobber med 
barna, ungdommene og deres familier,  
har de både sykdomsperspektivet, 
utviklingsperspektivet og familie- 
perspektivet som utgangspunkt. 

– Det dreier seg selvsagt om å få gjort en 
god medisinsk undersøkelse, men også 
om en psykososial og helhetlig oppføl-
ging og utforskning. Vi tar pasientene  
på alvor og ser mer enn det somatiske.

Drivenes og Fundingsrud har vært 
involvert i undervisning av ungdom med 
medfødt hjertefeil på kursene som har 
vært på Lærings- og mestringssenteret. 

– Det handler om å få sykdommen til å 
henge sammen med det å bli voksen og 
selvstendig.  Barn med kronisk sykdom 
og deres familier, må lære å leve med 
sykdommen, men samtidig ikke la den 
ta for mye plass, sier Elin Drivenes som 
er opptatt av at barn og unge som lever 
med kronisk sykdom, også må få prøve 
seg og må få møte motstand. 

– Sykdommens utvikling må følge 
barnets utvikling ellers, de må lære seg 
å både mestre og håndtere den på det 
nivået de er. 

PSYKOSOS IALT TEAM 
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Nathalie Victoria Skreden Enge bor på 
en gård sammen med foreldrene og tre 
brødre i Gausdal i Gudbrandsdalen. Hun 

ble født med hypoplastisk venstre hjertesyndrom, 
det vil si at hun mangler venstre del av hjertet. 

På sykehuset, da hun var nyfødt, ble foreldrene 
forespeilet at hun skulle være mye sliten og ikke 
orke så mye. 

– Det var vel, hva skal jeg si, mye fokus på alt 
hun ikke kom til å få til, syntes jeg, i forhold til 
hvordan det har blitt. Det har jo gått bra, hun har 
vært en veldig frisk og aktiv jente hele veien, sier 
moren til Nathalie, Liv Kari Enge, som også er 
helsesykepleier.

PÅ LIK LINJE
I oppveksten fikk Nathalie prøve en rekke akti- 
viteter, fra instrumenter, dans, kunst og ski, til 
håndball og fotball. Men det var ridningen som 
skulle bli den store interessen. 

– Jeg har prøvd mye annet, men fant ut at jeg 
helst ville drive med dyr. Jeg er veldig glad i hester,  
sier Nathalie, som rir hver dag hjemme, og to 
ganger i uka ved ridesenteret Stav Hippodromen 
på Tretten. 

– Hva har ridningen betydd for deg?

– At jeg kan være med på lik linje med de andre, 
sier Nathalie kontant. 

Det er ikke så mange i rideklubben som vet at 
Nathalie har en alvorlig hjertefeil, påpeker moren,  
det er ikke noe fokus på det på hesteryggen.

UBEKYMRET
På spørsmål om utfordringer knyttet til hjerte-
feilen mener Nathalie bestemt at disse har vært 
marginale. Stort sett har legene vært mer bekym-
ret enn henne. 

– Tror du dette kan ha noe med din personlighet 
å gjøre?

– Jeg har veldig pågangsmot og vil klare målene 
jeg setter meg, sier Nathalie. Jeg har ikke hatt så 
mye fokus på hjertefeilen min og det jeg ikke får 
til, mer på det jeg klarer.

– Og hun har alltid vært glad i å være aktiv,  
supplerer Liv Kari, og påpeker at de i det siste 
har snakket om viktigheten av å regulere aktivitet 
og hviletid hensiktsmessig. 

– Sammen med treneren til Nathalie har vi lagt 
opp til smart trening, det vil si at du skal bruke 
minst mulig energi, og jobbe mest mulig teknisk. 

– Men dette gjelder jo alle da, mamma,  
protesterer Nathalie. 

SMILEY HVER DAG
Da Nathalie gikk på barneskolen skulle de tegne 
en emoji over hvordan de hadde det på starten  
av skoledagen. Nathalie tegnet en smiley hver dag. 
Da læreren spurte hvorfor, svarte hun alltid: Fordi  
jeg skal i stallen når jeg kommer hjem. Stallen 
ble viktig for henne i tidlig alder. Det var fint for 
henne å finne en idrett som hun mestret. 

Ifølge moren har Nathalie hatt veldig flinke lærere  
på skolen, som har tilpasset om nødvendig. Hun 

INGEN SÆRBEHANDLING, 
TAKK! 

Med ryggen rak og et ansikt som oser av konsentrasjon.  
Nathalie (15) er langt mer opptatt av sin identitet som dressurrytter  

enn at hun ble født med en alvorlig hjertefeil.

TEKST: SYNNØVE PRYTZ BERSET, FOTO: THOMAS JOHNSTONE OG PRIVATE BILDER

U
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– Jeg har veldig pågangsmot og vil klare målene jeg setter meg,  
sier Nathalie. Jeg har ikke hatt så mye fokus på hjertefeilen min  

og det jeg ikke får til, mer på det jeg klarer.
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har fått muligheten til å være inne i friminuttene 
hvis det har vært kaldt eller hun har vært sliten. På 
klasseturer har hun blitt tilbudt å bære mindre,  
og bli kjørt litt nærmere målet.

– Men du har alltid villet bære alle tingene dine 
selv, da, og du har ikke villet bli kjørt, så du har 
gått, sier Liv Kari og ler.

Hun understreker likevel betydningen av at skolen 
har vært så veldig på tilbudssiden, med god  
informasjon og møter for å tilpasse aktiviteter  
for Nathalie. 

– Vi har blitt møtt med god forståelse, så det har 
ikke vært nødvendig å gjøre så mange tilpasninger,  
det har bare sklidd av seg selv naturlig.

STÅ-PÅ-VILJE
– Hva tenker du selv rundt det at du har en  
hjertefeil? Har det gjort deg sterkere mentalt?

– Jeg har ikke tenkt så mye på at jeg skal være 
forsiktig eller bekymret meg fordi jeg har hjertefeil. 

– Du har nok fått hakket mer stå-på-vilje, tror 
jeg, sier Liv Kari. Etter hjertekateteriseringer for 
eksempel, så er Nathalie opptatt av å komme seg 
igjen fort slik at hun kan gå i stallen igjen. Hun er 
opptatt av at andre ikke skal sette noen grenser 
for henne, men at hun selv kjenner sin kropp og 
sine begrensninger. 

– Det er viktig å få lov til å bli kjent med egen 
kropp, hva du tåler og ikke tåler, og når du er 
sliten og ikke sliten. Og så sier du ifra og tar pauser 
hvis du må. Men det skal ikke være slik at du 
ikke skal få være med. Det har du vært opptatt 
av, sier Liv Kari og legger smilende til: 

– Hun er nok litt sta. 

SØKTE RIDELINJE I SVERIGE
Nå har Nathalie søkt og kommet inn på nasjonal  
idrettsutbilding ved Sveriges Ridgymnasium i 
Kungsbacka til høsten. Hun ønsker å bo på internat  
på skolen og ridning vil bli en del av skoleuken. 
De har fem timer ridning i uka, og vanlig skole 
resten av tiden. 

LIVSKVALITET: For at 
Nathalie skal ha det bra, 
er det viktig at hun får 
gjøre de tingene hun har 
lyst til. Og bli behandlet 
som alle andre. 
Her er hun sammen med 
mamma Liv-Kari Enge i 
stallen.
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– Jeg søkte på den linjen fordi jeg da kan ha hest 
i skoletiden, og kan få videreutviklet meg som 
rytter. Da kan jeg klare de langsiktige målene jeg 
har satt meg, sier Nathalie, som tror det kommer 
til å bli tre morsomme år. 

– Jeg tror skolen kommer til å bli morsommere 
når jeg får ri innimellom. Og møte andre på  
samme alder som har samme interesse.

HAR MED SEG BESTEVENNENE
– De fleste ville jo vært mer engstelig enn henne 
for å flytte hjemmefra som 16-åring, men hun er 
kanskje veldig uredd?

– Ja, og så skal hun jo ha med to av sine beste-
venner, hestene sine. Hun er veldig glad i dem, 
sier Liv Kari, som tenker at Nathalie også bruker 
dyrene litt mentalt. 

– Hvis hun gruer seg til for eksempel en større 
hjertekontroll, så bruker hun mye tid i stallen. Jeg 
tror det gjør godt for henne. Og at det er motiva-
sjon når hun skal komme i gang igjen etterpå.

ET SJOKK
Det var under ultralyden i uke 18 at Liv Kari og 
mannen fikk vite at barnet deres hadde hjertefeil, 
et sjokk som de brukte en del tid på å bearbeide, 
forteller hun. 

– Både jeg og mannen min tok et veldig bevisst 
valg da hun ble født og fremtidsutsiktene var usikre.  
Vi ville ikke gå rundt og være bekymret hele 
tiden, for det ville bli for strevsomt. Vi har gjort 
tilpasninger, men det har ikke vært mye fokus på 

at hun har vært syk i oppveksten hennes. Vi har 
heller prøvd at hun skulle få være med på lik linje 
med de andre, sier hun og legger til: 

– Vi vært veldig opptatt av at hun ikke skal være 
en hjertefeil, men at hun har det. 

– Noen kan tenke at det er viktig at hun skjønner 
alvoret. Det er jeg ganske sikker på at hun gjør, 
men hun definerer seg ikke, eller styrer livet sitt 
etter hjertefeilen. Den må henge på, og så tilpasser  
vi litt underveis, utdyper hun. 

LIVSKVALITET I SENTRUM
– Hvordan har det vært å være mor til et barn 
med hjertefeil?

– Det har gått bedre enn vi forespeilet oss i starten.  
Men det er klart at vi lever hele tiden med en 
usikkerhet, hun blir jo aldri hjertefrisk. Det har 
vært et bevisst valg fra vår side å bygge opp under  
den gode aktiviteten hun har med ridning, slik at 
hun får nyte godt av den gode helsa hun opplever 
å ha akkurat nå. Vi tenker nok det i noe større 
grad med henne enn vi hadde gjort hvis hun hadde  
vært hjertefrisk. Det har vært veldig viktig for oss 
at hun skal få en normal oppvekst. 

– Og så tror jeg at det at hun er så aktiv hele  
tiden med hestene, gjør at hun er friskere, sterkere 
og har god utholdenhet. Hun har jo gym på lik 
linje med de andre i klassen, og gjør det ganske 
bra. På inntaksprøven til skolen hun har søkt på 
var det også fysiske tester, hvor hun stilte på linje 
med de andre og gjorde det veldig godt. 

SUNT: At hun er i god  
fysisk form tenker 
jeg er bra for helsa og 
hjertet til Nathalie,  
sier Liv Kari Enge. 
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– Hun er ikke veldig bekymret, virker det som. 
Tenker du at du bærer hennes bekymring på  
en måte?

– Ja, det er nok litt sånn. Når hun skal flytte nå, 
for eksempel, så gjør jo vi oss noen sikkerhets-
tanker rundt det. Selv om ikke hun ser at det er 
noen utfordringer. Som å informere godt der hun 
kommer. Vi kommer til å følge henne tett, og det 
blir nok mange turer til Sverige, sier Liv Kari. 

– Men så tenker jeg at det er godt at hun får være 
litt ubekymret, det kommer nok en tid da hun får 
føle den bekymringen selv og.

SE MULIGHETENE
– Hvilke råd vil du gi til andre for å tilrettelegge 
for at barn med hjertefeil kan leve ut drømmen 
sin, samtidig med å ha en hjertefeil?

– Jeg tenker at det er viktig å se mulighetene og 
ikke ha fokus på begrensningene. Og så er det 
noe med å finne ut hva som er egne bekymringer 
og hva som er barnets bekymringer. Det er klart 
jeg kunne ha overført mye bekymringer på henne,  
men jeg tenker at det er ikke hensiktsmessig når 
hun ikke ser det, men ser mulighetene, sier Liv Kari.

Hun understreker viktigheten av at hjertesyke får 
muligheten til å følge drømmene sine på lik linje 
med andre barn. 

– Og så må man bare legge trygge rammer rundt. 
Det gjelder hvis de skulle skade seg, eller hvis det 
skulle skje noe med hjertet, at menneskene rundt 
henne vet hvordan de skal håndtere det om vi 
ikke er i nærheten, sier hun. 

Som forelder føler man jo at man gjerne skulle 
hatt barna tett på hele tiden. Men de skal få lov 
til å leve fullverdige liv. 

– De skal jo bli voksne individer, så vi må bare 
sakte, men sikkert trygge dem ut i verden. 

FIKK RÅD FRA LEGE
Liv Kari møtte en lege ganske tidlig i forløpet, da 
Nathalie var rundt to måneder gammel og hun 
som mor var veldig bekymret. 

– Jeg husker at han tok tak i meg og sa: Liv Kari, nå 
må du huske å leve livet. Det er det som er viktigst. 

– Det tok jeg skikkelig til meg. Så det har vi gjort. 
Jeg har tenkt på det mange ganger, at jeg er veldig 
takknemlig for at han sa det. Jeg var så bekymret 
for at det skulle skje noe med henne hvis ikke 
jeg så på henne hele tiden. At han ikke plasserte 
ansvaret på oss alene som foreldre, at hvis noe 
skulle skje med henne, så var det liksom bare vårt 
ansvar. Men lev livet, ha det bra når dere kan, 
det er det som er viktig. Og det har jo gått veldig 
bra, da. Hvis jeg skulle gått og bekymret meg i 
alle disse femten årene, så hadde jeg vært ganske 
sliten, sier hun.

TANKER OM FREMTIDEN
Nathalie vil gjerne drive med hest i fremtiden også, 
kanskje som ridelærer eller veterinær. Eller så vil 
hun jobbe med noe som har med klima å gjøre. 

Hun er glad i naturen og mye ute på tur i skogen, 
ikke minst på hesteryggen. Da hun var liten og 
ikke orket å gå så langt, red hun. Da var hesten 
en fin måte å kunne være med på tur på lik linje 
med de andre. 

– Hun har ofte med seg venninner på tur i skogen. 
Noen ganger tar de med telt, sover ute, og hestene 
er med, sier Liv Kari Enge. 

GODE RÅD TIL ANDRE FORELDRE 
MED HJERTESYKE BARN: 
• Se mulighetene og ikke ha fokus på begrensningene
• Sorter hva som er egne bekymringer og barnets bekymringer
• Lag trygge rammer rundt
• Lev livet

HYPOPLASTISK VENSTRE HJERTESYNDROM: 
Ved denne tilstanden er venstre hjertekammer (ventrikkel), som skal pumpe 
rødt (oksygenrikt) blod til kroppen, meget liten. Det er videre en delvis 
eller fullstendig blokkering mellom venstre forkammer og ventrikkelen på 
innløpssiden, og tilsvarende trangt eller tett mellom venstre ventrikkel og 
aorta (hovedpulsåren) på utløpssiden.

En del med denne tilstanden gjennomgår kirurgiske inngrep slik at høyre 
ventrikkel skal kunne pumpe rødt blod til kroppen, mens det blå oksygen- 
fattige blodet) renner passivt direkte til lungene (en såkalt «Fontan-
sirkulasjon»). Den delen av hjertet som egentlig skulle pumpe til lungene, 
pumper nå til hele kroppen.

HESTEJENTE: – Jeg liker å være sammen med  
hestene. Lære nye dressurprogrammer og delta  
i konkurranser, sier Nathalie Skreden Enge.
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MED HEST SOM LIDENSKAP

– Det er hest som er livet hennes. Jeg er imponert 
over hvor mye hun holder på, hun gir seg ikke. 
Hun hadde holdt på her og ridd til hun ikke 
hadde hatt pust igjen, om jeg hadde bedt henne 
om det, sier Utberg lattermildt.

KRETSMESTER
Nathalie liker å konkurrere. I fjor ble hun krets-
mester i juniorklassen, og nå holder hun på å 
kvalifisere seg til NM i august. 

– Det virker ikke som om Nathalie har så mye 
nerver på konkurranser heller, jeg er imponert 
over jobben hun gjør, sier Utberg.

– Må dere tilpasse treningen fordi Nathalie har 
en hjertefeil?

– Jeg må si at jeg egentlig ikke tenker over det. Så 
jeg pusher kanskje litt mye, for jeg synes ikke det 
virker som hun er noe plaget av det i den forstand. 
Det er andre som hadde blitt mer slitne. 

Det mangler ikke på godord når Utberg skal 
beskrive Nathalie som rytter; hun er målbevisst, 
hardtarbeidende og gjør som regel som hun får 
beskjed om.

– Når det gjelder dressurarbeid må du være 
veldig detaljert for å få det ordentlig til. Det er 
mange småting som skal på plass. Nathalie er 
sta og veldig motivert for jobben hun skal gjøre. 

Men kan være litt vimsete til tider, sier hun, og 
legger til:

– Og så gjør det ikke noe å vokse opp på gård 
heller. Hun er sterk, sier Utberg. 

BRA FOR KROPP OG SJEL
Hun påpeker at i tillegg til at ridning er en fin 
sport å drive med, er det også en måte å komme 
seg ut og få naturopplevelser på. Man må ikke 
drive med konkurranseridning, hester blir for 
eksempel også brukt i terapiridning, det gir mye 
livsglede bare å være sammen med hesten. 

– Å ri sprangridning er veldig tungt, du får opp 
mer puls da enn om du rir dressur. Og rir du på 
tur er det noe helt annet. Da kan du jo bare sitte 
på, går hestene i flokk trenger du ikke å gjøre 
så mye heller, da får du heller naturopplevelsen. 
Mange får også en god venn i hesten, sier Utberg. 

EN KJEMPERESSURS
Selv om konkurranseridning krever en del mer 
oppfølging enn andre sporter, tar Nathalie mye 
ansvar selv og klager aldri, skryter treneren. 

– Nathalie er en kjemperessurs for de yngre i 
klubben. Hun er med og underviser og gjør en 
viktig jobb for å få med nye i klubben. Hun er 
en allsidig og dyktig rytter, og et forbilde for de 
yngre jentene. 

«Og så gjør 
det ikke noe 
å vokse opp 

på gård heller. 
Hun er sterk.» 

Nathalie liker å utfordre seg selv. Ifølge trener Øydis Utberg, er hun en 
svært dedikert rytter. 
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med brukerne på ulike arenaer, sier hun.
Mens ansatte i PPT gjerne har faglige 
problemstillinger når de tar kontakt, har 
foreldre også andre typer spørsmål.

– Noen kan lure på om det er noe de 
selv kan gjøre for barnet eller om det er 
grunn til å kontakte PPT. Det kommer 
også spørsmål om hvor de skal henvende 
seg for å få hjelp til ulike utfordringer,  
sier prosjektlederen. 

TIDLIG INNSATS
Tjenesten evalueres kontinuerlig, blant 
annet gjennom en kort vurdering fra dem 
som tar kontakt. 

– Så langt er tilbakemeldingene gjen-
nomgående veldig gode. PPT er spesielt 
fornøyd med raske tilbakemeldinger som 
gjør at de kan jobbe mer effektivt videre, 
sier Fulsaas.

Hun mener tilbudet er et viktig middel 
for å nå målet om tidlig innsats.

– Raske svar fra oss gjør PPT mer 
effektive. At vi også er lett tilgjengelig for 
foreldre og lærere, bidrar til tidlig veiledning, 

som videre gir mulighet for enkle tiltak på 
et tidlig tidspunkt, sier hun.

Det er nå besluttet at Spør oss- 
tjenesten videreføres ut året.

– Et viktig mål med tjenesten er å gjøre 
Statped tilgjengelig for flere, litt tidligere. Vi 
skal svare raskt og meningsfullt når brukerne 
trenger oss og veilede et sted videre i 
prosessen, sier Berit Fulsaas, delprosjekt-
leder for tjenesten.

Tjenesten ble lansert som en pilot i mai. 
I løpet av de tre første ukene kom nær 
300 henvendelser. Etter en liten dupp i 
fellesferien har antall henvendelser stabilisert 
seg på tett oppunder 100 per uke.

– Vi får flest henvendelser fra peda-
gogisk psykologisk tjeneste (PPT) og 
foreldre. Tjenesten er åpen for alle som 
har spørsmål innen området spesial- 
pedagogisk opplæring og inkludering,  
så det kommer også noen henvendelser 
fra lærere og barnehagelærere, sier 
Fulsaas.

TILGJENGELIGHET 
Behovet for tjenesten er begrunnet i 
tilbakemeldinger om at det er vanskelig å 
komme i kontakt med rådgivere i Statped 
når man trenger det. 

Nå er faghjelpen bare noen tastetrykk 
unna gjennom telefon, chat eller e-post.

– Vi hadde en liten diskusjon på om 
det var nødvendig med chat når vi hadde 
telefon, men vi ser at ulike brukergrupper 
foretrekker ulike kommunikasjonskanaler. 
Derfor har det vist seg å være lurt, sier 
Fulsaas.

UTFYLLENDE KOMPETANSE 
Spør oss-tjenesten bemannes av rådgivere 
med ulik fagkompetanse som utfyller 
hverandre. 

– Vi kan bistå med konkrete råd og  
veiledning, og har mulighet til å drøfte  
enkeltsaker anonymt. Dersom det er 
behov for mer informasjon enn vi kan 
gi, vet vi hvem som kan kontaktes i eller 
utenfor Statped, forteller Fulsaas, og 
legger til at drøfting skjer anonymt.

– Tjenesten er også en god temperatur- 
måler på hva som rører seg i bruker-
gruppene og hva de er opptatt av. Det er 
viktig kunnskap for oss, blant annet for å 
tilpasse informasjon og budskap i møte 

– Tjenesten gir en rask og enkel kontakt med 
Statped for å spørre om eller drøfte spørsmål 
innen spesialpedagogisk opplæring. Det kan 
blant annet være tilrettelegging, læringsres-
surser og ulike metoder, sier Berit Fulsaas, 
seniorrådgiver i Statped.

STATPEDS NYE SPØRRE- 
TJENESTE VIDEREFØRES 

TEKST: EVA HOGNSHAGEN  |  FOTO: SIDSEL CARLSEN

Før sommeren lanserte Statped «Spør oss», en tjeneste som enkelt og 
raskt skal gi svar på spesialpedagogiske spørsmål. Tilbudet forlenges i 
første omgang ut året etter en vellykket prøveperiode. 

FAKTA
• Spør oss-tjenesten ble lansert 

som en pilot i mai 2019.
• Målet er at Statped lettere kan 

kontaktes og gi raskere svar.
• Alle kan benytte seg av 

tjenesten.
• Spør oss er tilgjengelig per:

• telefon: 22 90 28 88, mandag 
til fredag fra 08.00 til 15.30

• chat via statped.no, mandag 
til fredag fra 08.00 til 15.30

• e-post: spor-oss@statped.no
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med brukerne på ulike arenaer, sier hun.
Mens ansatte i PPT gjerne har faglige 
problemstillinger når de tar kontakt, har 
foreldre også andre typer spørsmål.

– Noen kan lure på om det er noe de 
selv kan gjøre for barnet eller om det er 
grunn til å kontakte PPT. Det kommer 
også spørsmål om hvor de skal henvende 
seg for å få hjelp til ulike utfordringer,  
sier prosjektlederen. 

TIDLIG INNSATS
Tjenesten evalueres kontinuerlig, blant 
annet gjennom en kort vurdering fra dem 
som tar kontakt. 

– Så langt er tilbakemeldingene gjen-
nomgående veldig gode. PPT er spesielt 
fornøyd med raske tilbakemeldinger som 
gjør at de kan jobbe mer effektivt videre, 
sier Fulsaas.

Hun mener tilbudet er et viktig middel 
for å nå målet om tidlig innsats.

– Raske svar fra oss gjør PPT mer 
effektive. At vi også er lett tilgjengelig for 
foreldre og lærere, bidrar til tidlig veiledning, 

som videre gir mulighet for enkle tiltak på 
et tidlig tidspunkt, sier hun.

Det er nå besluttet at Spør oss- 
tjenesten videreføres ut året.

– Et viktig mål med tjenesten er å gjøre 
Statped tilgjengelig for flere, litt tidligere. Vi 
skal svare raskt og meningsfullt når brukerne 
trenger oss og veilede et sted videre i 
prosessen, sier Berit Fulsaas, delprosjekt-
leder for tjenesten.

Tjenesten ble lansert som en pilot i mai. 
I løpet av de tre første ukene kom nær 
300 henvendelser. Etter en liten dupp i 
fellesferien har antall henvendelser stabilisert 
seg på tett oppunder 100 per uke.

– Vi får flest henvendelser fra peda-
gogisk psykologisk tjeneste (PPT) og 
foreldre. Tjenesten er åpen for alle som 
har spørsmål innen området spesial- 
pedagogisk opplæring og inkludering,  
så det kommer også noen henvendelser 
fra lærere og barnehagelærere, sier 
Fulsaas.

TILGJENGELIGHET 
Behovet for tjenesten er begrunnet i 
tilbakemeldinger om at det er vanskelig å 
komme i kontakt med rådgivere i Statped 
når man trenger det. 

Nå er faghjelpen bare noen tastetrykk 
unna gjennom telefon, chat eller e-post.

– Vi hadde en liten diskusjon på om 
det var nødvendig med chat når vi hadde 
telefon, men vi ser at ulike brukergrupper 
foretrekker ulike kommunikasjonskanaler. 
Derfor har det vist seg å være lurt, sier 
Fulsaas.

UTFYLLENDE KOMPETANSE 
Spør oss-tjenesten bemannes av rådgivere 
med ulik fagkompetanse som utfyller 
hverandre. 

– Vi kan bistå med konkrete råd og  
veiledning, og har mulighet til å drøfte  
enkeltsaker anonymt. Dersom det er 
behov for mer informasjon enn vi kan 
gi, vet vi hvem som kan kontaktes i eller 
utenfor Statped, forteller Fulsaas, og 
legger til at drøfting skjer anonymt.

– Tjenesten er også en god temperatur- 
måler på hva som rører seg i bruker-
gruppene og hva de er opptatt av. Det er 
viktig kunnskap for oss, blant annet for å 
tilpasse informasjon og budskap i møte 

– Tjenesten gir en rask og enkel kontakt med 
Statped for å spørre om eller drøfte spørsmål 
innen spesialpedagogisk opplæring. Det kan 
blant annet være tilrettelegging, læringsres-
surser og ulike metoder, sier Berit Fulsaas, 
seniorrådgiver i Statped.

STATPEDS NYE SPØRRE- 
TJENESTE VIDEREFØRES 

TEKST: EVA HOGNSHAGEN  |  FOTO: SIDSEL CARLSEN

Før sommeren lanserte Statped «Spør oss», en tjeneste som enkelt og 
raskt skal gi svar på spesialpedagogiske spørsmål. Tilbudet forlenges i 
første omgang ut året etter en vellykket prøveperiode. 

FAKTA
• Spør oss-tjenesten ble lansert 

som en pilot i mai 2019.
• Målet er at Statped lettere kan 

kontaktes og gi raskere svar.
• Alle kan benytte seg av 

tjenesten.
• Spør oss er tilgjengelig per:

• telefon: 22 90 28 88, mandag 
til fredag fra 08.00 til 15.30

• chat via statped.no, mandag 
til fredag fra 08.00 til 15.30

• e-post: spor-oss@statped.no
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NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2020–2023, STORTINGSMELDING NUMMER 7

En viktig ramme for organisering av fremtidens 
sykehus i Norge er Nasjonal helse- og sykehus-
plan 2020–2023, stortingsmelding nummer 7, 
som skal vise retning for den videre utviklingen 
av sykehusene. Foreningen for hjertesyke barn har 
vært tett på og gitt innspill til denne meldingen. 

Planen skal være et verktøy for å få til nødvendige  
omstillinger for å kunne møte fremtidens utfor-
dringer. Meldingen er den andre i sitt slag, og 
skal legge viktige føringer for videre utvikling av 
pasientenes helsetjeneste. Norge blir et samfunn 
med flere eldre og knapphet på arbeidskraft, og 
derfor er helseinnovasjon og rett utnyttelse av 
kompetanse viktige momenter som regjeringen 
legger vekt på. 

Regjeringens mål er blant annet at pasientene 
skal oppleve sammenhengende tjenester på tvers 
av sykehus og kommuner, og at sårbare pasienter 
skal oppleve at tjenestene opptrer i team rundt dem. 

Vi i Foreningen for hjertesyke barn kan støtte 
opp om disse målene. I foreningen har helhetlig 
ivaretagelse vært et overordnet og viktig fokus 
gjennom flere år. Til tross for at spesialisthelsetje-
nesten leverer høyspesialiserte og kvalitetssikrede 
hjertemedisinske tjenester, har mange barn og  
familier tilleggsutfordringer som krever en helhetlig  
og tverrfaglig tilnærming både i spesialist- og 
primærhelsetjenesten. Når vi vet at barn med  
alvorlig og/eller kronisk somatisk sykdom har 
2–3 ganger økt risiko for psykiske, sosiale og  
familiære vansker, må helse- og omsorgstjenestene 
også være koordinerte og helhetlige for å ivareta 
dette. Det er gledelig at regjeringen løfter fram 
barn og unge som en av fire prioriterte pasient-
grupper som skal vies særlig oppmerksomhet. 
Meldingen sier sågar at kropp og sinn henger 
sammen, og at helsevesenet må ta utgangspunkt 
i dette. Allikevel vier ikke meldingen særlig stor 
oppmerksomhet til gruppen kronisk somatisk 
syke barn og unge, og vi savner en konkretise-
ring av hvordan tilbudet til kronisk syke barn 
og pårørende skal organiseres og styrkes. Årets 
oppdragsdokumenter gir heller ingen signal om 
at denne gruppen skal vies særlig oppmerksomhet 
(bestillinger fra departementet til de regionale 
helseforetakene). 

Sammen med Nasjonal allianse for helsepsykologi  
i somatikken løftet Foreningen for hjertesyke 
barn fram disse perspektivene under høringen 
i helse- og omsorgskomiteen i januar. Thomas 
Johnstone på 23 år fortalte komiteen om sin 
lange og brokete sykehistorie med fem åpne 
hjerteoperasjoner gjennom oppveksten, innsatt 
pacemaker og en rekke komplikasjoner i forbin-
delse med inngrepene. På høringen fortalte han  
at det var først som voksen han fikk et tilbud om 
en samtale med psykolog, på sitt lokale sykehus.

FAGPOLITIKK I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN

Vår oppgave som interesseorganisasjon er å påvirke politikere, klinikkledere 
og fagmiljøer slik at resultatet blir god helse for hele barnet og familien.

Hjertesyke Thomas 
Johnstone, Pia Bråss fra 
Foreningen for hjerte-
syke barn og Siv Tove 
Engebråten fra Nasjonal 
allianse for helse- 
psykologi i somatikken 
var på Stortingets 
høring onsdag 22. 
januar 2020. Temaet var 
regjeringens nasjonale 
helse- og sykehusplan.

P
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– Da lærte jeg at mine tanker og følelser var 
normale reaksjoner på en unormal situasjon. 
Det er noe alle barn med alvorlig sykdom bør få 
hjelp til å lære, sa Johnstone, som mener det bør 
være et tilbud om hjelp til å bearbeide vanskelige 
opplevelser i forbindelse med sykdom allerede  
fra småbarnsalder. 

Mange barn med medfødt hjertefeil har belast-
ninger som påvirker kropp og sinn, og sykdom-
men påvirker familien. Skal det biopsykososiale  
perspektivet på sykdom ligge til grunn for 
behandling av kronisk syke barn, må dette også 
operasjonaliseres. Tverrfaglighet slik det prak-
tiseres i dag, er basert på bestiller-kompetanse 
og henvisningspraksis. Finansieringsmodellene 
må bygge opp under og stimulere til nye former 
for teamorganisering og samtidighet i tilbud. 
Stortingsmeldingen annonserer at flere typer 
helsepersonell enn leger kan utløse refusjon til 
sykehusene, og det kan være et viktig incitament 
som åpner for bedre utnyttelse av kompetanse og 
ressurser. En tverrfaglig utredning, behandling og 
oppfølging med en integrert, helhetlig biopsyko- 
sosial tilnærming er her helt avgjørende for 
mange barn med kronisk sykdom. Det bør i 
større grad gjenspeiles i planverktøy, incentiver 
og oppdragsdokumenter. 

Foreløpig dato for behandling av Nasjonal helse 
og sykehusplan i Stortinget er satt til 2. april, og 
komiteen avgir sin innstilling 24. mars. 

Fagsjef i Foreningen for hjertesyke barn,  
Pia Bråss

Rådgiver for oppvekst og organisasjon i Foreningen for hjertesyke barn, Mona 
Helen Ødegård, viste forsknings- og utdannings-komiteen på Stortinget ved hjelp 
av duploklosser hvordan summen av utfordringer hjertebarna kan ha blir et total-
bilde som krever tverrfaglig samarbeid og høy kunnskap og kompetanse fra de 
involverte i laget rundt barnet.

STORTINGSMELDINGEN TETT PÅ – TIDLIG INNSATS OG INKLUDERENDE FELLESSKAP I BARNEHAGE OG SKOLE

28. januar deltok Foreningen for hjertesyke barn på høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget om stortings- 
meldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Meldingen handler om hvordan tilpassing og spesialundervisning skal organiseres og følges opp, og er en videreføring av både 
Nordahl-utvalget og Stoltenberg-utvalgets anbefalinger. Mona Helen Ødegård, rådgiver for oppvekst og organisasjon og fagsjef 
Pia Bråss deltok på høringen.

I vårt innlegg la vi vekt på at hverdagen for mange barn og deres familier er utfordrende. Barna kan ha en grunnlidelse, f.eks. 
hjertesykdom, men samtidig tilleggsproblematikk som kognitive vansker, lese- og skrivevansker eller motoriske problemer. Noen 
har behov for spesialundervisning, veldig mange har behov for tilrettelegging. Aller mest har de behov for å bli sett, forstått og 
ivaretatt – og at laget rundt dem har god og riktig kompetanse. I tillegg la vi vekt på at tverrfaglig samarbeid har vist seg å være 
en suksessfaktor og at lærerutdanningen må styrkes både med tanke på tverrfaglighet og økt kompetanse på barn med behov 
for tilrettelegging.

Foreningen for hjertesyke barn leverte også et høringsnotat i forkant, og i dette utdypet vi behovet for tverrfaglig samarbeid 
med spesielt fokus på kontakt mellom helse- og utdanningssektoren. Kronisk syke barn har ofte behov for oppfølging av flere 
ulike instanser. Disse kan være fra utdanningssektoren, men også i stor grad fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Veileder for 
tverrfaglig oppfølging av hjertesyke barn er laget i helsesektoren, men forutsetter oppfølging i undervisningssektoren og dette 
har vist seg å være en utfordring. Det er nødvendig at det tverrfaglige arbeidet organiseres på systemnivå. Det må prioriteres tid 
og ressurser til samhandling, og denne prioriteringen må ikke være opp til den enkelte lærer eller ansatte i helsevesenet.  
Stortingsmeldingen Tett på skal etter planen behandles i Stortinget 24. mars 2020.

Rådgiver for oppvekst og organisasjon i Foreningen for hjertesyke barn, Mona Helen Ødegård
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En sprek 92-åring står på verandaen for å 
vinke meg inn da jeg ankommer vårt avtalte 
møte i Ullevål Hageby. Vi setter oss ved 

kjøkkenbordet og jeg får kaffe servert i et solid 
keramikk-krus fra Sveits, hvor hun på morsiden 
har aner. Helene Pande bøyer seg over bordkanten 
og ser på meg med et åpent og litt granskende blikk. 

– Hvorfor skal du egentlig skrive om meg, jeg er 
ingen ekspert på medfødt hjertefeil, lurer hun. 

– Du har jo vært med på litt av hvert, da, og satt 
noen spor som gagner de hjertesyke barna også, 
svarer jeg, litt oppe til eksamen. Jeg refererer 
blant annet til hennes innsats for at foreldre i dag 
får være sammen med barna sine på sykehus. 

LANG SYKEHUSKARRIERE
Helene Pande ble uteksaminert som lege i Oslo i 
1954. Hun ble utplassert i turnus på Porsgrunn 
lutherske sykehus, hvor barneavdelingen var en 
del av den kirurgiske avdelingen. Pandes interesse 
for de mindre pasientene fant sin begynnelse.  
I årene etter jobbet hun på barnemedisinsk 
avdeling på både Rikshospitalet i Oslo, på Ullevål 
sykehus og i Bergen. I 1964 var hun ferdig spesialist 
i barnemedisin. 

– Jeg har nesten alltid jobbet på sykehus og det 
har vært et privilegium. Der møter du et høyere 
nivå av problemstillinger enn i allmennpraksis, 
og du har mange kolleger å snakke med. Jeg har 
vært heldig og har fått være med på så mye. 

Pande blir tankefull og minnes også noen 
skjellsettende utenlandsturer i legevitenskapens 
tjeneste. I 1967 ble hun «kalt ut» til Jordan, og 

var den første barnelegen i flyktningeleirene etter 
Seksdagerskrigen i Midtøsten. 

– Det var litt sånn «flasketuten peker på». Jeg 
hadde en stilling uten nattevakt og ikke egne små 
barn, og kunne jo dra ut. Jeg fikk kontrakt for 
fire uker, men avløsningen kom aldri og det ble 
fire måneder. Da var jeg utslitt, mange kilo lettere 
og måtte hjem til isolat på Ullevål sykehus. Jeg 
pådro meg jo alle de samme sykdommene som 
de andre i leiren, forteller Pande. Minnene og inn-
trykkene fra dette oppholdet sitter hardt, og hun 
medgir at det ble en reise i både kulturforskjeller 
og i menneskelig smerte. I 1971 ble hun på nytt 
vervet, denne gangen til Nigeria etter Biafrakrigen. 

SLOSS FOR FORELDRENES PLASS  
PÅ SYKEHUSET
Hvor hentet hun sin inspirasjon fra, undrer jeg. 
Litt overraskende trekker Pande frem at hun 
alltid har være litt anglofil.

– Du vet, jeg er så gammel at jeg hørte på illegal 
radio under krigen. 

Så, en gang på 60-tallet var hun på et kurs i barne- 
nevrologi på Great Ormond Street Hospital 
(GOSH) i London, ifølge henne kanskje Europas 
beste barnesykehus. Deretter fikk hun hospitere 
der en uke hvert år.  

– Jeg plukket opp så mye under disse oppholdene,  
det var uhyre lærerikt og jeg anbefaler alle leger  
å gjøre noe liknende. 

Pande forteller at det mot slutten av 60-årene var 
en engelsk lege, Robertson, på besøk i Norge, 

EN KARRIERE FRA LIVETS  
BEGYNNELSE TIL LIVETS SLUTT

I dag er det en selvfølge at foreldrene får være sammen med barnet sitt på sykehuset.  
Sånn har det ikke vært bestandig. Noen har slåss for å få denne retten på plass,  
og barnelege Helene Pande er en av pionerne som banet vei. For dette og mer til  

fikk hun Kongens fortjenstmedalje i gull i 2006.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN 

M

– Jeg har 
nesten alltid 

jobbet på 
sykehus og det 

har vært et 
privilegium.
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som talte sterkt for å slippe inn foreldre til barn 
som lå på sykehus, slik de hadde gjort i England 
noen år før. På 60-tallet var dette langt fra vanlig 
hjemme i Norge, hvor filosofien om at det var 
best for barna jo mindre foreldrene forstyrret, 
fortsatt rådet. Helene Pande var en av dem som 
stilte spørsmål ved praksisen med å skille barna 
fra foreldrene på sykehuset, og som gjennom sitt 
arbeid selv så hvor smertefulle og skadelige disse 
avskjedene var for barna (og foreldrene). 

– Særlig de aller minste barna ble forvirret og 
fortvilte. Det er helt opplagt at mor og far må 
få være sammen med barnet så mye som mulig 
på sykehuset, sier Pande med ettertrykk. Hun 
har mange minner fra små, redde barn som ble 
«forlatt» av foreldrene på sykehuset. 

– Jeg har opp igjennom fått brev fra en hærskare  
av mammaer og pappaer, som kan fortelle om 
sinte og «vanskelige» barn som hadde vært isolert  
på sykehus. Er det rart, lurer barnelegen og tror 
mye skade ble forvoldt med den gamle og lite 
kunnskapsbaserte praksisen.

OPPFORDRET HELSEMINISTEREN TIL  
Å GJØRE NOE
Helene Pande gikk rett og slett til helsedirektør 
Karl Evang og ba om at temaet måtte tas opp.  
Til ingen nytte. Da gikk hun til Redd Barna og 
 ba dem gå til helsedirektøren med samme bønn. 
Så, mot slutten av 60-tallet oppnevnte Helse- 
direktoratet et utvalg, en komité bestående av fire 
fagpersoner som skulle se på problemene. Helene 
Pande var en av de fire, og hun trekker fram at den 
mest drivende kraften etter hvert var professor  
i psykologi, Bjørn Killingmo. Komiteen jobbet 

raskt og leverte en innstilling/anbefaling, som året 
etter kom ut i bokform, Når barn må på sykehus, 
mentalhygieniske aspekter. Her var bakgrunns-
materiale og forskning beskrevet, og en konklusjon  
med ti anbefalinger om hvordan barns opphold 
på sykehus burde være – både med tanke på 
fysiske og mentale rammebetingelser. Sentralt 
var at barnets kontakt med foreldrene må være 
mest mulig uavbrutt og at barns «basic thrust» 
kan skades hvis tilknytningen til nære omsorgs- 
personer blir brutt. 

– Men det skjedde lite, faktisk ingenting, forteller 
Pande oppgitt. Først i 1979 ble de ti retningslinjene 
 offisielt godtatt for barn på sykehus. Fra da av 
begynte foreldrene å «flytte inn» på alle sykehus. 
Etter hvert fulgte også økonomisk kompensasjon 
for både reise og opphold med. 

FØRSTE I SKANDINAVIA SOM SLAPP  
INN FORELDRE
I 1974 ble Helene Pande oppfordret til å reise 
til sykehuset i Nordland for å bygge opp en 
barneavdeling der. Hun ble her i åtte år, og hun 
satte spor.  

Helene Pande jobbet 
som barnelege på 
sykehus i flerfoldige 
tiår. Hun satte spor, og 
var blant en av dem som 
slåss for at barna skal 
få ha foreldrene sine 
hos seg når de er på 
sykehus.

 – Foreldrene må få tale om sine erfaringer  
og de må bli hørt!
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– Nordland var faktisk det første sykehuset i 
Skandinavia som slapp foreldrene inn, forteller 
Pande. Hun legger fort til at på hennes spørsmål til 
de ansatte på sykehuset om «hva med foreldrene?»,  
svarte pleiepersonalet ganske enkelt at «de skal 
være her hele tiden». Mange av sykepleierne i 
Bodø var inspirert av ny kunnskap og komiteens 
anbefalinger, og de var minst like bestemte som 
henne når det kom til hvor skapet skulle stå. Kom 
familiene langveis fra, kunne de bli innlosjert på 
en hybel i kjelleren på sykehuset. Pande får ikke 
fullrost det nordnorske folkeslaget nok, og deres 
evne til å finne løsninger og bare å gjøre ting.

Som del av barneavdelingen på sykehuset i 
Nordland ble også nyfødtavdelingen bygget opp. 
Redningssentralen lå bare åtte til ti minutter fra 
sykehuset, og det ble innført at en barnelege med 
kuvøse ble med ambulansehelikopteret eller flyet 
ut for å hente syke nyfødte fra de seks mindre 
sykehusene i fylket. 

– Dette var helt nytt. Vi gjorde det i arbeidstiden 
og på fritiden, det var jo litt eventyr i dette og 
sånt du kan gjøre i en pionertid. Om nødvendig 
kunne vi begynne behandlingen av barnet allerede  
i flyet eller helikopteret. 

Samtalen er interessant. Helene Pande har mye 
å fortelle, hun er oppdatert på hva som skjer på 
medisinfeltet og har mange spennende anekdoter 
på lager. Ikke alle skal på trykk, får jeg beskjed 
om. Når hun ikke ønsker at jeg skal skrive det 

hun beretter, tar hun kort og godt pennen ut av 
hånden min. Det er en vennlig og myndig dame jeg 
har foran meg. En myndighet hun ganske sikkert 
har hatt bruk for. Noe av det hun har gjennom-
ført i sitt yrkesliv, har også vekket motstand. 

FIKK SLUTT PÅ SMERTEFULL DRYPPING
I 1976 var Helene Pande nok en gang i London, 
og da på Queen Charlotte’s fødeavdeling. Inne 
på barselavdelingen fikk hun for første gang se 
et nyfødt barn som ikke hadde puss i øynene og 
som møtte blikket hennes. Dette gjorde inntrykk

– De kopierte ansiktsuttrykket og fulgte meg 
med øynene. I norske lærebøker sto det i opplag 
etter opplag at dette ikke skjedde før i fire til seks 
ukers alder.

Pande bestemte seg igjen for å gå gammel praksis 
og sedvane etter i sømmene. I England hadde de 
nemlig for lengst sluttet å dryppe de nyfødtes øyne 
med lapisdråper, ikke i Norge. Pande forklarer at 
drypping av nyfødtes øyne ble gjort for å fore-
bygge eventuell smitte av gonore under fødselen. 
I Norge ble det lovbestemt i 1898 at alle nyfødte 
skulle dryppes forebyggende, og praksisen varte 
helt fram til 1980-tallet. 

– Barna skrek, dette var fryktelig smertefullt.  
Øynene deres ble gjenklistret av puss og de fikk 
ikke øyekontakt med mor de første døgnene, 
forklarer Pande, som stilte spørsmål ved at vi 
fortsatte med denne praksisen i Norge. Penicillin 
var for lengst oppfunnet og gonore mer sjelden. 
Var det nødvendig å utsette barna for dette?

Pande satte i gang et prosjekt i Norge med god- 
kjenning fra Helsedirektoratet (etter mye om 
og men). Hun gjennomførte en stor studie, hvor 
1200 nyfødte ble fulgt i seks måneder. Noen ble 
dryppet, noen ikke, og resultatene var entydige. 
Det kom klart fram at barna som ikke var dryp-
pet, ble ammet lenger enn dem som ble dryppet 
og ikke hadde blikk-kontakt de første døgnene. 
Rapporten med resultatene ble lagt fram i 1978, 
men vakte en del motstand, særlig fra øyeleger og 
også noe fra jordmødre. Først i 1982 ble loven 
endret og lapisdryppingens nesten 100 år lange 
historie i Norge avsluttet.

SÅ BETYDNINGEN AV Å SAMLE FORELDRENE
Helene Pande møtte mange foreldre gjennom sitt 
liv som barnelege, og hun så hvilken belastning 
mange av dem var utsatt for når barnet hadde 
en sykdom eller funksjonsnedsettelse. Hun var 
opptatt av hva slags informasjon de ble gitt. Det 
hun også la merke til, særlig i Bodø, var noe hun 
kaller «post-Frambu-syndrom». 

– Etter å ha vært på Frambu og fått omfattende 
hjelp og behandling, falt foreldrene litt sammen 
når de kom hjem til et mindre sted hvor tilbudet 
slett ikke var like bra. 

NÅR BARN MÅ PÅ 
SYKEHUS: Helene 
Pande var en av for-
fatterne bak boka Når 
barn må på sykehus, 
mentalhygieniske 
aspekter, som kom ut 
i 1971 og inneholdt en 
rekke anbefalinger om 
hvordan barns opphold 
på sykehus bør være – 
blant annet at de bør 
få ha foreldrene sine 
tilstede.
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Pande bestemte seg for å organisere et lokalt til-
bud, og å bringe disse familiene sammen. Barn og 
foreldre med utvalgte nevrologiske diagnoser ble 
i 1977 samlet til en helg på Saltstraumen gjest- 
giveri. Kommunene betalte for familienes opp-
hold. Et par av legene og mange av sykepleierne 
stilte på dugnad og passet på barna mens forel-
drene var på foredrag.

– Det viktigste på dette kurset var at en finsk 
sykepleier, som selv hadde et funksjonshemmet 
barn, holdt et innlegg der hun emosjonelt fortalte 
om sårende og vonde opplevelser med sykehus-
personale og andre i omgivelser. Dette innlegget 
forløste foreldrenes egne erfaringer og disse kom 
fritt fram. 

Pande minnes denne helgen som noe helt spesielt, 
ikke minst fordi det var så viktig for henne som 
lege å få høre alle disse historiene. Noe en travel 
hverdag på sykehuset ikke alltid ga rom for. Sam-
tidig fikk hun virkelig øynene opp for foreldre-
gruppens betydning. 

– Foreldrene må få tale om sine erfaringer og de 
må bli hørt!

AVSLUTTET MED PALLIASJON 
Helene Pande jobbet de siste årene av sitt yrkesliv 

på barneavdelingen på Drammen sykehus og 
gikk av med pensjon i 1995. Samme år ble hun 
æresmedlem i Nordisk Nevropediatrisk selskap. 
Hun hadde fortsatt mye å gi og var i flere år etter 
at hun ble pensjonert engasjert i smertebehandling 
og palliasjon for syke hjemmeboende pasienter, 
både gjennom Fransiskushjelpen, Hospice Lovise- 
berg og som ansatt to korte dager per uke på 
Bærum sykehus. 

– På Bærum var en annen pensjonist og jeg en 
slags forlenget arm for sykehuset og hadde tid til 
å sitte hos pasientene. Overlege Ottesen styrte det 
hele og var alltid tilgjengelig per telefon. Vi kunne 
sitte i hjemmene hos pasienten og deres nærmeste,  
vi hadde tid til å snakke og ikke minst, å lytte.

Pande forteller at dette ga mange berikende sam-
taler og ble en god avslutning på en yrkeskarriere 
som lege – med oppstart ved livets begynnelse og 
avslutning ved livets slutt.

Så runder også vi av en hyggelig og, for under- 
tegnedes del, lærerik samtale. Helene Pande 
følger meg ut og forklarer korteste vei til trikken. 
Hun takker for besøket og advarer med et lurt 
glimt i øyet. 

FORSKRIFT OM BARNS OPPHOLD I HELSEINSTITUSJON 

KAPITTEL 2. SAMVÆRSRETT FOR FORELDRE M.M.
§ 6. Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjons- 
oppholdet i den grad det følger av pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 6–2. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet.

Personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan utføre  
mens de er hos barnet. Foreldre og barn skal få fortløpende informasjon om sykdommen. 
Foreldre skal ha mulighet til å være til stede under behandlingen hvis barnet ønsker det og  
det ikke vanskeliggjør behandlingen.

Foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet skal få avlastning etter behov.

Foreldre skal ha adgang til egnet oppholdsrom.

Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene kontakt med sosionom,  
psykolog og/eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt.

(Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgs-departementet)  
1. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten  
m.m. § 3–6.)

§
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– Vi er opptatt av å være tilgjengelige, 
denne fanen holder vi høyt, sier Holten- 
Andersen, og mener de har mye igjen  
for det i form av viktig informasjon, 
kunnskap og godt samarbeid med  
førstelinjetjenesten.

Den generelle trenden på Sykehuset i 
Lillehammer fram til for et par år siden, 
var at henvisningsmengden fra fast- 
legene steg år for år, også antall avviste 
henvisninger. Således ble det også mer 
arbeid med hver av de henviste pasie- 
ntene, både for spesialisthelsetjenesten 
 og for primærhelsetjenesten. 

– Det ble mer av både utredninger, av  
polikliniske undersøkelser og, ikke 
minst, av dokumentasjon, sier overlege 
Dag Sulheim. At aldersgrensen for  
barneavdelingen for noen år siden 
ble satt opp til 18 år (nå Barne- og 
ungdomsavdeling), har også gjort noe 
med hva slags problemstillinger som 
henvises til sykehuset. Blant annet tar 
psykososiale og tilstøtende problem- 
stillinger større plass. 

KOMMUNIKASJON PÅ TELEFON
På Sykehuset innlandet Lillehammer så 
de et behov for å etablere en tjeneste 
som kunne fungere som et kommunika-
sjonsledd mellom primær- og spesialist-
helsetjeneste, som ledd i det å håndtere 
en stigende henvisningsmengde og 
økende antall avviste henvisninger.  
Da dukket ideen om barnehelse- 
telefonen opp.

– Vi så et behov for å kunne snakke mer 
med blant annet helsesykepleiere, som 
ellers har en høy terskel for å ringe oss. 
Dessuten kan nok primærhelsetjenesten 
oppleve at det kan være vanskelig å  
få tak i barnelege per telefon i en  
travel hverdag. 

I snart to år har de betjent en telefon- 
tjeneste som fungerer som et ekstra 
tilbud til primærhelsetjenesten. «Barne- 
helsetelefonen» er åpen hver onsdag 
mellom klokken ett og tre. Seksjons- 
overlegene Kristian Holm og Mads  
Holten-Andersen rullerer på å ha telefon- 
vakt, og tar i disse to timene imot  
telefoner fra helsesykepleiere og fastleger 
i kommunene som hører til sykehuset. 

– Vi opplever at Barnehelsetelefonen 
er blitt et velfungerende redskap i vårt 
samarbeid med primærhelsetjenesten. 
Det ser ut til at antall henvisninger samt 
andelen av avvisninger har stabilisert 

– «Barnehelsetelefonen» gir viktig informasjon og er en godt investert ressurs,  
mener overlege Mads Holten-Andersen på Barne- og ungdomsavdelingen ved  

Sykehuset i Lillehammer. Her har de kultur for å være tilgjengelige for brukerne  
og for andre faginstanser som er involvert i barnas liv.

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN

Barnehelsetelefon
 – ET GODT SAMARBEIDSTILTAK

✆

Seksjonsoverlege Mads Holten-Andersen og 
Kristian Holm betjener Barnehelsetelefonen en 
ettermiddag i uken og har veldig god erfaring  
med denne tjenesten så langt. – Den er blitt et 
velfungerende redskap i vårt samarbeid med 
primærhelsetjenesten, sier Holten-Andersen.
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seg, selv om det selvsagt er mange faktorer 
som spiller inn på dette, sier Holten- 
Andersen. Han forteller videre at de 
alltid sørger for å begrunne avvisninger, 
for eksempel med forslag til supple-
rende utredning og undersøkelser eller 
behandling i primærhelsetjenesten.

– Det dreier seg om alle mulige slags 
problemstillinger, men primært om ting 
som ikke nødvendigvis må løses akutt 
på minuttet. De fleste handler om vekst, 
utvikling, spisevansker og oppfølging  
av epikriser, forteller Holten-Andersen.  
I snitt er det 5–7 telefoner hver onsdag,  
cirka halvparten fra fastleger og halv-
parten fra helsesykepleiere. Ofte kan 
problemstillingene avklares der og da 
over telefonen. 

Holten-Andersen forteller at typiske 
spørsmål på telefon om et hjertesykt 
barn kan være knyttet opp til «vente-
fasen» mellom (eller før) ny operasjon. 
Sviktproblematikk, vekst, trivsel og 
usikkerhet rundt vaksiner, er ting som 
kan diskuteres og vurderes. Han er for-
nøyd med ordningen og opplever denne 
tjenesten som svært nyttig. 

– Den sparer oss for en del henvisninger, 
og den gjør også at noen av henvisningene 
som kommer er mer spisset. Det gjør en 
del undersøkelser unødvendige, noe som 
er viktig i en tid hvor det er økende og 
nødvendig fokus på «kloke valg»  
i helsetjenesten.

UNNGÅR «DOCTORS DELAY»
Overlege Sulheim legger til at Barnehelse- 
telefonen i beste fall gir en besparelse 
for kommunehelsetjenesten. Tradisjonelt 
sett sender helsesykepleierne barna med 
medisinske problemstillinger til fastlegen,  
så er det han eller hun som eventuelt 
henviser dem videre til sykehuset. 

– Nå kan vi «bypasse» fastlegen ved at 
en del problemstillinger løses direkte, 
eller at vi avtaler med helsesykepleier 
at barnet skal til undersøkelse her. Slik 
unngår vi «doctors delay».

Holten-Andersen legger også vekt på  
at kontakten gjennom denne telefon- 
tjenesten bidrar til kunnskapsformidling 
begge veier og til et godt samarbeid 
med primærhelsetjenesten. 

– Vi har mulighet til å diskutere problem- 
stillingene og til å nyansere dem. Det er 
engasjerte folk som ringer inn og vi har 

gode samtaler, sier han og vektlegger 
at dette er en god arena for kontakt  
og informasjonsflyt. 

KULTUR FOR Å VÆRE TILGJENGELIGE
Barnelegene på sykehuset på Lillehammer  
er opptatt av å jobbe helhetlig og å 
sikre barna i området god og tverr- 
faglig oppfølging.

– Barn med komplekse medfødte hjer-
tefeil har ofte tilleggsutfordringer, og 
det er viktig at vi sammen sikrer at disse 
barna får riktig og god hjelp, sier Holten- 
Andersen. Han vektlegger samtidig at 
det er en balansegang, og at de heller 
ikke vil sykeliggjøre barnet mer enn 
nødvendig og sette i gang altfor  
mange utredninger. 

– Det handler også om hvor mange disse 
barna og familiene skal måtte forholde 
seg til, som skal «blande seg inn i» deres 
liv, legger Sulheim til. Han mener likevel 
av Veileder for tverrfaglig oppfølging av 
hjertesyke barn er et godt verktøy, som 
hjelper dem og er en påminner om  
hva de skal være oppmerksomme på  
av eventuelle utfordringer som bør 
følges opp. 

Barnelegene på Lillehammer reiser ofte 
ut i distriktet og bidrar med sin kunn-
skap og kjennskap til barnet på blant 
annet ansvarsgruppemøter og i dialog 
med skolen. 

– Vi har relativt lav terskel for å reise ut 
og vi setter av tid til dette arbeidet, med 
god forståelse og støtte fra vår leder. 
Dette gir oss viktig informasjon om 
barna og om hverdagen og utfordringene 
de har, sier Holten-Andersen, som er 
opptatt av å være en del av laget rundt 
barnet og ikke minst, å rekke ut en hånd 
til foreldrene.

– På disse møtene får vi formidlet 
viktige budskap til alle som står rundt 
barnet, til hele systemet samtidig, legger 
Sulheim til og forteller at det typisk kan 
dreie seg om forsiktighets-ting, hva som 
må passes på, forberedes osv. 

– I tillegg får vi bistått foreldrene og 
støttet dem i en krevende situasjon, 
avslutter de engasjerte barnelegene.

Overlege Dag Sulheim på Lillehammer sykehus mener det er vel prioritert tid å besøke  
skoler og ansvarsgrupper til de hjertesyke barna. – Vi kan bistå foreldrene og støtte dem  
i en krevende situasjon.
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Generalsekretær i Foreningen for 
hjertesyke barn, Helene Thon, 
ønsket velkommen til arbeids- 

møtet, og understreket at dette prosjektet  
er viktig for oss som forening av 
flere grunner.  

– Vi ønsker å bidra til økt interesse i 
de norske fagmiljøene for dette nye 
forskningsfeltet, og for et større inter- 
nasjonalt samarbeid. I tillegg håper vi  
at ny kunnskap kan gi inspirasjon til 
å vurdere en mer systematisk bruk av 
klaffer og vev, også her i Norge.

KLAFFER – EN UTFORDRING
Rundt fem millioner mennesker lever 
med medfødt hjertefeil i Europa. Klaffe- 
feil og behov for å bytte klaffer er en 
vanlig følge av både medfødt hjertefeil 
og av andre og ervervede hjertesyk-
dommer. De økonomiske kostnadene 
ved dette er store, og belastningene 
for pasientene, med komplikasjoner 
og gjentatt bytte av klaffer, er enorme. 
Konvensjonell behandling ved skifte av 
klaffer per i dag er at pasientene får en 
mekanisk klaff eller donorklaffer fra et 
annet menneske (homograft), eventuelt 
fra svin eller kalv. Begge alternativer har 
svakheter. Ved mekaniske klaffer må 
pasienten bruke blodfortynnende medi-
siner. Biologiske klaffer kan avstøtes og 
slites ut langt raskere enn en opprinnelig 
klaff. Dagens klaffer mangler dessuten 
potensial for vekst, og begge typene 
degenereres, blant annet med forkalk-
ninger (levetid er pluss/minus 10 år).  
De må derfor byttes etter noen år og 
krever nye operasjoner. 

FORSKNING PÅ REGENERATIVE 
KLAFFER
Siden 2012 har to store klaffe-studier 
pågått i Europa, med utgangspunkt i 
forskningen til doktor Axel Haverich 
ved universitetssykehuset i Hannover. 
I disse to EU-finansierte prosjektene,  
ESPOIR og ARISE (hhv. pulmonalklaff 
og aortaklaff) er moderne teknologi  
(tissue enigneering) tatt i bruk for å opti- 
malisere en ny type klaff. Helt kontret 
er det snakk om human-klaffer som blir 
behandlet på en spesiell måte hvor de 
«vaskes» fri for donors cellemateriale 
og bakterier/virus. Denne decellulariserte  
klaffen, som også uten celler virker 
som den skal rent mekanisk, erstatter 
deretter en ødelagt klaff hos et utvalg 
pasienter. I løpet av cirka et halvt år blir 
det innsatte klaffeskjelettet en del av mot- 
takerens eget biologiske vevsmateriale, og 
vil antageligvis også ha regenerative evner.

Doktor Axel Haverich ved universitets-
sykehuset i Hannover begynte allerede i 

2002 å forske på et hjerteklaff-implantat 
med potensial for slik regenerasjon. På 
arbeidsmøtet i Oslo ble resultatene av de 
to studiene, inkludert Haverichs pilot-
studie, lagt fram og diskutert.  

– Disse klaffene er trygge og resultatene 
så langt er gode, sa kardiolog, kirurg og 
forskningsleder for ESPOIR og ARISE,  
Samir Saricouch, da han holdt sin pre-
sentasjon. Han understreket likevel at 
det først er over enda lengre tid at de 
virkelige resultatene vil vise seg. Den 
lengste oppfølgingstiden så langt er 11 år.  

Pasientene i disse studiene, som til sammen 
teller over 400, er blitt sammenliknet 
med kontrollgrupper som har fått kon-
vensjonell behandling (mekanisk klaff 
eller homograft) og hvor det er korrigert 
for både type hjertefeil, antall tidligere 
hjerteoperasjoner og alder. 

– Dødeligheten i utvalget vårt er lav 
(under 2 prosent), de har hatt færre 

16. januar 2020 var et knippe forskere, kirurger, etikere og gründere fra Universitetet 
i Hannover på besøk ved Oslo Universitetssykehus for å legge frem erfaringer fra de 
europeiske klaffeprosjektene ARISE og ESPOIR for det norske fagmiljøet. Hvordan kan 
fremtidens klaffe-erstatninger se ut og hvordan kan fagmiljøene samarbeide på tvers av 
landegrensene for å utvikle disse, var noe av det som ble diskutert. Møtet var initiert og 
tilrettelagt av Foreningen for hjertesyke barn.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

INTERNASJONALT ARBEIDSMØTE OM

fremtidens klaffer

Axel Haverich Samir Saricouch
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reoperasjoner enn kontrollgruppene  
og opplever sjeldnere komplikasjoner 
som for eksempel endokarditt, blod-
propp og degenerasjon av klaffene, 
fortalte Saricouch. 

Når det gjelder evnen til vekst, medga 
Saricouch at de ikke har nok tilgang på 
data til å kunne slå fast med sikkerhet at 
klaffene evner å vokse med pasientene. 
Kun en liten andel av deltakerne i studien  
var små barn (hvor vekst av klaffen er 
relevant). Saricouch fortalte imidlertid at 
på de få små barna som er med, kan det 
se ut som at klaffene evner å gro med 
barnet. Den yngste som har fått satt inn 
en slik klaff, var seks uker gammel. 

En annen utfordring som viser seg ved 
disse klaffene er dessuten en tendens  
til forkalkninger av/i klaffene over tid.  
Dernest er det en problemstilling at 
tilgangen på donorklaffer er begrenset, 
særlig for de aller minste klaffene.  
Saricouch, som leder dette forsknings-
prosjektet, er for egen del ikke i tvil.

– Disse decellurariserte klaffehomograftene 
er den beste behandlingen vi kan tilby 
pasientene i dag. 

NOE FOR NORGE?
Norge har ikke vært deltaker i studiene 
ESPOIR og ARISE, men har hatt en 
bruker-representant med i prosjektenes 
etiske komité. Marte Jystad fra Foreningen  
for hjertesyke barn har siden 2012 
vært aktiv i dette arbeidet og innledet 
arbeidsmøtet i Oslo med å si litt om 
betydningen av brukerrepresentasjon i 
slike prosjekter. 

– Det er viktig at fagmiljøene faktisk 
forsker på det pasientene er opptatt av 
og at forskningen er mest mulig pasient- 
orientert. Derfor er brukermedvirkning 
viktig i forskning, både for utformingen 
og for prioriteringene som gjøres. Dessuten 
er det mange andre problemstillinger 

knyttet opp til slike forskningsprosjekter,  
ikke minst etiske, for eksempel rundt 
hvem som inkluderes i studien og hva 
slags informasjon de får. Som brukere 
har vi en viktig stemme her, og i dette 
prosjektet har vi blitt både hørt og 
inkludert, understreket Jystad.

Det var mange spørsmål fra salen 
under arbeidsmøtet, og det ble gode 
diskusjoner. De norske kardiologene og 
kirurgene viste stor interesse for temaet, 
ikke minst om tilgangen til klaffene, og 
gjorde seg tanker om hvordan de kunne 
bidra i enda større grad.

Gaute Døhlen er avdelingsleder på 
Barnekardiologisk avdeling på OUS 
Rikshospitalet. Han syntes det var 
et imponerende forskningsarbeid de 
fikk presentert på arbeidsmøtet. Han 
påpeker imidlertid at det er relativt kort 
observasjonstid så langt og at det ikke 
er utført undersøkelser med direkte  
sammenlikninger med andre mer vel- 
etablerte alternativer. 

– Det er klart at decellulariserte proteser 
kan bli det som foretrekkes i fremtiden, 
men studier som er gjennomført så langt 
tillater ennå ikke slike konklusjoner. Det 
er et omfattende arbeid som er gjort og 
det er viktig å følge dette fagfeltet i tiden 
som kommer.

ÅPENHET VIKTIG
Lege Katharina Beier jobber til daglig 
med forskningsetikk ved Universitetet i 
Göttingen, og har sammen med Marte 
Jystad vært medlem av den etiske komi-
teen i ARISE-prosjektet. 

– Åpenhet er et grunnleggende prinsipp 
for både ESPOIR og ARISE, og dette 
har også etisk komité vært opptatt av. 
Distribuering av klaffene har vært et 
annet sentralt tema, og etisk komité var 
tidlig ute med å etterspørre og følge opp 
prinsippene og retningslinjene for dette, 
understreket hun.

Leder i Foreningen for hjertesyke barn, 
Erik Skarrud, avsluttet møtet med å 
understreke at ny forskning er viktig for 
å oppfylle vår visjon om at «Alle barn 
med hjertefeil skal ha et godt liv». 

– Som forening er vi opptatt av å sikre 
god behandling for fremtiden, som 
medfører lavest mulige utgifter og – ikke 
minst – omkostninger for pasientene, sa 
han og understreket samtidig at Foreningen  
for hjertesyke barn gjennom flere år 
har vært opptatt av å støtte forsknings-
prosjekter på nye områder, blant annet 
gjennom vår egen stiftelse, Foreningen 
for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen.

HVA ER REGENERATIV MEDISIN 
OG TISSUE ENGINEERING? 
Regenerativ medisin (gjenoppbyggende medisin) og tissue engineering (å utvikle 
vev og organer i laboratorium) sikter seg inn på menneskekroppen, og har til 
hensikt å imitere hvordan den reparerer seg selv og å forstå hvordan dens vev 
og organer utvikler seg fra en felles celleklump. Regenerativ medisin og tissue 
engineering har potensial til å løse transplantasjonskrisen ved å «lage» organer  
og vev som kan transplanteres.

Gaute Døhlen Marte Jystad

Erik Skarrud
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MAT SOM DRIVSTOFF
TEKST: HANNA CHARLOTTE PEDERSEN OG ÅSHILD MARGRETHE LODE.

Mat & hverdag 

Kroppen vår har behov for å få tilført 
energi og næringsstoffer for å kunne 
utføre helt hverdagslige funksjoner som 
å gå, tenke og puste, for normal vekst 
og utvikling, og for å fungere optimalt 
både fysisk og psykisk. Over tid vil 
også maten vi har spist være med på å 
øke eller redusere risiko for å utvikle 
livsstilssykdommer. Alt dette er ernæring 
– nemlig sammenhengen mellom mat, 
næringsstoffer og helse.

Kroppens behov for energi og nærings-
stoffer endres i løpet av livsfasene. Ofte 
er også disse behovene endret ved blant 
annet sykdom og skade. Det betyr at 
hva som er god ernæring for den enkelte 
endres over tid. Det som er god ernæ-
ring i en fase av livet, kan være utilstrek-
kelig i en annen.

For barn og eldre er ofte behovet for 
energi (altså kilokalorier (kcal)) lavere 
enn for voksne og tenåringer, mens 
behovet for mange næringsstoffer er 

like høyt eller høyere. Det betyr at det 
er færre kalorier å fordele næringsstof-
fene på. Matvarer vi tenker på som 
usunne (dvs. sukker- og fettrike mat-
varer: godteri, potetgull, kaker, brus/
saft osv.) bidrar med mye energi og lite 
næringsstoffer. I et hverdagskosthold 
vil de oppta plassen til mer næringsrike 
matvarer og gjør det vanskeligere å 
dekke behovene. 

Enkeltmatvarer er aldri verken sunne 
eller usunne. Det er summen av matva-
rer og i hvilken grad man dekker behov 
for næringsstoffene kroppen trenger, 
som avgjør om et kosthold er sunt eller 
ikke. Og for de aller fleste av oss er det 
rom for en god del av de matvarene 
vi ofte tenker på som usunne i et sunt 
kosthold, så lenge det modereres. 

Hjertesyke barn har i utgangspunktet  
lettere for å bli slitne og trøtte i løpet 
av en dag. Det vil da være viktig å 
tilrettelegge mat og måltider som 

gjør det lettere for barnet å orke hele 
dagen. Både det å spise i seg selv og 
lange perioder mellom måltider kan 
være slitsomt. Når vi svelger stopper vi 
et lite øyeblikk å puste. For friske vil 
ikke dette merkes i særlig grad, men 
for barn med hjertefeil eller personer 
med redusert lungekapasitet vil dette 
kunne ha betydelig påvirkning. Mange 
kan derfor bli andpustne og slitne av å 
tygge og svelge. Hjertebarn som ammes 
kan for eksempel sovne under måltidet.

Flere mindre måltider i løpet av dagen 
vil for denne gruppen kunne gi jevnere 
tilførsel av energi, samtidig som mindre 
måltider er mindre slitsomme. Særlig 
kan det være smart å legge opp til flere 
mellommåltider (for eksempel nøtter, 
bananer, fiskekaker eller noe annet 
barnet liker) på ettermiddagen fram til 
middagsmåltidet. (NB! Dette tipset gjel-
der egentlig for alle – de aller fleste har 
en lang periode mellom lunsj og middag, 
og ettermiddagen kan kanskje blitt litt 

OM MAT OG HVERDAG

Vi vil skrive artikler om mat og ernæring i Hjertebarnet fremover, hvor 
vi ønsker å gi dere lesere råd og tips om ernæring, mat og måltider. Vi 
har som mål å skape bedre forståelse for hvilken rolle mat og ernæring 
spiller, både fysiologisk og i livet, og ønsker derfor å skrive om temaer 
rundt mat som kanskje ikke er like vanlig å snakke om. 

For hjertebarnfamilier kan det være andre utfordringer og flere 
utfordringer enn for andre. Noe kan være litt tabu, andre ting har man 
kanskje ikke tenkt over før. Dette kan dreie seg om sosiale utfordringer, 
sjalusi hos søsken og venner fordi hjertebarna noen ganger må spise annen 
mat, stressende måltidssituasjoner og tidspress. Dette kan gjøre måltider 
komplisert og vanskelig.

Forhåpentlig får du svar på noe du ikke visste fra før gjennom disse artiklene. 
Kanskje blir du beroliget og kanskje får du bekreftet at det dere gjør i dag, 
faktisk funker best for dere. 

Det er viktig for oss at dere får svar på ting dere lurer på, og derfor vil vi at dere skal 
sende spørsmål til oss. 

Send en e-post til hanna@ffhb.no dersom det er noe du vil at vi skal skrive om.
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mindre krevende om man fyller på med 
litt ekstra før middag.)

MATENS SOSIALE FUNKSJON
Kroppens behov for energi og nærings-
stoffer dekkes ved å spise ulike matvarer 
som til sammen inneholder de nærings-
stoffene vi trenger. Samtidig vet vi alle 
sammen at mat ofte handler om mer enn 
bare kroppens behov. 

I hverdagen handler det ofte om hva 
vi skal ha til middag en travel tirsdag 
(om vi i det hele tatt rekker det) og 
smøring av matpakker til store og små. 
Litt sjeldnere handler det om hvorvidt 
vi klarer å få svoren på ribba sprø eller 
softisen vi spiser for å feire den første 
sommerdagen. Det dreier seg om barn 
som liker brunost den ene dagen, for så 
å slå seg helt vrang i barnehagen dagen 
etter fordi det bare er saltpølse som er 
godt nok.

De siste årene har mat og matvaner for 
alvor inntatt en rolle som identitets- 
skaper. Særlig er temaet om hvilke 
matvarer som er sunne eller usunne noe 
som ser ut til å skape stor forvirring. 
Dette gjelder ikke bare mat for voksne, 
men stadig oftere ser vi råd og tips for 
sunn mat til barn. Foreldre ønsker det 
beste for barna sine, og det er lett å la 
seg påvirke av det som formidles i både 
tradisjonelle medier og sosiale kanaler.  
Det er umulig å ikke la seg påvirke av 
andre, men det er viktig å huske på at 
ditt barn har sine spesielle behov, og vi 

anbefaler derfor å følge de nasjonale 
kostrådene som til enhver tid gjelder, i 
tillegg til å følge eventuelle råd angående 
ditt barn fra helsepersonell. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/
kosthold-og-ernaering/kostradene

Mat er mer enn bare drivstoff! Mat og 
måltider dekker også våre mer eksisten-
sielle behov, som behov for fellesskap og 
tilhørighet til både familie, venner og til 
tradisjoner og minner. 

Å få i seg viktig og riktig næring er 
essensielt. Men å ha hyggelige måltider, 
glede og fellesskap betyr også mye for 
de fleste av oss. Det å få til begge deler 
kan være utfordrende enkelte ganger, 
og kanskje oppleves det omtrent umulig 
i perioder. For familier med syke barn 
kan måltidet være en arena for mye 
frustrasjon og fortvilelse. Dårlig matlyst, 
kvalme, behovet for annen type mat 
enn resten av familien, er bare noen av 
utfordringene mange opplever. Det kan 
som sagt være slitsomt for en hjertesyk 
kropp å spise og fordøye mat. Da er det 
viktig å huske på at det noen ganger er 
viktigere at hele familien får i seg mat 
enn akkurat hva man spiser og at alle 
spiser det samme. 

I neste nummer av Hjertebarnet skal 
vi gå nærmere inn på hvilke nærings-
stoffer maten inneholder og hvordan vi 
kan spise slik at vi dekker de behovene 
kroppen har.

HVEM ER VI?

HANNA CHARLOTTE PEDERSEN
Jeg jobber i Foreningen for hjertesyke 
barn, har en bachelorgrad i ernærings- 
fysiologi og en mastergrad i hels- 
efremmende arbeid. Mat og 
ernæring er livsnødvendig og 
betyr mye. Riktig mat er viktig, 
men det handler også om følelser. 
Om å samles som familie eller 
vennegjeng, om sanser og om 
utfordringer. Dette skal vi skrive 
mer om. Selv er jeg glad i sosiale 
måltider, italiensk mat og en god 
gammeldags kjøttkakemiddag hos 
mamma. Variasjon er bra.

ÅSHILD MARGRETHE LODE
Jeg, er utdannet klinisk ernærings- 
Jeg er utdannet klinisk ernærings- 
fysiolog. Som nyutdannet var 
jeg så heldig å få jobbe flere år i 
Foreningen for hjertesyke barn. Jeg 
har jobbet mye i psykiatrien med 
spiseforstyrrelser og andre  
ernæringsrelaterte utfordringer, 
og med utredning av matintoleranse.  
Nå jobber jeg også mye med eldre i 
hjemmetjenesten i Oslo kommune, 
for å sikre god oppfølging av 
ernæring, både på systemnivå og 
for enkeltpersoner. Jeg er opptatt 
av å formidle at god ernæring er 
helt grunnleggende for å fungere 
så godt som mulig, enten man er 
syk eller frisk, og samtidig at mat 
ikke trenger å være så komplisert.
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EN BARNEBOK SOM OGSÅ KAN 
LESES AV VOKSNE
Storesøster og Hjertebarnet er skrevet  
av Jan Tore Horpestad og illustrert av 
Per Hugo Sørensen. Boken forteller 
en varm og sannferdig historie om en 
familie som opplever at alt blir anner-
ledes enn de hadde tenkt – fortalt med 
Storesøsters stemme. 

Storesøster og Hjertebarnet er  
basert på en sann historie og virkelige 
hendelser. Sommeren 2017 fikk datteren 
til Horpestad en sønn med en alvorlig 
medfødt hjertefeil. Han forteller at  
datteren i all spenningen og usikkerheten 
som fulgte i svangerskapet og tiden etter-
på, ga uttrykk for at hun savnet noe å 
støtte seg til og som kunne hjelpe henne 

med å forberede datteren (storesøster) 
på sju år. 

– Så det er datteren min som er «skyld» 
i at det ble en bok, sier Horpestad. 
Han er utdannet sosionom, jobber som 
HR-rådgiver i NAV og har tidligere 
utgitt barneboken Kidnappet (Luther 
forlag, 1994). 

Horpestad understreker at selv om noen 
av situasjonene i boken Storesøster og 
Hjertebarnet er fortalt slik de faktisk 
skjedde, er boken likevel en skjønnlitterær  
fortelling, og ikke en dokumentar. Han 
ønsker at den skal få fram og belyse at 
barn blir påvirket når foreldre og søsken 

opplever sykdom eller på annen måte 
trenger ekstra oppmerksomhet. 

 – Det er viktig å ta barn på alvor i en 
slik situasjon. Søsken har også behov for 
å bli sett, og de trenger hjelp til å forstå 
og til å ufarliggjøre sine reaksjoner,  
sier Horpestad og forteller at boken er 
skrevet for barn, men også kan leses av 
voksne. Han håper boken kan hjelpe  
både barn og voksne til å snakke sammen  
om følelser, tanker og atferd i en situa-
sjon som er krevende for alle.

Boken er gitt ut på Kolofon Forlag og 
kan bestilles i alle nettbokhandlere.

Storesøster og Hjertebarnet
En barnebok om å være storesøster når lillebror har en alvorlig sykdom.  

«Storesøster gleder seg til å få en liten søster eller bror. Aller helst en lillesøster. Når mamma har 
vært på ultralyd, får Storesøster vite at babyen som skal komme er en gutt. Men ultralyden viser 

også at den lille broren hennes har en alvorlig hjertefeil. Storesøster bestemmer seg for å kalle han 
Hjertebarnet. Storesøster må takle at Hjertebarnet mange ganger får mer oppmerksomhet enn 

henne. Selv om hun er kjempeglad i lillebroren sin, blir hun av og til sliten av å måtte ta hensyn 
hele tiden. Da kan Storesøster bli både sjalu og sint ...»
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Z

PLANLEGGING AV NYTT 
SYKEHUS (OUS)  

PÅ GAUSTAD 
– Foreningen for hjertesyke 

barn bidrar aktivt i prosessene

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

Foreningen for hjertesyke barns visjon er å skape 
et godt liv, i dag og i fremtiden, for hvert enkelt 
barn født med hjertefeil. Mange av disse barna, 
og andre kronisk syke barn og unge, tilbringer 
mye tid på sykehus, og særlig på OUS/Rikshos-
pitalet. Foreningen for hjertesyke barn er opptatt 
av hvordan disse barna og deres familier blir 
fulgt opp på sykehuset. Barn på sykehus er ikke 
små voksne pasienter, men er en pasientgruppe 
med helt egne og spesielle behov og utfordringer. 
Barn på sykehus har behov for foreldres tilstede-
værelse under oppholdet, en rettighet som er godt 
forankret i FNs barnekonvensjon. Disse pasien-
tene må synliggjøres og ivaretas på deres egne 
premisser. Hva betyr det i praksis? Jo, det betyr 
blant annet at det må planlegges for plass til 
eventuell overnatting for foreldre på barnets rom 
og for tilstrekkelig med pårørendefasiliteter.

Vi er nå inne i noen viktige år med planlegging av 
flere nye sykehus, deriblant nytt OUS på Gau-
stad i Oslo. Dette er viktige prosesser for våre 
medlemmer og for foreningen. Flere av våre fri-
villige/tillitsvalgte engasjerer seg spesielt i barnas 
situasjon på sykehus, og er nå som brukerrepre-
sentanter aktivt med i disse prosessene og på flere 
nivåer. 

Vår rolle som pasientorganisasjon er å bidra i 
planleggingen slik at det tenkes nytt, fremtidsret-
tet og mest mulig helhetlig rundt ivaretagelsen av 
barn og unge på sykehus. 

Foreningen for hjertesyke barns medlemmer har 
klare forventninger til oss som interesseorgani-
sasjon i planleggingsarbeidet. Vi skal bidra til 
å påvirke slik at vi sikrer at barn og unge blir 
ivaretatt på best mulig måte i det nye OUS. Både 
Foreningen for hjertesyke barn som forening, og 
våre brukerrepresentanter, tar utfordringen og vil 
gjøre det vi kan for å skape et samlet og helhetlig 
tilbud til barn og unge i det nye OUS.

Helen Thon, generalsekrtær  
Foreningen for hjertesyke barn

ERIK THAULOW  
UTNEVNT SOM RIDDER 
AV ST. OLAVS ORDEN
10. mars ble tidligere leder av Barnehjerteseksjonen 
på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 
professor Erik Thaulow, utnevnt til Ridder 1. 
klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 
Han fikk denne utmerkelsen for sin innsats for 
barn med medfødte hjertefeil, og den høytidelige 
dekorasjonen foregikk på Rikshospitalet i Oslo.

Generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon, gratulerte 
Thaulow under overrekkelsen og sa noen ord på vegne av foreningen. 

– Du har gjennom flere tiår hatt en autoritet og en tydelig stemme både i 
fagmiljøene og hos pasientene, du har vært en målbevisst og uredd leder 
og en god organisator. Du har staket ut kursen og har aldri vært redd for 
å si det du mener. Du har gitt hjertesyke barn som gruppe en posisjon i 
Norge.

Thon trakk også frem at han har vært en pådriver for forskning og 
utvikling. Resultatet er at det nå finnes et stort antall studier på dette 
området som har gitt verdifull informasjon og kompetanse om barn, unge 
og voksne med medfødt hjertefeil.  Thaulow har i 15 år sittet i styret i 
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen og Thon takket ham 
for denne innsatsen. 

– Du har hatt et spesielt blikk for fremtiden - gått i bresjen på flere viktige 
områder. Du så tidlig behovet for å sette fokus på den voksende gruppen 
unge voksne med medfødt hjertefeil. Blant annet satte du den voksende 
gruppen gravide med en medfødt hjertefeil, på dagsorden både nasjonalt 
og internasjonalt.

Thon oppsummerte med å understreke at Thaulow har vært en pioner 
innenfor behandling og oppfølging av barn og unge med medfødt hjerte-
feil. 

– Gratulerer med denne velfortjente anerkjennelsen!
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BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

Melissa ble født med en hjertefeil. Kyndig innsats fra leger og sykepleiere ga Melissa den 
hjelpen hun trengte. Siden har både hun og familien fått 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 
hjertebarna en utrolig livsglede. Vi er stolte 
over Hjertebarnkalenderen, og tror du også 
vil være stolt over å ha den på veggen.

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

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. 
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FYLKESLEDERE

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

OSLO/AKERSHUS |
ESPEN ULSET NORDSVEEN 
Kremlevegen 11 A 
2016 Frogner
Telefon: 984 09 826
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

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

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

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

VESTFOLD |
KRISTINE LINDHØY
Vebergv 79
3074 Sande i Vestfold
Telefon: 913 49 501
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK |
MARTIN J. SØTVEDT
Johan Schaannings gate 38
3746 Skien
Tlf: 47847746
Epost: telemark@ffhb.no

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

VEST-AGDER |
ELISABETH STENBERG
Fjellroveien 26
4628 Kristiansand
Telefon: 470 50 732
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND |
JUNE SALVESEN
Breivikveien 31 A
4014 Stavanger
Tlf: 473 53 858
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 |
MARIT BEATE LØVOLD HUSEVÅG      
Kaivegen 8
6770 Nordfjordeid
Tlf: 992 60 439
e-post: sognogfjordane@ffhb.no

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

SØR-TRØNDELAG |
MARI GAMST
Tyttebærveien 11
7234 Ler
Telefon:  95 968 667
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG |
ELSE KARIN LØVMO
Reinsholm 12A
7654 Verdal
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND |
PETTER NYMO
Nesnaveien 1651
8725 Utskarpen
Telefon: 997 27 365
E-post: nordland@ffhb.no

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

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

LANDSSTYRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 
 
E-post: ressursgruppa@ffhb.no

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

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

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

Har du mistet ditt barn?



X-ORD NR. 2-2020

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. JUNI

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 2-2020»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 1-2020:

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

Martin B. Hovland, Lavik
Alva Sofia Roald Akre, Vestnes
Jenni Løkkås Ulriksen, Utskarpen

Gratulerer!
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I romjula sto jeg på slalåm 
på Rauland alpinsenter for 
første gang på x antall år. 
Disse flotte carvingskiene 
som nærmest svingte av seg 
selv, kjøpte jeg optimistisk 
i 2012. Endelig hadde jeg 
utstyr som slapp gaffateip 
og skrutrekker! Målet var at 
disse skulle testes sammen 
vinter, men dette ble det ikke 
noe av grunnet mye jobbing 
og redusert helse. Men de 
ble brukt av min kjære svo-
ger, så da jeg inntok bakkene 
var skiene mer forberedt enn 
meg, men for en opplevelse. 

Nå i april skulle vi ha 
avholdt Landsmøte, og i 
år skulle vi ha «slått på 
stortromma» fordi vi fyller 

10 år. Men i disse koronati-
der, har vi med tungt hjerte 
måtte utsette landsmøtet – i 
første omgang til høsten. Da 
vil vi også satse på et stort 
jubileum, lotteri og konsert. 

Selv om landsstyret og regio-
nene jobber med å planlegge 
aktiviteter, så er alt med for- 
beholdt i disse tider. Og husk: 
Noen ganger er det bedre med 
en tur alene enn å være midt 
i en folkemengde. 

VMH har fått mange 
henvendelser om korona i 
skrivende stund – og mange 
flere vil det sikkert bli innen 
du leser dette. Vi anbefaler 
alle om å lese vår korona- 
informasjon på vmh.no. 

Hold avstand – men hold 
sammen. Ta vare på hver-
andre!

Eirik

LEDER – HELSA FØRST
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– Hvem er dere?

– Vi møttes i 2010 på andreåret på 
sykepleierutdanningen ved Høgskolen 
i Oslo, som det het den gangen, og har 
vært nære venner helt siden den gang. Jeg 
jobbet som sykepleier i noen år før jeg 
ble ufør på grunn av medfødt hjertefeil, 
og Emil har videreutdannet seg til opera-
sjonssykepleier og har blant annet jobbet 
på thorax-avdelingen på Rikshospita-
let – der hvor jeg hadde min siste åpne 
hjerteoperasjon i 2016, forteller Thomas 
Louis Aasen.

– Hvordan ble denne podcasten til?

– Idéen til podcasten oppstod litt tilfeldig 
ved at jeg hører en del på podcaster, og 
nevnte dette for Emil en dag i desember 
når vi trente sammen på treningssenteret. 
Samtalen gikk raskt i retning «Vi skal 
ikke bare lage en podcast, da?» 

– Vi er begge personer som liker å fullfø-
re det vi starter på, så vi bestilte to gode 
mikrofoner og satt i stand et lite studio i 
min leilighet på Veitvet i Oslo. Jeg hadde 
allerede en del kunnskap om lydarbeid 
og opptaksutstyr, siden jeg alltid har likt 
å spille gitar og lage musikk, og derfor 
gikk selve prosessen fra idé til ferdig 
produkt kjapt og smertefritt. I løpet av 
januar spilte vi inn tre episoder som vi 
slapp samtidig, og nå møtes vi én kveld i 

uken for å spille inn ny episode, forteller 
Thomas Louis videre.

Da VMH-nytt ble produsert hadde de 
laget til sammen 10 episoder – til og med 
en helt fersk en om helsearbeidere og 
koronakrisen. Av andre temaer som blir 
tatt opp er medfødt hjertefeil, orgando-
nasjon og uførhet.

De to kameratene har ikke planlagt antall 
episoder, men har bestemt seg for at de 
i hvert fall må gjøre seg ferdig med den 
faste spalten «36 spørsmål som kan lede 
til forelskelse». 

– Dette er såpass gøy og givende for oss 
begge at vi egentlig tenker å møtes en 
gang i uken i overskuelig fremtid. Planen 
fremover med podcasten er å oppgradere 
studioet slik at vi kan ha fire mikrofoner, 
og invitere gjester fra ulike deler av helse-
vesenet. Alt fra medisinsk fagpersonell, til 
personer som enten har eller har hatt en 
diagnose de vil fortelle om, sier Thomas.

Når det er to sykepleiere som brenner for 
faget som står bak, var det jo naturlig at 
podcasten måtte handle om helse. 

– Vi vurderte lenge å kalle den «1 og 
½», siden jeg og Emil til sammen har ett 
og et halvt hjerte. Men vi landet til slutt 
på Helserelatert, siden navnet favner så 
bredt. Helse er så mangt! 

– Hvordan har responsen vært?

– Responsen så langt har vært over all 
forventning. Stadig flere lytter til episode-
ne våre, og mange tar kontakt via sosiale 
medier og sier at de setter pris på det vi 
snakker om. Spesielt episodene om med-
født hjertefeil og uførhet har vi fått gode 
tilbakemeldinger på fra flere som enten er 
i en lignende situasjon selv, eller som har 
lært noe de ikke visste.  

– Hva betyr podcasten for dere?

– For meg personlig, som har medfødt 
hjertefeil, er fontanoperert og har stått 
utenfor arbeidslivet en stund, betyr denne 
podcasten ekstremt mye. Det føles given-
de å drive på med dette her, spesielt når 
responsen har vært såpass god, og det 
har allerede fått positive ringvirkninger 
for meg personlig. Blant annet sover jeg 
mye bedre, er mer optimistisk og mer i 
fysisk aktivitet i det daglige. Følelsen av 
at jeg er med på å bidra til noe som kan 
være positivt for andre betyr mye for 
meg. Etter noen år utenfor arbeidslivet 
er det en etterlengtet følelse, forteller 
Thomas åpenhjertig.

HER FINNER DU HELSERELATERT
Podcast: https://anchor.fm/helserelatert 
Facebook: https://www.facebook.com/
helserelatert/

HELSERELATERT PODCAST
Helserelatert er en podcast laget av Thomas Louis Aasen og Emil Sandbakken. Førstnevnte 
har medfødt hjertefeil, og hans erfaringer med dette kommer godt frem i mer enn én episode.

Emil og Thomas (t.h.) startet 
potcasten Helserelatert i 
januar.  Foto: Simen Prestaasen
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I vinter var Marius med i en episode av NRK-programmet 
Hva feiler det deg? Programmet går ut på at et fast panel 
med tre leger konkurrerer med et lag med vanlige folk 
om å stille riktig diagnose på ekte pasienter.

Da Marius var 17 år, fikk han påvist Arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati, ARVC. Det er den samme 
diagnosen som fotballtrener Ståle Solbakken har. Marius 
fikk operert inn en hjertestarter, og først åtte år senere 
ble det virkelig kritisk. Etter noen måneder med dårlig 
form og rytmeforstyrrelser, fikk han beskjed om at hjerte-
transplantasjon var den eneste løsningen. 

I mars 2012 ble han satt på venteliste for transplantasjon 
og bare tre uker senere fikk han nytt hjerte. Men etter 
bare et halvt år begynte det nye hjertet å svikte. Han måtte 
ha en ny transplantasjon. Denne gangen gikk det bra.

Det varierer mye hvor alvorlig ARVC er. Noen kan leve 
hele livet med den uten å merke så mye. Marius sitt tilfelle 
er det mest alvorlige scenarioet.

Les og se hele saken på nrk.no

HVA FEILER 
DET MARIUS?
Fikk du med deg hjertetransplanterte 
Marius i NRK-serien Hva feiler det deg? 

Vårens arrangementer og planer for høsten er endret som 
følge av koronaviruspandemien.

Per mars har vi nå lagt denne planen:

• VMHs landsmøte er flyttet fra april til oktober

• Fagkonferansen som skulle vært avholdt i forbindelse 
med landsmøtet, er også flyttet til oktober

• All jubileumsmarkering er flyttet til høsten, dette  
gjelder også det store Jubileumslotteriet

• Seminaret for medlemmer om psykisk helse er flyttet 
fra september til rett før jul.

• Det årlige kurset for likepersoner blir trolig ikke 
arrangert før i januar/februar neste år.

Landsstyret som ble valgt på landsmøtet våren 2018  
sitter frem til nytt landsmøte med valg er avholdt.  
Dette gjelder også kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Alle regionlagene har også avlyst eller utsatt sine aktiviteter. 
Informasjon sendes ut til medlemmene på epost eller legges 
ut på regionens facebookside.

Følg med på våre nettsider vmh.no for mer informasjon 
om arrangementene.

NYTT FRA 
STYRET

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM
Instagram-kontoen vmh_offisiell ble opprettet i slutten 
av januar. Her finner du nyttig informasjon, engasjement, 
inspirasjon og poster til ettertanke. Vi har også Insta-take 
over med jevne mellomrom, og da kan du bli bedre kjent 
med spennende GUCHere. Kontoen drives av Caroline og 
andre frivillige. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bidra. 
Følg VMH på Instagram du også!

Thomas ble operert sist gang i 2016. 
Foto: Privat
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FANT TRØST I VMH

Min historie

Jeg har veldig mange tanker og reflek-
sjoner knyttet til min hjertefeil og har 
dessverre i en så ung alder som 18 år 
allerede brukt mye tid og krefter på å 
engste meg over hjertefeilen min. Jeg 
har på en måte hatt et behov for å finne 
«flere av meg», uten at det har lyktes før 
nå de siste ukene. 

Selv om jeg kjenner flere med hjertefeil og 
har deltatt aktivt i FFHB, så har jeg likevel 
følt meg alene med min hjertefeil. Jeg følte 
kanskje at jeg ikke passet inn lenger. 

Det var i barneskolealder at jeg merket 
at jeg falt litt ekstra utfenor da jeg ikke 
lenger klarte å henge med på fritids- 
aktiviteter som fotball eller i gymtimen 
på skolen. Jeg begynte å føle meg ubru-
kelig, samtidig som jeg prøvde å finne 
min plass i gruppa. Jeg har vært heldig 
som har hatt så gode venner hele tiden, 
som ikke har forventet at jeg skal klare 
alt, men de har rost meg for det jeg har 
klart og ikke er iredde for å pushe meg 
når de vet at jeg kan klare noe. Det er 
jeg så takknemlig for. 

Nå når jeg begynner å nærme meg 
studielivet, så står jeg foran et av de 
aller vanskeligste valgene jeg skal ta. 
Jeg har en stor drøm om å flytte til Oslo 
for å studere til å bli eiendomsmegler, 
og drømmen stopper ikke der. Jeg har 
kjempelyst å bli boende på Østlandet og 
ha min fremtid der. Men den drømmen 
krever mye av meg som person, og den 
krever at angsten min roer seg ned et par 
hakk, og det er nok ikke bare å knipse så 
er det i orden. Jeg har jobbet veldig mye 
med meg selv de siste åra for å prøve å  
finne en ro der jeg kan tenke på meg selv 
og min fremtid uten at angsten skal ta 
overhånd, for det gjør den som oftest. 
Jeg er fast bestemt på at 2020 skal bli  
mitt år, hvor jeg tar kontroll over angsten  
og setter den på plass – akkurat slik den 
har satt meg på plass i alle disse åra. Jeg 
skal gjøre det som må til for å mestre 
akkurat det jeg vil. Koste hva det koste 
vil. Og det første steget jeg tok for å 
finne roen var å melde meg inn i VMH. 

Jeg meldte meg inn i VMH for bare 
noen uker siden og når jeg leste gjennom 

medlemsforumet på Facebook, så jeg at 
det var flere som hadde lett etter andre 
som sto i samme situasjon som dem. Noe  
jeg absolutt kunne kjenne meg igjen i.  
Jeg følte likevel at det som stod der ikke 
helt passet til meg og tok motet til meg for 
å spørre etter andre med like diagnoser  
som meg. Og jeg ble overveldet! Det var 
så mange flotte mennesker som tok kon-
takt med meg og beskrev sin situasjon 
som om det skulle vært min. Ikke alle 
hadde samme opplevelser eller samme 
sammensetning av diagnoser, men jeg 
fikk følelsen av at «nå er jeg ikke alene 
lenger». Og jeg vil råde alle som kanskje 
sitter på samme måte som jeg satt før, med  
den følelsen av at man er alene og ikke 
har noen å snakke med som forstår, til 
å være åpen om det. Det finnes ingen 
dumme spørsmål og det vil alltids være 
noen som har den forståelsen som kan-
skje er akkurat det du trenger for å bli 
beroliget. Det fant jeg gjennom VMH, 
og da er jeg nesten 100 prosent sikker 
på at det vil være noen der for hvem som 
helst, uansett hvilken hjertefeil en har.

Når ble hjertefeilen din oppdaget?

Hjertefeilen min ble oppdaget få dager 
etter at jeg ble født, da legen hørte en bi-
lyd på hjertet som ikke gikk bort. Jeg ble 
sendt til Førde sentralsykehus, og videre 
til Haukeland i helikopter for å operere. 
Jeg har i dag hatt tre hjerteoperasjoner 
og er operert såkalt «fullfontan». Jeg 
har også hatt flere hjertekateteriseringer. 
Alt ble utført som barn, og jeg hadde 
siste operasjon i 2003.

Hvordan påvirker hjertefeilen deg  
i hverdagen?

Jeg lever veldig godt med hjertefeilen 
min, og er rett og slett så frisk som jeg 
kan være med min hjertefeil. Jeg har 
ikke mange spesielle hensyn jeg må ta, 
men er ekstra påpasselig når det er kaldt 
ute eller veldig varmt. Jeg har heldigvis 
ingen reaksjoner av medisinen jeg går 
på. Jeg føler meg rett og slett bra. Om 
dagen har jeg det faktisk mye bedre enn 
jeg har hatt det på lenge! Det er utrolig 
deilig å sakte men sikkert få tilbake en 

FAKTA

NAVN: Mathilde Isabell Haug

ALDER: 18 år

BOSED: Raudeberg i Kinn Komunne, 
Vestland Fylke

FAMILIE: Bor hjemme med  
mamma sammen med storesøster  
og storebror.

HJERTEFEIL: Tricuspidal atresi  
(ASD og VSD) og pulmonal stenose 
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så etterlengtet ro, så jeg kan nesten ikke 
si noe annet enn at jeg har det topp!

Hva synes du er mest utfordrende med å 
ha hjertefeil?

Det mest utfordrende for meg er at jeg 
føler meg «lammet» når det kommer 
til å være på samme nivå som vennene 
mine. Jeg føler de mestrer mer enn jeg 
kan, selv om det ikke nødvendigvis er 
sånn. Jeg har utviklet en helseangst som 
gjør at jeg tenker at nesten alt jeg gjør 
kan påvirke hjertefeilen, noe det i de 
fleste tilfeller ikke gjør i det hele tatt. 

Hvem er du og hvordan vil du beskrive 
deg selv?

Jeg er Mathilde Isabell, 18 år gammel 
fra Raudeberg. Jeg går 2. året på videre-
gående skole. Jeg er veldig glad i musikk 
og bruker mye av tiden min på å synge. 
Jeg vil beskrive meg selv som en positiv 
og optimistisk person. Jeg er glad i livet 
og prøver så godt jeg kan å leve det 
best mulig. Jeg er en veldig omsorgsfull 
person, og er glad i å være med venner 
og familie, helst hver dag. Jeg har over 
gjennomsnitlig mye energi og prøver 

å fylle dagene mine med aktivitet som 
gjør at jeg får utløp for all energien jeg 
har. Jeg tør dessuten å si at jeg også er 
ganske morsom!

Fortell litt om hverdagen din.

Jeg går jo som nevnt videregående,  
på barne- og ungdomsarbeider-linjen. 
Det tar jo litt tid, da det nærmer seg 
eksamenstider. Etter dette året skal jeg 
videre på vg3 påbygg i Florø. Ellers bruker 
jeg mye av dagene mine på musikk, sang,  
venner og familie. Jeg jobber også på en 
matbutikk ved siden av skole, som tar 
noe tid. Men jeg vil nok si at aller mest 
tid går til å være med venner! 

Hva engasjerer deg?

Jeg blir engasjert av musikk! Jeg tror at 
musikk kan forandre mye i hverdagen, 
tror jeg aldri har gått en dag uten å høre 
på musikk. Forskning viser også at hvis 
man hører på musikk som man liker, så 
slapper man mer av, blodårene utvider 
seg og man får bedre blodsirkulasjon. 
Det er rett og slett synd at musikk har 
gått ut av læreplanen på skolen, da jeg 
selv vet hvor viktig det er!

Hva drømmer du om?

Jeg drømmer om å kunne flytte til Oslo 
for å studere, bli boende der nede og 
arbeide som eiendomsmegler så lenge 
jeg orker. Det høres kanskje enkelt ut, 
men for min del er det mye som må på 
plass psykisk før jeg kan klare det. Det 
er nesten ti timer hjem fra Oslo, og  
med min angsthistorie så blir det nok 
veldig vanskelig å skulle hoppe uti det.  
Men – jeg skal klare det!

Sang og musikk er viktig for Mathilde  
Isabell. Her deltar hun på UKM sammen 
med søskenbarnet sitt. 

HÅRETE MÅL 2020
Bli med på VMHs Hårete Mål 2020: Villmark i Värmland.

Arrangementet vil etter planen gjennomføres 28.–30. august 
2020, men i disse koronatider tar vi alle forbehold.

Denne gangen går ferden til vårt kjære naboland, Sverige. I 
rene Brødrene Dahl-stil skal vi oppdage Klarälvens hemme-
ligheter ved å reise på en selvbygget tømmeflåte. Det vil være 
mulig å gå av underveis på reisen, og vi vil også ha med et  
par kanoer. 

Programmet starter fredag 28. august på Klarälven Camping. Her blir det opplæring og flåtebygging før kveldings grilling. 
Lørdag er dagen for det store eventyret, og det vil gå i rolig tempo. Det blir felles middag med mat som var vanlig for  
tømmerfløterne før i tiden, og dagen etter er det hjemreise. 

Egenandelen på kr. 2050,- inkluderer tømmerflåte, to døgn i hytte med innlagt vann, toalett og dusj samt nedvask av hytte. 
Mat og transport til Sverige er ikke inkludert i prisen. Turen er for betalende medlemmer av VMH. 

Invitasjon blir sendt ut til alle medlemmer og lagt på vmh.no så fort det er mulig. Har du spørsmål angående turen, ta  
kontakt med Eirik: eirik.moklegard@hotmail.com, telefon 41234601.
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NYTT FRA REGIONENE

REGION MIDT:

NYTT STYRE
Det nye styret i VMH region midt består av: Leder Liv Marit  
R. Nordli, nestleder Jostein Hovlid, kasserer Wenche Nubdal, 
sekretær: Ida Tvervåg og styremedlem Silje Bøe. Varamedlemmer 
er Susanne Landsem og Kari Ann Moen.

– Har dere spørsmål eller noe dere vil ta opp er det bare å ta 
kontakt. Vi gleder oss til å ta fatt på flere aktiviteter om ikke 
lenge sammen med dere, uttaler Liv Marit R. Nordli.

Etter at årsmøtet og det første styremøtet i region midt 2020 
var vel gjennomført i Trondheim, ble det også tid til en liten 
spasertur til Nidarosdomen.

REGION SØR:

SPENNENDE PLANER
I region sør hadde de årsmøte den 23. februar 
i Stathelle. På møtet kom det syv stykker. 
Nytt styre ble valgt og spennende planer 
for det kommende året ble lagt. Etter møtet 
koste vi oss med god mat.

– Følg med på Facebook for mange spennende arrangementer 
fremover, sier leder Siri (bildet).

Det nye styret i region sør slik ut: leder Siri Steinsholt  
Kristiansen, nestleder Susanne Hansen Kleppan, kasserer  
Eirik Møklegård, styremedlemmer Bendik Farnes og Morten 
Fredrik Wilhelm Amundsen.

REGION NORD:

REKORDSTORT OPPMØTE 
Lørdag 25. januar ble årsmøtet for 2020 gjennomført på LMS på  
Nordlandssykehuset i Bodø. Vi var hele 14 medlemmer som møttes.

Det nye styret i VMH region nord består av leder Andreas B. 
Brandsegg, nestleder Andre K. Johnsen, kasserer Audun Sivertsen, 
sekretær Balder Aarø, og styremedlem Eirill M. Storjord. Vara-
medlemmer er Anette L Larsen og Mario Larsen.

– Vi er så fornøyde og glade over at vi har fått så mange og fine 
unge voksne med! Lykke til med jobben, sier regionrepresentant 
for landsstyret, Hilde Gorboe.

Lørdag kveld etter årsmøtet var alle medlemmenne invitert til 
middag på restaurant Bjørk i Bodø.

Søndag ble det tradisjonelle VMH Nord-mesterskapet i vanns-
klie arrangert på Nordlandsbadet – for sjette gang! Årets vinner 
ble Rolf-Olav med bestetid 10.06. På 2. plass kom Tor med 
tiden 10.96, og 3. plassen tok,de siste årenes suverene vinner, 
Balder, med tiden 11.26. Alle får tre forsøk, der beste tid teller. 

Under mesterskapet ble også de tre avtroppende styremedlem-
mene hedret med blomster, noe som nesten fremkalte tårer  
hos mottakerne.

REGION ØST:   

TJUVSTARTET JUBILEUMSFEIRINGEN
VMH fyller som kjent 10 år i år. Det ble markert under årsmøtet i region øst. VMH region 
øst har etablert en tradisjon med å slå sammen årsmøtet med en forsinket julebordsfeiring. 
I år hadde de tatt turen til Beitostølen. 20 deltakere var med på arrangementet. Regionlaget 
hadde bestemt seg for også å markere at VMH fyller 10 år i år, og markerte dette med pølse-
fest, boller og gelé under årsmøtet lørdag.

Region øst sitt nye styre er som følger: leder Morten Eriksen, nestleder Maria Rolen og styre- 
medlemmene Trond Eirik Hart, Benedicte Meidell, Jarle Siggås, Marthe-Lene Sandsæther  
og Pia Brofoss. 

Fra årsmøtet med Eirill (t.v), Amund, 
Andreas, Andrê, Tor Ivar, Bente, 
William, Gunnar, Karin, Balder,  
Audun, Rolf Olav og Kari Anne .

De premierte fra VMH Nord- 
mesterskap i vannsklie: Balder,  
Rolf Olav og Tor Ivar.
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NYTT FRA REGIONENE

Mange voksne med medfødt hjertefeil er usikre på hvordan 
de skal forholde seg til koronaviruset.

På vmh.no finner du de generelle rådene som GUCH-teamet 
på OUS Rikshospitalet sender ut til de som spør. De under-
streker at det er de samme rådene som gjelder for hjertesyke 
som for befolkningen for øvrig. Her finner du oversikt  
over hvem man mener har størst risiko for alvorlig forløp,  
informasjon til de med genetisk hjertesykdom, hjertebarn 
og hjertesyke gravide. Vi har også link til koronainfor- 
masjon fra Sverige, Danmark og Storbritannia. Siden  
oppdateres jevnlig.

Situasjonen endrer seg akkurat nå (16. mars) fra time til 
time. Hold deg oppdatert og ta vare på hverandre.

Se www.helse.no og www.fhi.no  
for oppdatert informasjon.

REGION VEST:

VINTERFERIEPROMENADE 
ENDTE I LITTERÆR AFTEN 
27. februar utforsket VMH-ere i Stavanger nærområdet, 
særlig den hemmelighetsfulle gamle lystgården Sølyst på ei 
øy midt i Stavangers havnebasseng. En flott spasertur gjen-
nom byen i nydelig vær endte med en god middag på Egon.

– Der kom idéen om at vi er klar for en ny litterær aften, 
forteller Fredrik. På leselista står «Vaffelhjarte» av Maria 
Parr, en prisbelønt barnebok som er like fin for voksne. Og 
inspirert av atmosfæren på Sølyst: novella «Lille hr. Friede-
mann» av Thomas Mann. De som liker den kan fortsette 
med «Tonio Krøger» av samme forfatter. – På Facebook 
kommer vi med dato og sted for aftenen når den verste 
koronaen har lagt seg. Men det er bare å begynne å lese  
i karantenen!

ÅRSMØTE I BERGEN
Skuddårshelga hadde region vest årsmøte på Radisson 
Blu Royal hotell på Bryggen i Bergen. I tillegg til ordinært 
årsmøte fikk de med med seg to interessante foredrag: Gry 
Ellingsen ga en grunnleggende innføring i jungelen av Nav, 
trygder, uførhet og rettigheter i arbeidslivet, og Line Skåtøy 
fortalte om virksomheten til Unge Funksjonshemmede, 
hvor hun er styreleder. Etter felles middag og bergensk 
uteliv, avsluttet de med en morsom tur på Akvariet.

Bildet er et forsøk på å få de fleste i det nye styret oppstilt 
foran pingvinene på Akvariet. Fra høyre Fredrik, Mariell 
(ny i styret), Line, Hilde – og Morten som ikke er med i 
styret, men som deltok på årsmøtet sammen med 14 andre. 
Daniel og Frøya i styret er ikke med på bildet. 

HJERTEFEIL OG KORONA
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TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?
Send oss en epost, post@vmh.no, dersom du ønsker  
å bli oppringt av en likeperson.

VMH planlegger også å åpne en telefontjeneste for 
deg som trenger noen å snakke med. Mer informa-
sjon får du ved å følge oss på Facebook eller se på 
nettsiden vår, vmh.no



RETURADRESSE: Foreningen for hjertesyke barn, PB 222 Sentrum, 0103 Oslo

STØTT LIVSVIKTIG FORSKNING 
FOR BARN OG HJERTESYKDOM!

Vi trenger ny kunnskap og 
nye metoder – og vi trenger bidrag.

VIPPS 112519
 

Ta kontakt med
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen
forskningsstiftelsen@ffhb.no
Mer informasjon på www.ffhb.no/forskningsstiftelsen

 

 Postnord AS  

 

 
 


