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LEDER Erik Skarrud INNHOLD

Det å ha barn på skolen gir mange opplevelser 
og erfaringer, på godt og vondt. Hvem har 
ikke kjent hjertet svulme av stolthet av den 
ivrige førsteklassingen som ikke kan komme 
på skolen fort nok, eller som drar leksebøkene 
ut av sekken på vei hjem, i glad forventning 
om at leksene gjør dagen litt morsommere? 
Hvem har ikke kjent på irritasjonen og følel-
sen av ikke å strekke til som forelder når 
den litt eldre håpefulle må slepes gjennom 
særoppgaver og engelsklekse når det er så 
mye annet som frister mye mer? 

Barna våre bruker mye tid på skolen, og vi 
bruker mye tid på deres skolegang. For noen 
går lekser og skolearbeid som en drøm, for 
andre krever det utrolig mye krefter. Barn 
med hjertefeil er like forskjellige på skolen 
som alle andre. Det mange av dem har til 
felles, er at tilrettelegging og tilpasning er 
helt avgjørende for at de kommer gjennom 
grunnskolen med en følelse av mestring. I 
denne sammenheng er dialogen mellom skole 
og foreldre særdeles viktig. Det snakkes om 
ressurssterke foreldre nærmest som en premiss 

for at barna skal lykkes. Men hva 
er egentlig ressurssterk? Min 

definisjon av dette er at 
foreldre engasjerer seg 
i barnas skolegang. 
Man trenger verken 

høy utdanning eller en viktig samfunnsrolle 
for å engasjere seg i barnas utvikling.

Min erfaring er at tett dialog med skolen 
legger et godt grunnlag for ungenes presta-
sjoner. Ta kontakt med læreren dersom du 
synes noe ikke er helt som det skal, eller om 
du har forslag til hvordan akkurat ditt barn 
kan få det enda litt bedre på skolen. Det er 
også en fin ting å skryte av skolen når ting 
fungerer godt. Den norske skolen er full av 
kunnskapsrike og engasjerte lærere. Jeg tror 
de setter pris på å få enda bedre kontakt med 
oss foreldre, slik at vi sammen kan gjøre 
skolehverdagen best mulig for barna våre.  

I denne utgaven av Hjertebarnet kan du 
lese om Hjertepermen. Dette er et tilbud 
fra Foreningen for hjertesyke barn til alle 
hjertebarnforeldre, og er ment å gi gode råd 
og tips til hjertebarna i skolen og gi oversikt 
over hvilke rettigheter man har. Du kan også 
lese om hvilke erfaringer hjertebarn og deres 
foreldre har fra grunnskolen. 

Erik

15 25
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Adresseendring?
Du kan selv korrigere din 

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

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

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

FFHBs landsmøte i 
2016 blir i Stavanger
På FFHBs fylkeskonferanse i november ble det kunngjort at 
neste landsmøte skal avholdes 22.–24.4.2016 på Clairon 
Energy Hotel i Stavanger. – Endelig blir det i Stavanger. 
Velkommen til kremen, sier fylkeslaget som gleder seg til å 

stå som vertskap for arrangementet.

I forkant var det kommet inn to gode søknader for lokasjoner til landsmøte 
2016, og landsstyret i FFHB hadde en vanskelig jobb med å velge. Det 
som veide tyngst i valget på Stavanger, var at der har det aldri vært 
avholdt landsmøte i FFHB før. 

Rogaland fylkeslag: (f.v.) June Salvesen, Turid Engen, Mona Albrethsen, 
Marianne Ågesen og Marianne M. Helle.

FFHB deler ut støtte
Foreningen for hjertesyke barn ga også i 2014 en 

ekstraordinær tildeling av støtte til sykehus rundt om i 
landet. En halv million kroner ble fordelt på utstyr 

og kompetansehevende tiltak som kommer de 
hjertesyke barna til gode. 

I forkant av utdelingen var det kommet inn søknader på til sammen 2 450 
000 kroner, så styret hadde en krevende utvelgelsesprosess.

Landsstyret i FFHB synes det er hyggelig å kunne bidra med støtte til gode 
tiltak som også vil komme de hjertesyke barna rundt om i landet til gode. 

Veldig mange hjertesyke barn trives og fungerer godt på 
skolen. Noen kan imidlertid ha utfordringer, fysiske som 
kognitive. De trenger kanskje litt tilpasning og tilret-

telegging for at dagene skal flyte og lærdommen skal feste seg. 

Noen skoler er veldig flinke til å finne løsninger, og strekker 
seg langt for den enkelte elev. I dette nummeret av Hjertebarnet 
kan du lese om Karl-André på Dønna som får all den hjelpen 
han trenger på skolen der han går. Dessverre fungerer det ikke 
like bra overalt, ikke alle får nødvendig tilpasning og tilrette-
legging. I dette bladet kan du også lese om Marthe, voksen og 
sterk i dag, men som ser tilbake på såre minner fra skoletiden 
i barndommen.

Foreningen for hjertesyke barn vil at alle barn skal ha gode 
liv – også i barnehagen og på skolen. I dette nummeret kan 
du lese mer om Foreningen for hjertesyke barns prosjekt, 
«Hjertepermen», et hjelpemiddel som skal bidra til å gjøre 
samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole best mulig, slik 
at alle hjertesyke barn får gode hverdager.

Denne gangen kan du også lese om Eskil på fire som i fjor høst 
var med på Lørdagsrevyen, og om ny og spennende teknologi 
som ble testet ut i behandlingen av hans hjertefeil. Vi har i tillegg 
snakket med en forsker som ser på nye behandlingsmetoder 
og livskvalitet.

Hjertevennlig oppvekst

Ny ultralydsteknologi 
for undersøkelse av 
barnehjerter
Barnekardiolog Siri Ann Nyrnes forsvarte i oktober sin 
doktorgraden (ph.d.) i medisinsk teknologi, med avhand-
lingen «New ultrasound flow modalities for evaluation 
of congenital heart defects», ved Det medisinske fakultet 
på NTNU i Trondheim. Siri Ann Nyrnes er overlege og 
barnekardiolog på St. Olavs Hospital i Trondheim og 
har samarbeidet med teknikere fra NTNU for å videre-
utvikle ultralydmetoden som brukes ved undersøkelse av 
barnehjerter. Foreningen for hjertesyke barn gratulerer!
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EN HARDBARKA ØYVÆRING Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen

– Alle skal få strekke seg, og alle skal bli 
sett, sier spesialpedagog på skolen, Sverre 
H. Hansen. Han er en av seks lærere på 
Nord-Dønna Montessoriskole og følger 
Karl-André Pedersen Titternes opp i det 
daglige. De har sin egen læreplan på denne 
skolen, og følger filosofien og pedagogikken 
til Maria Montessori. Barnets modning og 
mestring er viktigere enn hvilken alder det 
har, og konkretisering og tilrettelegging av 
læring står sentralt.

– Vi bruker lite bøker i undervisningen, 
mest oppslagsverk, og vi jobber mye med 
materiell, forteller Sverre. Egentlig har de 
en slags spesialundervisning hele tiden – for 
alle. Uten at ungenes behov på denne skolen 
skiller seg fra ungers behov andre steder. 
Men Sverre tror de lærer mer på denne 
måten, tilpasset og i sitt eget tempo. Da 
Hjertebarnet besøker skolen i november, for 
å møte Karl-André og alle de andre, jobber 
elevene i klassen hans med temaet planeter. 
De lager rett og slett sin egen bok om dette.

Karl-André er en blid gutt på ni år, bosatt 
på den vakre øya Dønna utenfor Sandnes-
sjøen på Helgeland. Han er yngstemann i en 
søskenflokk på fire. De to eldste, Stian Peder-
sen Antonsen (25) og Lill-Mari Pedersen 
Antonsen (24), er halvsøsken og har flyttet 
hjemmefra, mens Julie Pedersen Titternes er 
12 år og går på samme skole som lillebror.

Karl-André har medfødt hjertefeil. Han er 
den eneste av øyas 1431 innbyggere som har 
akkurat dét. Men blant skolens 21 elever, 
er han en av fem som har en diagnose. Noe 
som statistisk sett ikke avviker nevneverdig 
fra andre skoler i landet. Han er lite sjenert 
over arret sitt på brystkassa, som han gjerne 
viser fram og egentlig er litt stolt over. På en 
liten plass som dette, vet de fleste det meste 
om hverandre. Sverre forteller at det er flere 
av ungene som må ta medisiner i skoletida, 
og barna reagerer sjelden på slikt, bare de 
får en forklaring. 

– Men alle trenger likevel ikke vite alt, mener 
han, og sier at åpenhet også bør ha sine grenser.

Hvert barn skal bli sett
På Nord-Dønna Montessoriskole er det å 
gi barna individuell behandling og tilret-
telegging den største selvfølge. Kanskje er 

det også lettere når forholdene er små og 
elevtallet er lavt.

 – Vi har forståelse for at barna er ulike. Alle 
er særegne, og de trenger egen og tilpasset 
oppfølging. Her gir vi hver av dem den 
grunnleggende og individuelle hjelpen de 
trenger, sier den entusiastiske læreren. Sverre 
har vært på Nord-Dønna Montessoriskole 
siden den åpnet i 2009, og har fulgt Karl-
André fra første skoledag. Spesialpedagogen 
kan fortelle om et godt samarbeid og svært 
god hjelp fra både kommunen og den inter-
kommunale ppt-tjenesten. 

– Min jobb er å være den som tilrettelegger 
for samarbeid – med eleven, med foreldrene, 
og med andre hjelpeinstanser.

Dramatisk start
Karl-André har hatt helsemessige utfor-

En hardbarka øyværing med hjertefeil 
Karl-André (9 år) krysser skolegården med raske løpesteg. Han er utålmodig og vil 
fort bli ferdig med fotograferingen. Friminuttet skal nemlig brukes på fotball. Lite ved 
gutten vitner om at han har en medfødt hjertefeil og har hatt hjerneslag. Karl-André får 
all den oppfølgingen han trenger på Nord-Dønna Montessoriskole, og han stortrives. 

dringer i sine ni år. Noen av dem har vært 
ganske dramatiske. Han kom til verden 
på Sandnessjøen sykehus, og ble tatt med 
planlagt keisersnitt, som sine tre søsken. 
Det første døgnet var den nyfødte gutten 
pigg og hadde det tilsynelatende veldig bra. 
Etter to døgn endret hans forfatning seg – og 
det skjedde fort. Barnelegen på sykehuset, 
Andrzej Rasinski, hadde fri, men ble tilkalt 
og kom i all hast, på motorsykkel, inn til 
sykehuset. Kate glemmer aldri synet av den 
digre mannen i skinnbukse og rutete skjorte, 
som undersøkte barnet hennes, han var som 
tatt rett inn fra villmarka. Hun har stor 
respekt for navnebroren til sønnen, og gir 
ham æren for å ha reddet livet til gutten 
hennes denne oktoberdagen i 2005. 

Barnelegen på Sandnessjøen sykehus fikk 
nemlig straks en mistanke om hva som feilte 

Karl André 
med familiens 
firbente, Pusi.

Øyværinger: Kate Pedersen, Julie Pedersen Titternes, Karl-André Pedersen 
Titternes og Johnny Titternes.
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EN HARDBARKA ØYVÆRING

Karl-André. Etter en rask klinisk undersø-
kelse, gjorde han derfor en ultralydunder-
søkelse av guttens hjerte. Rasinski så fort 
at noe ikke stemte, og ante en fortetning 
på aorta. At den midlertidige forbindelsen 
i hjertet (ductus) var i ferd med å lukke 
seg, stoppet nå Karl-Andrés blodtilførsel til 
resten av kroppen. Gutten hadde hjertesvikt 
og tilstanden var kritisk. Rasinski ga Karl-
André medisin (prostaglandin) for å holde 
ductus åpen, og fikk ham i all hast sendt 
med luftambulanse til Rikshospitalet. De 
sjokkerte og rystede foreldrene reiste etter 
med rutefly.

Dramatikk også for storesøster
Pappa Johnny Titternes var hjemme på 
Dønna med Julie på tre år da Kate ringte og 
fortalte om dramatikken på sykehuset. Da 
var det bare for Johnny å hive seg rundt, få 
plassert Julie, og ta første båt til fastlandet. 

– Julie ble tatt hånd om av naboer, tanter 
og andre, i tre sammenhengende uker mens 
vi var på Rikshospitalet. Dette ble nok en 
ganske brå og traumatisk start for henne 
på livet som storesøster, sier Johnny og 
medgir at det er sårt. Han forteller at Julie 
er mye bekymret for Karl-André, og veldig 
påpasselig med hvordan han har det. Hun 
liker heller ikke at de reiser bort uten at 
hun er med.

– Det går jo en del ut over henne også at det 
er noe med Karl-André. Alle spør hvordan 
det går med lillebroren hennes og er opptatt 
av ham. Og hun tar hensyn og er omsorgs-
full. Men hun trenger jo også å bli sett, 
legger Kate til og berører en kjent og ofte 
vanskelig problemstilling for familier med 
hjertesyke barn: Hvordan få tid og rom til 
å gi friske søsken like mye oppmerksomhet? 

Fem åpne hjerteoperasjoner
Karl-Andrés første hjerteoperasjon ble utført 
da han var 10 dager gammel. Da han kom 
til Rikshospitalet, ble han liggende en uke 
på nyfødt intensivavdeling. Han var for 
syk og svak til at kirurgene torde å gå inn. 
I mellomtiden ble det holdt nøddåp. 

Da Karl André omsider ble operert, klarte 
legene å fjerne det tette området av aorta, 
og å skjøte sammen de resterende delene. I 
tillegg fikk han satt på en patch (lapp) over 
hullet mellom hovedkamrene i hjertet (VSD). 
Karl-André kom seg overraskende raskt 
etter denne første operasjonen, og begynte 
etter hvert i barnehage. Som toåring ble 
han operert på nytt, hvor det ble gjort en 
såkalt reseksjon av subaortamembranen. 
Han fungerte bra en stund etterpå, denne 
gangen også. 

Så nærmet han seg fireårsalderen, og formen 
hans ble gradvis forverret. Det ble stadig 
trangere i aorta, og det ble gjort klart for 
guttens tredje hjerteoperasjon på Rikshospi-
talet. Som ble mer komplisert enn forventet. 
Det endte med at Karl-Andrés hjerte måtte 
åpnes tre ganger i løpet av 21 dager. Drama-
tiske uker for alle som var involvert, ikke 
minst for de engstelige foreldrene. Til alt 
overmål ble Karl-André, i forbindelse med 
den siste av disse operasjonene, rammet 
av en ytterligere komplikasjon. Han fikk 
hjerneslag, og ble lam i hele venstre side 
av kropp og ansikt. Det førte til langt flere 
uker, ja måneder, på sykehuset for den vesle 
gutten. Og en omfattende prosess med til-
heling og opptrening.

– Nå kom det godt med at han er en hard-
barka øyværing fra nord, sier Kate og smiler 
galgenhumoristisk. For henne ble dette et 

slags mantra i den uvirkelige tiden – hennes 
Karl-André bare måtte være sterk og hardfør 
nok til å klare dette.

Tett og god oppfølging
Etter den siste runden på sykehuset i 2009, 
var det mange ting som ble annerledes for 
Karl-André. Han var temmelig redusert og 
hadde stort behov for oppfølging. 

– Vi vil spesielt takke fysioterapeut Sigve 
Mathias Tonstad ved Rikshospitalet for 
fantastisk hjelp i denne tiden, understreker 
Kate og Johnny. 

Det nærmet seg dessuten skolestart, og 
hjemme ble det opprettet en ansvarsgruppe. 
Denne har han fremdeles. Her er både hel-
sesøster, fysioterapeut, spesialpedagog og 
ppt-tjenesten med. Karl-André har også 
en Individuell plan (IP), og en sakkyndig 

vurdering med vedtak fra ppt-tjenesten 
om en individuell opplæringsplan (IOP) 
(se faktaboks om IP og IOP på side 11).  

Kate og Johnny synes hjelpen Karl-André 
får er god, og at oppfølgingen er tilrettelagt 
og koordinert på en ryddig og trygg måte. 
Skolen er sentral i dette arbeidet, hvor han i 
tillegg har egen assistent. Familien har dessu-
ten fastlege på øya, de kan ta kontakt med 
Rasinski når som helst hvis de føler behov 
for det, og Rikshospitalet følger tett opp.

– Karl-André har en lekkasje i aortaklaf-
fen, så vi vet det blir flere operasjoner i 
fremtiden. Ventetiden frem til dette er en 
tålmodighetsprøve, men vi vet at forsknin-
gen på dette området går fort, så vi holder 
oss fast i håpet om at mekaniske klaffer 
kanskje er avskaffet når tiden er inne for 
ny operasjon.

Karl-André har nå gått snart fire år på 
skolen. Han stortrives, kommer godt over-
ens med de andre elevene og synes de fleste 
hverdager er gode. Matte og norsk er de 
morsomste fagene, forteller han selv. Ting 
har i perioder vært tunge for ham. Han 
har sine utfordringer, og det er behov for 
tilrettelegging. Men den får han på skolen 
på Dønna, hvor lærerne kjenner ham godt 
og gir ham det lille ekstra han trenger.

 – Jeg ville ikke byttet skole eller boplass 
med noen andre i landet, sier Kate og får 
ikke skrytt nok av alt skolen, og i særdeles-
het Sverre, gjør for begge ungene hennes.

Barneafasi
Karl-André har kognitive utfordringer, og 
er blitt utredet for dette. Både Statped og 
ppt-tjenesten har gjort sine vurderinger. 

– Han har noe de kaller barneafasi, en skade 
som følge av hjerneslaget, forklarer spesi-
alpedagogen. På norsk kan det beskrives 
som en ordletingsvanske. Karl-André vet 
som regel svaret, men må tenke seg godt om 
og bruker lenger tid på å finne de riktige 
ordene. Sverre forteller at dette kan trenes 
opp, noe de jobber systematisk med på 
Nord-Dønna Montessoriskole. 

– Han trenger generelt sett litt lenger tid på 
det han gjør, også fordi han er så nøye og 
pertentlig. Karl-André er en ærekjær gutt. 
Han vil gjøre det samme som alle andre 
– og han slurver aldri. Når han får den 
tiden han trenger, løser han oppgavene like 
bra som alle andre, gjerne litt bedre også, 
påpeker Sverre.  

Trener hver dag
Karl-André har utfordringer også med grov- 

Karl-André og Julie viser fram noen av 
konkretene de bruker i matematikken.

Johnny og Kate ville ikke byttet boplass med noen andre steder i landet.

Karl-André koser seg med varm tomatspuppe til lunsj sammen med flere av klassekameratene.

Kontaktlærer Synnøve Åkerøy Hågensen og spesialpedagog Sverre H. Hansen på Nord-Dønna 
Montessoriskole.
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og finmotorikken. Hjerneslaget gjorde ham 
lam i den ene siden av kroppen (inkludert 
ansiktet). På fem år har han imidlertid sakte, 
men sikkert trent opp igjen førligheten, med 
god støtte og hjelp fra både fysioterapeut, 
foreldre og skole. Det er imponerende å se 
hvor langt han er kommet. 

– En som ikke vet det, ser ikke at det er noe 
annerledes med Karl-Andre i dag, påpeker 
Johnny. I friminuttene sparker han fotball 
med de andre. Han er i det hele tatt mye 
ute og leker. 

– Ja, han er veldig aktiv, vi må nesten holde 
ham litt igjen noen ganger, særlig i bassenget, 
legger Kate smilende til.

At Karl-André er kommet dit han er i dag 
motorisk, har kostet ham innsats og iherdig 
trening. Han har fulgt et fast treningspro-
gram, laget av fysioterapeuten, Gaute, hvor 
han både må løfte, hoppe, balansere, knipe 
og holde om ting. 

– I starten klarte han ikke å hinke med ven-
strefoten, nå kan han holde på i ti minutter 
bare med dette ene beinet, forteller Sverre, 
som har hjulpet Karl-André med treningen 
hver eneste morgen på skolen i fire år. I til-
legg har alle elevene en time fysisk aktivitet 
på skolen hver eneste dag.

– Han ser jo fremskrittene selv også, det er 
motiverende. Nå kan han springe rundt, 
takket være at han har trent seg opp.  

Karl-André går på kulturskolen i fritiden, 
hvor han blant annet spiller gitar. Dette er 
ikke bare morsomt, men har også betydd 
masse for utviklingen av finmotorikken i 
venstrehånda.

Plutselig kunne han sykle
For litt over tre år siden klarte Karl-André å 
sykle for første gang. Johnny husker denne 
merkedagen veldig godt. Det var 1. mai 
og de flagget. Da Karl-André på formid-
dagen plutselig knakk koden og mestret 
tohjulingen på egenhånd, uten at far måtte 
løpe bak og holde sykkelen, var han ikke 
til å stoppe.  Han syklet hele resten av den 
dagen, fram og tilbake på gårdsveien mellom 
postkassa og huset. Guttens lykkelige ansikt 
under sykkelhjelmen har brent seg fast i 
foreldrenes minne. 

– Vi pleier å si til ham at det er derfor vi 
flagger denne dagen, sier Kate.

Må ta noen pauser
Karl-André orker ikke like mye alle dager. 
Hjertefeilen gjør at han totalt sett har noe 
redusert utholdenhet. Innimellom har han 

dager hvor han er så sliten at han nesten 
ikke greier å stå opp. 

– Da holder han senga, for da er det dét 
han trenger, sier Kate pragmatisk.

Også på skolen kan Karl-André bli lettere 
sliten enn de andre elevene.

– Jeg vet hvor grensene hans går. Noen 
ganger må jeg stoppe ham før det blir for 
mye. Jeg ser det når han begynner å bli sliten, 
i munnviken hans eller at han begynner å 
halte litt. Da får jeg ham til å sitte med ei 
bok i sofaen en ti minutters tid, så henter 

han seg inn. Til å begynne med måtte vi 
si ifra til ham om dette, nå regulerer han 
det for det meste selv, forteller Sverre som 
ikke synes det er vanskelig å ta hensyn til 
disse tingene.

Karl André trenger også litt lenger tid enn 
de andre på å spise maten sin. Det har de 
løst ved at han begynner med lunsjen litt 
før de andre. 

Planlegger overgang til ungdomsskolen
Storesøster Julie trives også godt på Nord-
Dønna Montessoriskole. Hun klarer seg 
veldig bra på skolen, og synes det er fint 

NYTTIG Å VITE:
Barn med hjertefeil kan i kortere eller lengre perioder ha behov for 
tjenester fra ulike instanser i det offentlige. Det er viktig at disse instan-
sene har kontakt med hverandre og samarbeider, og det kan være behov 
for en samarbeidsgruppe eller en ansvarsgruppe. Alle som over tid har 
behov for koordinerte tjenester fra det offentlige, har også rett til å få 
en koordinator og, ved behov, en individuell plan. 

INDIVIDUELL PLAN (IP)
En individuell plan skal avklare ansvarsforhold og sikre samordning av 
tjenestene. Målet er å gi barnet og foreldrene større trygghet, forut-
sigbarhet og et best mulig tjenestetilbud. Det er det offentlige som har 
ansvar for å sikre samhandlingen mellom tjenesteytere uavhengig av 
forvaltingsnivå og på tvers av faggrupper. En individuell opplæringsplan 
(IOP) er noe annet enn IP. IOP er lærerens arbeidsverktøy i spesialpe-
dagogisk opplæring.

En individuell plan kan inneholde: Barnets behov for tjenester, hvem som 
jobber rundt barnet, hva de ulike personene og instansene skal bidra 
med, hvilke tiltak som er aktuelle, omfanget av dem og hvordan de skal 
gjennomføres og hvem som har ansvar for hva.

Initiativet til å lage en individuell plan kan komme fra foreldre/foresatte, 
men hovedansvaret ligger hos helsepersonell eller annet personell som 
yter helse- og omsorgstjeneste i kommunen eller på sykehuset. Planen 
skal ikke utarbeides uten familiens, eventuelt barnets samtykke. For å 
få en individuell plan må barnet ha behov for minst to eller flere helse- og 
omsorgstjenester, og behovet må ha en viss varighet. 

KOORDINATOR
Når det er avklart at en individuell plan skal utarbeides, skal det opp-
nevnes en person – en koordinator – som har ansvaret for å lede utar-
beidelsesprosessen. Foreldre/foresatte skal gis mulighet til å påvirke 
valget av koordinator. Man kan også ha rett på koordinator uavhengig 
av behovet for individuell plan.

ANSVARSGRUPPE
En vanlig form for samarbeid om en individuell plan er å etablere en 
ansvarsgruppe. Ansvarsgruppens sammensetning avhenger av hvilke 
instanser som til enhver tid er viktige i samarbeidet om barnet. Hensikten 
med å ha en ansvarsgruppe er å sikre det tverrfaglige samarbeidet, lette 
informasjonsflyten og koordinere tjenestene brukeren har behov for. Det 
er ikke pålagt i lov eller forskrift at ansvarsgruppe må opprettes, men 
det er en fin måte å lette samarbeidet rundt brukere som har behov for 
tjenester fra mange ulike aktører på. Det er vanlig å ha to ansvarsgrup-
pemøter i året, men antall møter kan endres etter behov.

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING
Det skal foreligge koordinerende enhet både i kommuner og på hel-
seforetaknivå (sykehus). Enheten skal motta meldinger om behov for 
individuell plan, og de skal sørge for at det er rutiner og prosedyrer for å 
arbeide med individuell plan. Koordinerende enhet kan være organisert 
på forskjellige måter i de ulike kommuner, og ha litt ulike benevnelser.

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)
Har barnet fått et vedtak på rett til spesialundervisning, skal det få en 
individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise mål for og innholdet i 
opplæringen og hvordan den skal drives. Det betyr at de nærmere detaljene 
om innholdet i spesialundervisningen nedfelles i IOP. Det er skolen som 
utarbeider IOP, på bakgrunn av PPTs vurdering og kommunens vedtak. 

å være i nærheten av lillebror. Neste høst skal hun 
imidlertid bytte skole. Da begynner en ny epoke for 
Julie, på Dønna barne- og ungdomsskole, som ligger 
cirka 15 kilometer unna. Sverre tror dette blir bra for 
henne, å rive seg litt løs fra lillebror, kanskje også for 
Karl-André. Julie medgir litt beskjedent at hun gleder 
seg, og at hun er veldig spent.

På Nord-Dønna Montessoriskole har de også Karl-
Andrés overgang til ungdomsskolen om tre år i bak-
hodet. Den skal selvfølgelig forberedes. Skolen har 
etablert egne overgangsrutiner med ungdomsskolen 
for barn som har spesielle behov. Møter, med og uten 
eleven, hvor utfordringer, behov og forventninger 
diskuteres, er fast post. De begynner med kontakten 
allerede et år før skolebytte. Foreldrene er involvert i 
hele prosessen, ansvarsgruppen er selvsagt også med. 

– Det er så viktig å knytte sammen de riktige kon-
taktpersonene og å planlegge ting i god tid. Kanskje 
skal barnet selv hospitere litt på ungdomsskolen før 
sommerferien også, sier Sverre, som tror det meste 
kan løses om hjelpen settes tidlig inn.

På Dønna er det regnfullt og grått denne november-
dagen da Hjertebarnet er på snarvisitt. Bildene får vi 
likevel tatt, både Karl-André og de andre gir av sin 
tid til det. Vakker og mektig er denne naturperlen i 
det norske havgapet, med sine hardføre, vennlige og 
imøtekommende øyværinger.

EN HARDBARKA ØYVÆRING

Skoleprosjektet akkurat nå er å lage bok om planeter.

Kunst: Skolens elever har laget kunst i 
skolegården av drivved. Karl-André og 
Julie viser stolt fram.
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– Mange barn med medfødt hjertefeil har 
det veldig bra i barnehagen og på skolen. 
De er omgitt av dyktige voksne som evner 
å tilrettelegge for dem. De har flinke lærere 
som ser muligheter mer enn problemer, og 
barna har gode dager med lek og læring. 
Ideelt sett burde alle barn hatt det sånn, 
men virkeligheten er ikke alltid slik. Det 
ønsker vi å gjøre noe med, sier prosjektleder 
for FFHBs satsning på barnehage og skole, 
Mona Ødegård Sundet. 

FFHB har spurt
I 2013 gjennomførte FFHB en medlemsun-
dersøkelse med fokus på barnehage og skole. 
Vi spurte foreldrene om barnets behov for 
tilpasset eller tilrettelagt opplæring og om 
hvordan foreldrene opplever kontakten med 
barnehagen og skolen. Vi spurte også om 
hva foreldrene ønsker at vi som forening 
skal hjelpe dem med. 

– Medlemsundersøkelsen viser at de aller 
fleste barna trives i barnehagen og på 
skolen. Allikevel er det mange av barna 
som ikke får den hjelpen de trenger og 
opplever at forholdet til skolen er slit-
somt og krevende, forteller Mona. Det 
er spesielt tre forhold som peker seg ut i 
undersøkelsen. 

Underrapporterer behovet for  
tilpasning
Mange foreldre forteller at barnet deres 
fungerer helt normalt. De rapporterer at det 
ikke er behov for tilpasning eller tilretteleg-
ging. Samtidig svarer de at det er nødvendig 
for barnet å ha ekstra sett bøker (for å slippe 
å bære bøkene til og fra skolen), å få være 

inne når det er ekstra kaldt eller at barnet 
trenger skoleskyss. 
– Ut fra dette kan det se ut som om forel-
drene er gode til å finne løsninger for sine 
barn. De ser ikke nødvendigvis på dette 
som noe ekstra, eller som tilpasning. I bar-
nehagens og skolens system vil slike tiltak 
imidlertid være nettopp det. Kanskje blir 
det så naturlig for foreldrene å tilrettelegge, 
at de faktisk underrapporterer omfanget i 
det daglige, tror Mona. 

Trenger informasjon
Informasjon til foreldrene, og til barnehagen 
og skolen, er det andre området som peker 
seg ut i undersøkelsen blant våre medlemmer. 
«Kom og hjelp oss», er det flere som skriver 

i undersøkelsen. Foreldrene ønsker seg mer 
informasjon om rettigheter og muligheter 
for tilpasning for sine barn. De vil også 
at barnehagen og skolen skal få informa-
sjon om hvordan de bør møte et barn med 
medfødt hjertefeil.

– Det kan virke som om en del foreldre, 
som ønsker fokus på tilpasning og tilret-
telegging, har vansker med å bli hørt. De 
opplever at skolen ikke alltid har forståelse 
for barnets og familiens situasjon. Det fører 
oss til det tredje forholdet som peker seg ut 
i undersøkelsen. 

Hjelp til kommunikasjon
Foreldre uttrykker ønske om hjelp til 
kommunikasjonen med barnehagen og 

skolen. De ønsker verktøy og hjelpemidler 
som kan lette samarbeidet om barnets 
daglige tilbud. Der det fungerer og barnet 
får den oppfølgingen det trenger, har 
foreldre og skolen funnet gode måter å 
samarbeide på. 

– Suksesskriterium nummer én ser ut til 
å være en god dialog og hyppig kontakt.

Hjertepermen – et hjelpemiddel til 
familier, barnehager og skoler
FFHB har utarbeidet et hjelpemiddel, Hjer-
tepermen, med faktaark og artikler om 
barn med medfødt hjertefeil i barnehage og 
skole. Fakta og relevant informasjon, samt 
gode råd og tips fra foreldre, pedagoger og 
helsepersonell er samlet i en perm.

Alle hjertesyke ba rn skal ha gode liv 
– også i barnehagen og på skolen
Alle hjertebarn i Norge skal ha gode liv. Det er Foreningen for hjertesyke barns (FFHB) 
visjon. Den gjelder også for barnas hverdag i barnehagen og på skolen. Derfor har FFHB 
barnehage og skole som satsningsområde, og derfor er Hjertepermen blitt til.

• To av tre hjertebarn har vansker 
som påvirker deres hverdag i bar-
nehagen og på skolen.

•  En av tre sliter med konsentra-
sjons- og oppmerksomhetsvansker.

•  En av fem har motoriske vansker 
og lese- og skrivevansker.

• 20 prosent av hjertebarna mottar 
en eller annen form for tilrette-
legging, eller har individuell plan. 
Tilsvarende tall for alle barn i Norge 
er 7 prosent. 

Kilde: FFHBs medlemsundersøkelse 
i 2013.

Foreningen for hjertesyke barn har inngått et samarbeid med 
Mobilskole. Her med prosjektleder for «Hjertevennlig oppvekst», 
Mona Ø. Sundet og Marthe Langmoen fra Mobilskole.
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– Det kan kanskje virke gammeldags å lage 
en perm, men vi har tro på det håndfaste og 
konkrete, noe å bla i og å vise fram. Tekstene 
fra permen vil selvfølgelig også bli lagt ut 
på våre hjemmesider for de som foretrekker 
å lese dem der, sier Mona. 

Rett informasjon til rett tid
– Vi skal gi god og riktig informasjon til 
rett tid, og distribusjonen skal skje gjen-
nom foreldrene til barnehagen og skolen, 
understreker Mona. 

Permen vil inneholde mye informasjon om 
det foreldrene trenger å vite om rettigheter, 
tilrettelegging, systemer og muligheter, og 
mye informasjon om hva barnehagen og 
skolen trenger å vite om barn med hjertefeil 
både generelt og spesielt.

Medlemsfamiliene får to permer av FFHB. 
Den ene skal de beholde selv, den andre skal 
leveres til barnehagen eller skolen, og skal 
følge barnet. I begge permene er det generelle 
faktaark, av typen: Å fortelle til andre om 
hjertefeilen, individuell plan, koordinator 
og ansvarsgruppe, kroppsøving og uteskole, 
beredskapsplan og ny lærer. Det er plass i 
permen til å sette inn informasjon om det 
enkelte barnet og til å oppbevare avtaler 
og planer gjort med barnehagen og skolen.
I forkant av viktige overganger i barnets liv, 
slik som oppstart i barnehagen, overgang 
mellom barnehage og skole og overgang 
mellom barneskole og ungdomsskole, vil 
foreldrene få tilsendt to nye faktaark. Et 
faktaark med informasjon til foreldrene 
om hva det kan være viktig å tenke på og 
forberede nå, og et faktaark som leveres 
barnehagen eller skolen. 

– Vår mål med dette er å bidra til å trygge 
disse periodene, som ellers for mange kan 
oppleves krevende og vanskelige. Ved hele 
tiden å ligge i forkant med informasjon, 
slik at overgangene kan forberedes, håper 
vi at eventuelle vansker og utfordringer 
kan forebygges og derved ikke får vokse 
seg store, sier Mona.

Distribusjonsmodellen for Hjertepermen vil 
sikre at informasjonen når ut til dem som 
trenger den. Samtidig er permen et konkret 
hjelpemiddel for kontakt mellom hjem og 
barnehage og skole. 

– Det kan være lettere å møtes når utgangs-
punktet er konkrete råd og tips om hvordan 
barnets dag kan organiseres. 

Mobilskole
FFHB har inngått samarbeid med firmaet 
Mobilskole, som har utviklet et system for 
enkel og sikker sms-kontakt mellom for-

eldre og lærere (skole). Alle klasser som 
har et barn med medfødt hjertefeil, kan nå 
få Mobilskole gratis. 

– Vi er helt i startfasen av dette samarbeidet, 
men følg med på hjemmesiden til FFHB og i 
Hjertebarnet, der vil det komme mer infor-
masjon om dette konkrete hjelpemiddelet 
for kommunikasjon mellom hjem og skole.

Skal testes ut i år
Hjertepermen finansieres med midler fra 
ExtraStiftelsen. I løpet av 2015 skal den 
testes ut gjennom pilotprosjekter i Vest-
fold, Hedmark, Hordaland og Finnmark. 
Materiellet vil også evalueres, og så gjør vi 
eventuelle endringer før Hjertepermen full-
distribueres til alle våre medlemmer i 2016. 
I utarbeidelse av permen har vi samarbeidet 
med tekstforfatter Roger Pihl, illustratør 
Kari Sortland og designer Eivind Vetlesen. 
I tillegg har foreldre med tilknytning 
til FFHB bidratt med sin erfaring og 
sin kunnskap.

Prosjektet får støtte over to år fra Extra-
Stiftelsen.

Marthe Langmoen er født med 
hjertefeilen transposisjon, hvor 
lungearterien og aorta har byttet 

plass, og blodsirkulasjonen går i to mer eller 
mindre separerte kretsløp. For å kunne leve 
med to slike adskilte kretsløp, må det være 
andre åpne forbindelser i mellom dem. Hos 
Marthe ble disse forbindelsene (shuntene) 
for blodsirkulasjon i hjertet laget kirurgisk.

Marthe har hatt tre korrigerende og åpne 
hjerteoperasjoner, siste gang da hun var 18 
år. Hun er en av de aller første i Norge som 
ble operert for denne hjertefeilen, med et 
inngrep kalt «Mustard». Marthe forklarer 
at det lille kretsløpet gjør den store jobben 
hos henne, det vil si at hjertets høyre side 
pumper blod ut i kroppen. Det store krets-
løpet (hjertets venstre side) pumper blod til 
lungene. For hjertet og kroppen er dette en 
opplagt belastning, og Marthe har bare 50 
prosent av normal fysisk kapasitet. Som 
17-åring fikk hun satt inn pacemaker, som 
er byttet ut to ganger. Likevel er Marthe 
med på det aller meste. 

– Jeg er aktiv fordi jeg ønsker det, under-
streker hun og forteller om fallskjermhopp, 
rafting, jakt og telemarkskjøring på ski.  

Ingen garantier for fremtiden
Da Marthe var 27 år ble hun gravid, mot 
legenes råd. Til tross for hjertesvikt under 
svangerskapet og stor «slitasje» på Marthes 
allerede belastede hjerte, inkludert lang og 
utmattende rekonvalesens etterpå, gikk det 
bra. Marte er heller ikke i tvil om at datteren 

Om mobilskole
Foreldre med hjertesyke barn kan føle at de kontakter læreren for mye og at de 
krever mer oppfølging enn hva skolen makter å gi. For å sikre barn med hjertefeil 
en trygg skolehverdag, er akkurat den hyppige og direkte kommunikasjonen med 
kontaktlærer viktig.  

Med Mobilskole kan foreldrene ved hjelp av et par tastetrykk på mobilen sende en 
sms til kontaktlærer med beskjeder om dagsform, fravær, spesielle hensyn som 
skal tas og andre korte beskjeder. 

Skolen kan også nå foreldrene med melding direkte på mobilen.

Via Mobilskole kommer meldingene inn til kontaktlærerens kommunale e-post, for 
å unngå bruk av private mobiler. Foreldrene skal slippe å føle at de er til bry.

Sterk og stolt
Marthe Langmoen (37) er født med en komplisert hjertefeil. Den har gitt henne noen 
utfordringer på veien. Samtidig har hjertefeilen gjort henne sterk og bevisst på hvem 
hun er. Noen erfaringer fra egen barndom og skoletid ønsker hun at andre hjertesyke 
barn skal slippe. I dag jobber hun med et teknisk system for bedre kommunikasjon 
mellom skole og hjem – som ett mulig bidrag.

Marthe Langmoen og 
datteren var med i 
FFHBs julekalender for 
noen år siden. Her med 
bildet som fotograf 
Morten Krogvoll tok i 
den forbindelse.
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Josefine Simensdatter Langmoen (10 år), er 
en belønning som gjorde prisen vel verdt å 
betale.  Å bli mor har endret hennes syn på 
livet, og på egen hjertefeil. 

– Det er jo en litt underlig måte å leve på, 
dette her, jeg vet rett og slett ikke hvor lenge 
hjertet mitt vil holde, sier hun nøkternt, men 
legger raskt til at det gjør strengt tatt ingen 
andre heller. Hun registrerer at de fleste hun 
har rundt seg, er mest fokusert på det som 
skal skje i tiden fremover, de planlegger som 
om fremtiden var en garanti. Det gjør ikke 
Marthe.

– Vi er for få som har levd lenge nok med 
denne hjertefeilen til at de egentlig kan si noe 
om fremtidsutsiktene våre, bemerker hun, og 
tror at dette har gjort henne flink til å leve 
NÅ. Hun er heller ikke redd, kanskje bare 
for at hun ikke skal klare å være den mam-
maen hun ønsker. Marthe er veldig bevisst på 
hvilke prioriteringer hun gjør og er opptatt 
av å formidle det hun synes er fornuftige 
verdier til Josefine. 

– Jeg lever til fulle nå, så får den tid være den 
sorg. Det er sjelden jeg sier nei til en mulig-
het, og jeg er ganske impulsiv, forteller hun. 
Marthes mann, Simen, er økonom. I parfor-
holdet og familielivet kan hennes spontanitet 
noen ganger være en kilde til konflikt. 

– Simen vil gjerne spare penger og tenker på 
fremtiden, jeg vil bruke pengene nå, forteller 
hun leende.

Datteren Josefine er godt orientert om 
Marthes hjertefeil, alt går nemlig litt roli-
gere med mamma, som lettere og oftere enn 
andre blir lav på energi. 

– Det går saktere på skiturer fordi jeg stadig 
må stoppe og ta små pauser. For henne 
er akkurat det kanskje en fordel, smiler 
hun lurt.

Mørke minner fra skoletiden
Marthe leter sjelden etter ordene når hun 
forteller, og fremstår som både sterk og 
stolt. Hun forteller at hun er fornøyd med 
den hun er i dag, som voksen. Sånn har det 
ikke vært bestandig. Hun beskriver årene 
på barneskolen og ungdomsskolen som en 
mørk periode av livet. 

– På skolen var jeg fanget og kunne aldri 
slippe unna de situasjonene hvor jeg ikke 
hang med, og de var mange. For eksempel 
i gymtimene og i fysisk lek i friminuttene, 
forteller Marthe. 

Foreldrene prøvde å informere skolen om 
hjertefeilen og om tilstanden, men ble møtt 
med lite forståelse for jentas situasjon. Etter 
hvert kviet de seg også for å være «masete» 
foreldre, de var engstelige for at det skulle 
bidra til å gjøre Marthe enda mer spesi-
ell og sær. Marthe fikk så godt som ingen 
tilrettelegging eller tilpasning, verken på 
barneskolen eller ungdomsskolen. Hun 
mener selv at hun hadde trengt det, og at 
det kunne ha hjulpet henne.

I klassen til Marthe var det også en annen 
elev med hjertefeil, dog en helt annen og 
langt mindre komplisert hjertefeil med så 
godt som ingen følgeskader. For Marthe ble 
dette utelukkende negativt, fordi hun hele 
tiden ble sammenliknet med denne andre 
(og mindre syke) eleven.

– Se hva hun får til, du klarer å løpe litt 
lenger, du også, sa gymlæreren, og stemplet 
meg som lat når jeg ikke fikk det til, for-
teller Marthe. Hun legger ikke skjul på at 
mange av minnene fra denne tiden er såre. 
Skamfølelsen over å komme til kort kan hun 
fremdeles kjenne på. Det var perioder da 
Marthe nektet å gå på skolen, hun vantriv-
des så sterkt. På kalde vinterdager grudde 
hun seg ekstra mye, for da kunne hun ikke 
være ute i friminuttene. Det skapte alltid 
misunnelse og bråk hos de andre elevene 
at hun fikk være inne. Ikke var det særlig 
hyggelig heller, å sitte i klasserommet alene. 

– Jeg ble tvunget inn i en situasjon der jeg 
var den som var annerledes, det gjorde meg 
ukul og upopulær, forteller Marthe. Hun 
legger ganske utelukkende skylda for dette 
på de voksne på skolen. 

– Lærerne syn og deres oppgitthet legitimerte 
at det også for elevene var lov å hakke på 
meg, mener Marthe. Hennes ønske og håp 
er at holdninger har endret seg siden hun 
gikk på barneskolen. 

– Når de voksne sier at noe er greit, eller 

STERK OG STOLT

Private bilder fra Marthes barndom.

– Når de voksne sier 
at noe er greit, eller 
ikke greit, aksepterer 
barna det, det er de 
som legger føringene 

og har ansvaret. 

ikke greit, aksepterer barna det, det er de 
som legger føringene og har ansvaret. I dag 
er det flere som vokser opp med hjertefeil, 
det er blitt mer synlig og man vet mye mer. 
Jeg tror vel også at skolene er blitt flinkere 
og har flere rutiner for å gi elevene indivi-
duell behandling.  

Miljøforandring
Ting løsnet og ble lettere da Marthe begynte 
på videregående skole. Her kom hun i klasse 
med helt nye og for henne ukjente elever, og 
ble møtt med en annen holdning og færre 
fordommer. Hun fikk seg ganske raskt en 
kjæreste, og ble også inkludert i et positivt 
sosialt miljø.

Marthe har alltid hatt god leseforståelse, 
men hun slet med dårlig rettskriving og 
manglende tallhukommelse. På videregående 
skole ble hun omsider utredet for dette, 
og både lettere dysleksi og dyskalkuli ble 
påvist. Nå fikk hun hjelp for begge deler, 
og kom seg faglig sett raskt på banen igjen. 
Hun fikk fritak fra gym. 

– Egentlig var det litt krise for meg, for 
jeg likte jo å være fysisk aktiv. Teoridelen 
hadde jeg heller ikke problemer med. Men 
nå kunne jeg i hvert fall unngå de situasjo-
nene hvor annerledesheten min ble så veldig 
synlig, og jeg fikk derved beholde en slags 
form for verdighet, forklarer Marthe. Hun 
er ambivalent til fritak sånn generelt sett, 
og mener det ikke bør være det første man 
tyr til. Hun har mer tro på tilrettelegging 
av aktivitet. 

– Alle kan klare det de vil, bare det blir 
litt tilpasset! Hverdager og aktiviteter kan 
tilrettelegges, uten at det trenger å bli et 
stort og synlig tema, mener Marthe. 

Ikke si mer enn nødvendig
En annen problemstilling er dette med åpen-
het rundt hjertefeilen. Hvor mye skal og bør 
man fortelle, og til hvem? For Marthe er det 
ømtålig, og hun legger ærlig på bordet at 
hun fremdeles kan kjenne seg litt flau over 
hjertefeilen. Hun tror det er en konsekvens 
og refleksjon av barndommens erfaringer, 
da var det nemlig slett ikke greit å være 
annerledes. 

 – Jeg skammer meg fremdeles litt over 
hjertefeilen, først og fremst over de begrens-
ningene den innebærer. Det er gjerne det 
siste jeg forteller om, og helst unngår jeg 
temaet, medgir Marthe som ikke er så stolt 
av dét heller. 

– Men det verste jeg kan tenke meg, er at jeg 
skal bli et slags offer fordi jeg har hjertefeil, 
en som andre synes synd på. Jeg vil ikke at 
folk skal forholde seg til meg som et kasus, 
en slags annerledes sirkusartist, sier Marthe 
som ønsker å bli møtt som seg selv og som 
den sterke og tøffe personen hun faktisk er.  
Når hun er nær og har tillit til dem hun 
er sammen med, velger hun å være veldig 
åpen og å svare utilslørt ærlig på spørsmål 
om hjertefeilen. Hun prøver heller ikke å 
skjule arret på brystet, det er hun egentlig 
litt stolt av, noe som sier mye om hennes 
ambivalens.  

– Ikke si mer om hjertefeilen enn det du selv 
er komfortabel med, er hennes råd til andre 
i samme situasjon. Til skole og lærere har 
hun denne påminnelsen: 

– Møt hver enkelt elev du får i klassen med 
åpenhet, nysgjerrighet og interesse. Da klarer 
du også å møte de utfordringene og beho-
vene de enkelte elevene har.

Lavterskel-kommunikasjon
Marthe har tro på kommunikasjon som 
virkemiddel, jevnlig og i det daglige. 

– Jeg vet hvor mange ganger moren min 
følte at hun skulle ringt og informert 
skolen, men hvor hun kviet seg for å mase 
og være til bry. Det er vanskelig å være den 
forelderen som alltid stjeler lærernes tid, 
forteller Marthe. 

I dag er hun ansatt i firmaet «Mobilskole», 
som tilbyr en webbasert tjeneste med mel-
dingsbok på mobil. 

– Mobilskole er en lavterskelkanal for 
kommunikasjon mellom skole og foreldre, 
forteller Marthe som har stor tro på at dette 
kan være ett av hjelpemidlene som gjør 
samarbeidet mellom skole og hjem lettere. 

(Les mer om Mobilskole på side 14. For-
eningen for hjertesyke barn har inngått 
et samarbeid med Mobilskole i prosjektet 
«Hjertevennlig oppvekst» som prøves ut 
i fire fylker i 2015.)
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I Foreningen for hjertesyke barns egen 
medlemsundersøkelse fra 2013 svarer 
majoriteten av foreldrene at barnet deres trives 
godt på skolen. Likevel kommer det i samme 
undersøkelse fram at en tredel av disse 
barna har behov for en eller flere former for 
tilpasning og tilrettelegging. 

Alle barn i Norge har rett og plikt til å gå på skole. Fram til de er 
ferdige med ungdomsskolen, er det kommunene som har ansvaret 
for å drifte tilbudet. Ansvaret for videregående opplæring ligger hos 

fylkeskommunen. Skolene er med utgangspunkt i opplæringsloven pliktet å 
tilpasse undervisningen individuelt til den enkelte elev og å sikre at alle elevene 
får et godt læringsutbytte. Dessverre viser erfaring at ikke alle barna får denne 
tilpasningen. Variasjonen er stor og ofte vanskelig å årsaksfeste. Noen 
skoler er svært flinke, og elevene får god hjelp. På andre skoler virker 
det som både evnen og viljen til å finne gode og tilpassede løsninger 
mangler. Ulikheten i tilbudet om hjelp i skolen rundt om i landet 
vårt viser seg å være stor.

Hjertebarnet har snakket med statssekretær Birgitte Jordahl 
(Høyre) i Kunnskapsdepartementet, hvor det øverste admi-
nistrative ansvaret for både barnehager, skoler og høyere 
utdannelse i Norge ligger. Vi spør henne hva den sittende 
regjeringen mener om de store forskjellene i hvordan barn 
med spesielle behov møtes i utdanningssystemet vårt, og 
hva som kan og bør gjøres for å jevne ut disse ulikhetene? 

– Det er sånn at noen kommuner er veldig gode og 
noen kommuner er det ikke, når det kommer til dette 
med å legge til rette for barn med spesielle behov. 
«Strekken» i dette laget er dessverre ganske stor, 
og det er ikke bra, sier statssekretæren som har 
pedagogisk utdannelse og selv har stått i den 
praktiske og ofte krevende situasjonen som 
lærer. Likevel mener hun at regjeringen ikke 

– Må få de beste 
til å bli lærere!

Å INFORMERE SKOLEN OM HJERTEFEILEN MÅ FÅ DE BESTE TIL Å BLI LÆRERETekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Det er ikke lett å gi et klart svar på 
dette, i og med at hjertebarn er 
ulike og behovet for informasjon 

vil variere veldig. Det er likevel viktig å 
snakke sammen om dette, og bli enig om 
hvordan dere skal informere om det og 
hva dere eventuelt skal si. Barnet selv må 
alltid få være delaktig i beslutningen om 
hvorvidt det skal informeres og om hva 
som eventuelt skal sies. 

For noen hjertesyke barn er det såpass 
mange hensyn som må tas i skolehverdagen, 
at andre opplagt må informeres om hvorfor 
det er slik. For andre kan man være mer i tvil 
om nødvendigheten. Mange ønsker ikke å bli 
knyttet for mye opp til en hjertediagnose, og 
generelt sett ønsker ikke barn å skille seg ut. 
En del barn med medfødt hjertefeil fungerer 
tilnærmet helt normalt i hverdagen. Er det 
da strengt tatt behov for informasjon? Noen 

ønsker kanskje også å holde diagnosen for 
seg selv. Men er barnet operert og har et 
arr, vil det raskt kunne bli kommentert.  Det 
kan også bli en tilleggspåkjenning å holde 
skjult at man har en hjertefeil.

Medelever trenger som oftest bare ganske 
enkel informasjon. Det kan være lærer, 
foreldre, helsesøster eller elven selv som 
informerer. Barnet vil som regel møte mer 
forståelse for eventuelle begrensninger og 
hensyn som må tas når klassekameratene 
er informert.

Dersom barnet ikke klarer å henge med i 
samme tempo i fysisk aktivitet, eller om 
det får særbehandling som tilrettelegging 
på turer eller i gymtimen, kan det lett 
komme ubehagelige kommentarer fra 
medelever hvis de ikke forstår hvorfor. 
Det kan føles sårende og urettferdig å bli 

kalt for «treg» eller «lat» på sviktende 
grunnlag. Hvis barnet blir veldig sliten 
av skoledagen, kan det gå ut over lekser 
og andre aktiviteter på ettermiddagen. 
Hverdagen blir kanskje lettere om andre 
kjenner grunnen til at barnet må være 
mer forsiktig enn medelevene. 

Snakk sammen i familien og finn ut hva 
som er riktig for dere. Denne praten bør 
dere gjenta med jevne mellomrom, ettersom 
barnet vokser og mange ting kan endres 
underveis. De fysiske begrensningene kan 
bli mer merkbare etter hvert, og da kan det 
bli nødvendig å fortelle om hjertefeilen, selv 
om dere tidligere ikke har følt behov for det.

Tore Hassel, kontaktsykepleier for de 
hjertesyke barna på St. Olavs Hospital i 
Trondheim

Å informere 
skolen om 
hjertefeilen
Når barnet skal begynne på skolen, dukker det 
opp spørsmål om åpenhet rundt hjertefeilen 
overfor lærere og medelever. Ved skifte 
av skole eller klasse trenger de samme 
spørsmålene seg på. Kan vi la være å fortelle 
om hjertefeilen? Og hvis vi velger å være åpne – 
hvor mye trenger andre eventuelt å vite?
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MÅ FÅ DE BESTE TIL Å BLI LÆRERE

kan gå inn og detaljstyre kommunene og 
skolene enda mer på dette området. 

– Byråkratiet er allerede stort og tungt, 
skoler og lærere melder tilbake at de bruker 
alt for mye tid på å skrive rapporter, tid som 
stjeles fra elevarbeid, sier Jordahl. Hun har 
liten tro på enda større statlig styring av 
kommunal virksomhet, og ønsker på ingen 
måte å bidra til å undergrave kommunenes 
eget ansvar på dette området. 

– Her må vi bruke andre virkemidler, legger 
hun til, og trekker fram endringer og for-
sterkninger av lærernes kompetanse som ett 
av virkemidlene, styrking av PP-tjenesten og 
skolehelsetjenesten som et annet.

Jordahl tror at noe av det aller viktigste for 
lærerne i deres hverdag, er å ha tilgang på 
god kompetanse i apparatet de har rundt 
seg. Skolehelsetjenesten er en av disse res-
sursene, PP-tjenesten en annen, spesialist-
helsetjenesten en tredje. Hun håper den 
vedtatte kommunereformen vil sikre mer 
kompetanse til hver enkelt kommune.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbud-
sjett for 2015 satt av 200 millioner kroner 
til skolehelsetjenesten og helsestasjoner i 
kommunene. Midlene er ikke øremerket, 
og spørsmålet vårt er om det er sannsynlig 
at de kommer til å bli brukt i henhold til 
intensjonen.

– Jeg tror det skal ganske mye til, og kom-
munene skal ha veldig gode grunner, dersom 
de ikke bruker disse pengene på skolehel-
setjenesten og helsestasjoner, slik tanken 
med overføringen er. Erfaringen viser at det 
brukes stadig mer midler og ressurser på dem 
som sliter, påpeker Birgitte Jordahl, som ikke 
er bekymret for at denne overføringen vil 
havne i kommunenes store «sluk» av formål.

Cirka en av fem elever i norsk skole sliter 
med lese- og skrivevansker. Mange har 
motoriske utfordringer. Enda flere sliter 
med konsentrasjonen. I tillegg lever mange 
barn med kroniske sykdommer og fysiske 
funksjonsnedsettelser. Alt sammen kan, hver 
for seg og sammen, ha betydning og konse-
kvenser for læringsutbyttet til disse elevene. 
Og hvor mye kunnskap om dette har lærerne 
egentlig fått gjennom sin utdannelse? Hva 
lærer de egentlig om det å registrere og legge 
til rette for elever som av ulike grunner sliter 
med å henge med i den ordinære skoledagen 
og undervisningen? Hjertebarnet har vært i 
kontakt med lærerstudenter, som kan fortelle 
at dette ikke står på pensumlisten deres.

– En lærers kjerneoppgave er å sørge for 
at alle elevene får et godt læringsutbytte. 
Allmennlærer kan ikke forventes å ha kunn-
skap om alle mulige diagnoser, men de må 
evne å fange opp når noe ikke fungerer. 
Samtidig må de kunne spørre, og be om 
hjelp. En profesjonalitet rundt det å ha en 

tett og god dialog med foreldrene, er også 
kjempeviktig, understreker statssekretæren. 
Hun forteller at regjeringen jobber med 
å styrke utdannelsen og kompetansen til 
norske lærere.

– Vi må sørge for å rekruttere de aller beste 
blant oss til læreryrket. Vårt mål er at all 
lærerutdannelsen skal være masterstudium. 
Samtidig skal studiet gjøres langt mer prak-
sisnært enn det er i dag. Studentene skal mer 
ut i praksis i løpet av studietiden. De skal 
se og lære at dette er hverdagen de senere 
må forholde seg til. Så må vi også løfte 
fram de gode beskrivelsene av hvordan de 
kan gripe det an med de lærerressursene og 
virkemidlene de har til rådighet. 

Jordahl forteller at regjeringen satser massivt 
på videreutdannelse av dagens lærere. Mer 
enn 3000 lærere skal nå få kompetanse i 
fag de mangler. 

– Vi innfører et pilotprosjekt med nye kar-
riereveier i skolen. Her kan man tenke seg 
lærerspesialister med fordypning i lærings-
utbytte for barn med særskilte behov. For 
eksempel kan en lærer spesialisere seg som 
ressurslærer innen tilrettelegging. Og kan 
jobbe aktivt med dette i klasserommene på 
skolen, forklarer Jordahl og avslutter med å 
understreke at lærere trenger påfyll, og at vi 
trenger varierte lærerressurser inn i skolen.

Eskil blir

– Pausa du maskinen nå, Henrik Brun, 
spør Eskil (4 1/2 år) veslevoksent, idet 
ultralydundersøkelsen av hjertet hans på 
Rikshospitalet gjør et lite opphold. Det 
er dagen før han skal opereres, og NRK 
rigger seg til i undersøkelsesrommet.  
Eskil skal på lørdagsrevyen. Et nytt og 
unikt hjelpemiddel tas i bruk i for
beredelsene til hjerte-
operasjonen hans.

rikskjendis

Med en stor og blå 
mikrofon opp i ansiktet, forteller 
Eskil to dager før operasjon at, 
jo, han er veldig spent på det 
som skal skje på sykehuset.
Eskil ble operert på Riks-
hospitalet i begynnelsen av 

november. 

ESKIL BLIR RIKSKJENDISTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Foreningen for hjertesyke barn 
(FFHB) deltok i fjor høst på høringer 
i både Helse- og omsorgskomiteen 

og i Familie- og kulturkomiteen. Forenin-
gens viktigste budskap var å sette søkelyset 
på det manglende habiliteringstilbudet til 
barn og unge med medfødt hjertefeil eller 
med annen kronisk sykdom. I tillegg til 
en sterk bekymring for dårligere og mer 
usikre rammebetingelser for organisasjo-
ner som gjør samfunnsnyttige oppgaver. 

– Hvor ble det av regjeringens mål i Sund-
voll-erklæringen om å styrke habiliterings- 
og rehabiliteringstilbudet og hva skjedde 
med målet om å sikre at frivilligheten skal 
kunne utvikle seg på egne premisser, spør 
generalsekretær, Helene Thon. 

I høringen i Helse- og omsorgskomiteen 
la FFHB spesiell vekt på sammenheng og 
helhet i oppfølging av barn og unge med 
medfødt hjertefeil. 

– Det snakkes i dag mye om «helhetlige 
pasientforløp» og «pakkeforløp». I dag 
er ikke habilitering med, og det er en 
stor ubalanse i forløpet. Det satses svært 
mye i starten, men mindre og mindre når 
hverdagen kommer og utfordringene 
med læringsvansker, ernæringsproblem, 
dårlig motorikk og nedsatt fysisk yteevne 
kommer til syne. De fleste barn med med-
født hjertesykdom får derfor ikke tilbud 

om tilrettelagt habilitering, til tross for at 
dette er en lovpålagt tjeneste, la spesial-
rådgiver, Marte Jystad i FFHB, vekt på. 

FFHB støtter forslaget i statsbudsjettet 
om å styrke helsestasjon og skolehelset-
jenesten med 200 mill kroner. Dette sett 
i sammenheng med de kr 180 mill som 
ble bevilget i 2014 gir et betydelig løft. 
Samtidig er det bekymringsfullt at dette 
gis som frie midler til kommunene. 

I høringen i Familie- og kulturkomiteen la 
FFHB vekt på at foreningen er bekymret 
for utviklingen med stadig dårligere og mer 
usikre rammebetingelser for organisasjo-
ner som gjør samfunnsnyttige oppgaver.

– Det viktigste bidraget til å skape forut-
sigbarhet i vår økonomi er å endre dagens 
momskompensasjonsordning, sier Helene 
Thon.

FFHBs kommentarer til statsbudsjettet 2015

Fagsjef Pia Bråss, generalsekretær Helene 
Thon og spesialrådgiver Marthe Jystad.
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nen, finansiert av Foreningen for hjertesyke 
barns forskningsstiftelse. En tredimensjo-
nal modell av hjertet til Eskil, som gir en 
naturtro gjengivelse av anatomien i nettopp 
hans hjerte, er fremstilt i myk plast. Eskils 
hjertemodell er den andre i Norge, og skal 
fungere som et supplerende hjelpemiddel i 
forberedelsene til operasjonen.

– 3D-modellen gir oss et annet perspektiv på 
defektene i hjertet, blant annet visualiserer 
det retninger og vinkler, forteller overlege 
Henrik Brun på Barnehjerteseksjonen på 
Rikshospitalet i Oslo (OUS). Han har ansva-
ret for all ekko-/ultralyd av barnehjerter, og 
er linken inn til kirurgene og understøtter 
deres inngrep i hjertene med ulikt bilde-
materiale. 

Barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet har 
fått støtte av Foreningen for hjertesyke barns 
forskningsstiftelse til ti slike individuelle 
3D-hjerter. De inngår i et forskningsprosjekt 
hvor metodikken med 3D-modeller testes ut 
og evalueres. Så langt er Henrik Brun svært 
optimistisk med tanke på nytteverdien av 
den nye teknologien.

– Et bilde sier mer enn 1000 ord, en 
3D-modell kan si mer enn 1000 bilder, 
sier Brun. Han leder pilotprosjektet som 
tester ut disse 3D-modellene, og er entusi-
astisk over muligheten til å kunne ta i bruk 
denne fremtidens teknologi i behandling 
av de hjertesyke barna. Brun argumenterer 

for at en 3D-modell er et sterkt verktøy 
som vil kunne gjøre forberedelsene til den 
kirurgiske behandlingen av barnehjerter 
med komplekse feil, både lettere og sikrere. 

Brukes i tillegg
Et 3D-hjerte lages på bakgrunn av MR-
bilder og informasjon fra andre diagnos-
tiske undersøkelsesmetoder. Modellene 
produseres per i dag i Belgia, og leveres i 
en myk og avansert type plast. Kirurgene 
kan både skjære og sy i dette hjertet, som gir 
dem et langt riktigere bilde av barnehjertets 
dimensjoner og avvik. Brun understreker at 
3D-hjerter ikke vil erstatte de diagnostiske 
verktøyene som allerede eksisterer, som MR-
bilder, ultralyd, angiografier med mer, men 
kan føye seg inn som et viktig supplement. 
Som i tillegg kan holdes i hånden. 

– Vi går fra ekko- og MR-bildene, til 
3D-modellen, så tilbake til ekko- og MR-
bildene og tilbake til 3D-modellen igjen, 
noe som i sum gir oss flere svar. Det gjør 
det enklere å se hvor sårbare strukturer i 
hjertet (for eksempel kransårer) er lokalisert, 
og hvor kirurgene kan bevege seg uten å 
komme i konflikt med disse.

Kortere operasjonstid?
I tillegg til å bidra positivt til planleggingen 
og forberedelsene av operasjoner, mener 
Brun at 3D-modeller av hjertet vil kunne 
redusere selve operasjonstiden. Han fortel-
ler at under en operasjon av kompliserte 

hjertefeil, går normalt noe av tiden med til 
diagnostikk, fordi dette er første gangen 
kirurgene ser hjertet fra innsiden. Forbere-
delser med 3D-hjerte vil kunne korte ned 
på operasjonstiden. Det betyr kortere tid 
på hjerte- og lungemaskin, noe som igjen 
gjør totalbelastningen for barnet mindre. 

Foreløpig nytt og dyrt
Henrik Brun er ganske sikker på, når de 
etter hvert kan dokumentere erfaringen 
med bruk av 3D-hjertene gjennom denne 
pilotstudien, at det ganske snart vil bli en 
selvfølgelig del av sykehusets regulære drift. 
Per dags dato koster et slikt hjerte mellom 
10 000 og 15 000 kroner. En pris som mest 
sannsynlig vil synke raskt, slik den alltid gjør 
med ny teknologi etter en introduksjonsfase. 
Målet er at Rikshospitalet etter hvert selv 
skal ha den programvaren som trengs for 
å skrive ut slike hjerter, på huset. Bruk av 
3D-hjerter er foreløpig en ny metode og 
teknologi, også i resten av Europa og verden.

Eskil blir rikskjendis
Da NRK fikk høre om den nye og ganske 
revolusjonerende metoden med 3D-print av 
individuelle barnehjerter, bestemte de seg 
raskt for å lage en magasinsak om dette. 
Margaret og Kjetil ble forespurt om riks-
kringkastingen kunne følge sønnen deres 
før, under og etter operasjonen, med hans 
3D-hjerte som ett av legenes hjelpemidler. 

– Dette er en god sak å fronte, og vi synes 

Eskil Enger kommer fra Heradsbygd 
rett ved Elverum, og har en kom-
pleks medfødt hjertefeil bestående 

av et knippe strukturelle avvik. Han ble 
operert fire måneder gammel med et inn-
grep kalt «Mustard» og reparasjon av en 
defekt AV-kanal. Eskil er en lyslugg med 
stort ordforråd og uimotståelig sjarm. Han 
stiller spørsmål til det meste og de fleste. 
Har han ikke de nødvendige glosene for 
hånden, lager han sine egne. 

– Huset vårt er mørkehvitt, forteller han. 
Mor nikker samtykkende, joda, det er grått. 
At NRK invaderer undersøkelsesrommet, 
tar Eskil med knusende ro. 

– Hei, kommer dere i dag også, sier han 
vennlig, og har ikke glemt at NRK var 
hjemme hos ham og lillesøster Lovise (1 
år) dagen i forveien. Da skulle de filme 
familiens og Eskils forberedelser til innleg-
gelse og operasjon. En hektisk affære med 
mange spørsmål og mye regi foran kamera. 
Men Eskil svarer så godt han kan og lar 
seg ikke affisere av at han filmes mens han 
bygger lego og spiser formiddagsmat. Selv 
om også Eskil er litt preget av stundens 
alvor denne dagen – og av alt det praktiske 
og logistiske som skal ordnes før neste dags 
grytidlige ferd til Rikshospitalet. 

– Jo, han er veldig spent på det som skal 
skje på sykehuset dagen etter, medgir han 
overfor journalisten som graver og spør.

Mor og far, Margaret Egeberg og Kjetil 
Enger, har planlagt avreisen til Rikshos-
pitalet i detalj. De vet ikke hvor lenge de 
blir borte, og ting på jobben er avsluttet 
og ordnet. Begge to skal følge med Eskil til 
sykehuset, de trenger å være sammen om 
dette. Lillesøster tas hånd om hjemme av 
besteforeldre. Margaret medgir at det å reise 
fra Lovise nesten er det vanskeligste – for 
henne. Margaret og Kjetil gir en impone-
rende trygghet til kjenne, situasjonens mange 
usikkerhetsmomenter tatt i betraktning. De 
takler viraken med NRK i stua, og forestå-
ende operasjon, med stoisk ro.

– Vi er roligere denne gangen, vi vet mye 
mer om hva de skal gjøre, også under ope-
rasjonen, sier Kjetil. Han forteller at de i 
forkant av forrige operasjon, var usikre på 
det meste og visste lite om hva som skulle 
skje. På toppen av det hele lå de inne en hel 
måned før operasjonen, i tillegg til at Eskil 
ble liggende to måneder på Rikshospitalet i 
etterkant av operasjonen. Nå, fire år senere, 
er Margaret og Kjetil nøkterne optimister.

– Vi vet jo at dette må til, og vi stoler på 
legene!

Kvikk gutt
Sin komplekse hjertefeil til tross, Eskil har 
i fire år fulgt egen vektkurve og har stort 
sett vært i brukbar form.  Litt mindre energi 
har han nok hatt, kanskje er han også litt 
svakere grovmotorisk enn friske jevngamle. 

Men Eskil henger stort sett med på det som 
skjer, og han er åpenbart en nysgjerrig gutt 
med et kvikt hode. 

Den første operasjonen gjorde at Eskil orket 
mer. Foreldrene forteller at de er opptatt av 
at Eskil skal fungere best mulig i hverda-
gen. Det siste halvåret, særlig etter at han 
begynte på stor avdeling i barnehagen, har 
imidlertid allmenntilstanden hans gradvis 
blitt dårligere. Eskil har vært mye syk og 
er ofte sliten. Han har vært på regelmes-
sige kontroller av hjertet, både på Elverum 
sykehus og på Rikshospitalet. 

På ultralydbildene og de andre undersøkel-
sene, har legene sett at det har utviklet seg 
en tiltagende stenose (fortetning) i utløpet 
fra den delen av hjertet som pumper blod 
til lungene, som det nå er nødvendig å ta 
bort. I tillegg er det flere hull mellom hjer-
tekamrene (VSD) som de ønsker å tette 
igjen, men hvis plassering og størrelse er 
vanskelig å angi. Eskils hjerte er en variant 
av et såkalt criss-cross-heart, som betyr at 
mye er vridd og plassert annerledes enn på 
et normalt hjerte. Da er det ekstra vanskelig 
for legene å tolke de todimensjonale bildene 
av hjertet og nøyaktig å plassere hvordan 
ting ligger i forhold til hverandre. 

Nytt hjelpemiddel
Kardiologene og kirurgene på Rikshospi-
talet har denne gangen tatt i bruk et nytt 
hjelpemiddel i forberedelsene til operasjo-

ESKIL BLIR RIKSKJENDIS
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– Foreningen for hjertesyke barn jobber 
for at alle hjertesyke barn i Norge skal få 
best mulig behandling. For vår forsknings-
stiftelse er det en prioritert oppgave å bidra 
til utvikling og nyvinning av metoder som 
bidrar til god behandling og livskvalitet for 
disse barna, sier leder for FFHBs forsknings-
stiftelse, Erik Skarrud. 

Forskningsstiftelsen til Foreningen for 
hjertesyke barn ble opprettet i 2004, og 
hadde sin første utdeling i november i fjor. 
Forskningsstiftelsen har som ideelt formål å 
initiere og fremme forskning og forsknings-
relaterte prosjekter, med sikte på å belyse 
og forbedre den totale livssituasjonen for 
barn/ungdommer/voksne som er født med 
hjertefeil. 

På forskningsstiftelsens første utdeling ble 
det fordelt i underkant av en halv million 
kroner på tre ulike prosjekter.

3D-print av barnehjerter
Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitets-
sykehus (OUS) Rikshospitalet tester i disse 
dager ut 3D-print av hjertet til barn med 
komplisert medfødt hjertefeil. Dette er en 
ny metode som vil kunne bli et svært viktig 
hjelpemiddel for legene som skal operere i 
barnehjertet. Forskningsstiftelsen til Foren-
ingen for hjertesyke barn har gitt støtte til 
uttestingen av de ti første tredimensjonale 
hjertene.

– Dette er et unikt og sterkt verktøy for dem 
som skal skjære i de små barnehjertene. 
Et 3D-hjerte gjør forberedelsene til den 
kirurgiske behandlingen lettere fordi det gir 
en veldig god fremstilling av hvordan ting 
ligger i forhold til hverandre, sier overlege 
Henrik Brun ved Barnehjerteseksjonen på 
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 
Han er prosjektleder og svært entusiastisk 
over muligheten til å kunne ta i bruk denne 
fremtidens teknologi i behandling av de 
hjertesyke barna. 
 
Bedre registrering og oppfølging 
Overlege Mads Holten-Andersen fra syke-
huset innlandet på Lillehammer har fått 
støtte til et prosjekt som skal bidra til å 
bedre behandlingstilbudet til barn med 
medfødt hjertefeil gjennom etablering av 
standardiserte behandlingsløp. 

I første omgang vil det bli etablert et register 
over alle barn med diagnosen DORV (dob-
belt utløp fra venstre hjertekammer). I et 
slikt register vil all relevant informasjon 
om diagnose, oppfølging, testresultater og 
behandlingsforløp underveis registreres. 
Informasjonen vil danne grunnlag for å finne 

fram til gode og optimaliserte behandlings-
forløp. Arbeidsmetoden og registerplattfor-
men vil senere overføres til andre diagnoser, 
og vil på den måten komme flere barn med 
hjertefeil til gode. 

Tverrfaglig behandlingstilbud
Forskningsstiftelsen har også gitt støtte til 
psykolog Silja Berg Kårstad fra St. Olavs 
Hospital i Trondheim og prosjektet «Små 
barn med hjertefeil» – tverrfaglig behand-
lingstilbud med fokus på sosioemosjonell 
utvikling, foreldre-barn-samspill og forel-
drenes psykiske helse. 

Et tverrfaglig team på St. Olavs, ledet av 
Silja Kårstad Berg, vil over en periode tilby 
familier i området med barn under ett år 
som har medfødt hjertefeil, konsultasjon 
og samtaler. Tanken med prosjektet er å 
tilby et helhetlig oppfølgingstilbud som 
ivaretar barnets utvikling, samspill mellom 
foreldre og barn, og foreldrenes psykiske 
helse. Målet er å teste ut betydningen av 
å være tidlig i kontakt med familien for 
slik å forebygge kjente risikofaktorer, og å 
støtte familien på en bedre måte om kriser 
skulle oppstå. 

Forskningsstiftelsen til 
Foreningen for hjertesyke 
barn har hatt sin første 
utdeling av pengestøtte. Tre 
viktige forskningsprosjekter 
om medfødt hjertefeil 
har til sammen fått en 
halv million kroner av 
forskningsstiftelsen.

Første utdeling fra Forskningsstiftelsen 
til Foreningen for hjertesyke barn

Leder i Forskningsstiftelsen til Foreningen for hjertesyke barn, Erik Skarrud (til venstre), 
sammen med Henrik Brun fra Rikshospitalet OUS, Mads N. Holten-Andersen fra Sykehuset 
innlandet Lillehammer, Siri Ann Nyrnes på vegne av Silja Berg Kårstad fra St. Olavs Hospital i 
Trondheim, og Bjørgunn Brones fra Forskningsstiftelsen.

det er bra at medfødt hjertefeil settes på 
dagsordenen, sier Margaret. Kjetil legger til 
at det er fint å få vist fram at det faktisk er 
ganske mange som har medfødt hjertefeil, 
at det finnes en mengde forskjellige typer 
feil og at det er ulike måter å leve med dem 
på. De har tenkt grundig igjennom hva det 
innebærer å bli eksponert på en slik måte, og 
er trygge i sin beslutning om at det er greit å 
dele historien med det norske folk.

Vellykket operasjon
Eskils operasjon varte i fem timer. NRK var 
innom og tok bilder. Kirurgene er fornøyde 
med det de fikk gjort, og 3D-modellen kom 
til nytte.
 
– Denne modellen bidro til at operasjonen 
gikk bra. Så langt er den oppsummerte opple-
velsen at vi har stor nytte av slike 3D-model-
ler, og at de kan være avgjørende for utfallet 
av operasjonen. I tillegg hjelper modellen oss 
til å se fremtidsmuligheter og forstå andre 
ting som kan gjøres, sier Brun.
 
Hjem til kjæresten
Allerede en drøy uke etter operasjonen er 
Eskil klar for hjemreisen fra Rikshospitalet. 
Han kom seg ganske raskt etter inngrepet – 
mye raskere denne gangen. De første dagene 
var han sliten og lei og trengte oksygentilfør-
sel. Litt vann hadde også samlet seg i lungene. 
Men formen snudde overraskende fort, og 
selv om Eskil er litt blek og redusert på avrei-
sedagen, er han svært fornøyd over snart å 
komme hjemme til lillesøster og egne leker. 

– Nå skal jeg hjem til kjæresten, forteller 
han uten blygsel. Hun heter Malin og går 
i samme barnehage som Eskil. Det er helt 
i orden at vi skriver om dette i Hjertebar-
net, forsikrer sjarmtrollet med et smilende 
«jepp». Marihønekofferten er pakket og 
klar. Heradsbygd neste stopp.

Margaret og Kjetil er synlig lettet, og legger 
ikke skjul på at det er godt at det hele snart 
er over, både filming og eksponering, men 
ikke minst all usikkerheten med å sende 
gutten deres til operasjon. 

– Man gjør seg jo tanker om alt som kan gå 
galt, medgir Kjetil. – Men nå skal vi hjem 
og ta fatt på hverdagen igjen, sier han med 
smil om munnen og glede i stemmen.

– Vi er svært takknemlige for 
støtten fra Forskningsstiftelsen 
til Foreningen for hjertesyke barn, 
sier Henrik Brun, overlege på 
Barnehjerteseksjonen ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS) og 
viser fram 3D-modellen. Dette 
er den andre 3D-modellen av et 
barnehjerte i Norge, og  ble brukt 
i forberedelsene til inngrepet i 
hjertet til Eskil. NRK var med på 
forberedelsesmøtet til operasjo-
nen. Kirurg Sigurd Birkeland foran 
i bildet.

ESKIL BLIR RIKSKJENDIS FORSKNINGSSTIFTELSENTekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 
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Hvert år gjennomføres rundt 600 
konsultasjoner av barn med med-
født hjertefeil ved barneavdelingen 

på Universitetssykehuset i Nord-Norge 
(UNN) i Tromsø. Barna blir undersøkt med 
ultralyd, røntgenbilder og EKG-sjekk av 
hjerterytmen. Blodtrykk og oksygenmetning 
måles, blodprøver og andre tester tas, i noen 
tilfeller får de som har pacemaker sjekket 
denne i samarbeid med voksenkardiolog, og 
samtlige får for grundig klinisk vurdering av 
både barnekardiolog og sykepleier. Der det 
er behov, henvises barna til andre avdelinger 
eller til habiliteringsenheten på sykehuset.

Hjertesyke barn som følges opp på UNN i 
Tromsø kommer fra både Troms og Finn-
mark. I perioder har barn med hjertesykdom 
i Finnmark blitt fulgt opp på sykehuset i 
Hammerfest. På grunn av manglende bar-
nekardiologisk kompetanse i Finnmark, 
reiser disse pasientene i dag til Tromsø for 
hjertekontroller. Som betyr at tilfanget av 
hjertesyke pasienter på barneavdelingen på 
UNN er blitt større. Dette til tross, legene 
på UNN føler selv at de har et godt tilbud 
til hjertebarna.

– Vår største styrke her i Tromsø er at vi 
har en liten, men rutinert avdeling. Vi er en 
gjeng som har holdt på med dette ganske 
lenge og kan systemet, sier Per Ivar Kaaresen, 
som har vært overlege på barneavdelingen 
på UNN i Tromsø siden 1995. Kollegene 
som jobber sammen om disse barna kjenner 

hverandre godt, og Kaaresen forteller at 
de heller ikke nøler med å ta kontakt ved 
behov utenom vakt.

– Da kan ting løses med en gang, gjerne 
også på kveldstid, noe som er en stor fordel, 
legger han til. 

Avstand er sjelden en hindring
Et naturlig spørsmål å stille er likevel om 
de hjertesyke barna i Nord-Norge, med 
store avstander og lang vei til sykehuset, 
er like trygge som hjertesyke barn i tett-

befolkede områder av landet med kortere 
vei til sykehus? Per Ivar Kaaresen er sikker 
når han svarer. 

– Det er svært sjelden at det er avstanden 
som er årsaken til en komplikasjon eller et 
dødsfall. Jeg tror nesten ikke jeg har opp-
levd det i min tid. Geografien har gjort noe 
med den prehospitale akuttmedisinen her i 
Nord-Norge, som er godt utbygd og drillet 
på å håndtere mange situasjoner – med store 
avstander som premiss. Vi finner alltid en 
løsning, forsikrer Kaaresen, og minnes en 

Oppfølging av de hjertesyke barna på UNN 

– Vi finner alltid en løsning
Miljøet som jobber med hjertesyke barn på sykehuset i Tromsø er lite og avstandene 
barna må tilbakelegge for å komme seg til sykehuset kan være store. I noen sammen-
henger kan dette være en fordel mer enn en ulempe, ifølge barnekardiologene i Tromsø. 
– Vi har et nært og godt samarbeid på tvers av faggrupper og en god akuttberedskap i 
distriktene. Her finner vi alltid en løsning, sier avdelingsoverlege ved barneavdelingen, 
Per Ivar Kaaresen.

julaften for noen år siden hvor de fikk satt i 
gang fergevirksomheten for å få et hjertesykt 
barn transportert til UNN i Tromsø. 

Foreningen for hjertesyke barn i Troms 
og Finnmark samarbeider godt med syke-
husene, og bidrar blant annet med årlige 
gaver. Foreningen har også kjøpt inn og 
delt ut pulsoksymetere, som er plassert 
på helsestasjoner og fødestuer rundt om 
i distriktet. Dette er apparater som på en 
enkel, og for barnet smertefri måte, måler 
oksygenmetningen i blodet.

– Screening av barna med pulsoksymeter 
har gjort ting tryggere her i nord. Med en 
såpass desentralisert fødestruktur som vi har, 
er det veldig fint å få fanget opp mistanker 
om hjertefeil tidlig og der barnet blir født. 
Viser metningen seg å være lav, reiser en 
nyfødtlege herifra og henter barnet, i godt 
utstyrte ambulansefly som til og med har 
små håndholdte ekkoapparater, forteller 
Kaaresen, som er viss på at barna er i de 
beste hender.

Eksperter på ekko
Kaaresen forteller at det var Laurits B. Dahl 
som på 1970-tallet etablerte det nyfødtme-
disinske miljøet i Tromsø. Klinisk arbeid 
med barnehjerter, blant annet med ekko-
undersøkelser, har pågått siden 1980. Da 
ble kardiolog Per Lunde hentet inn for å 
styrke sykehusets service på ekkokardiografi. 
Kaaresen har selv gått i «lære» om ekko på 
barnehjerter hos nestoren Per Lunde, som 
etter hvert gikk mer og mer over til å følge 
opp ungdom og unge voksne med med-
født hjertefeil (såkalte GUCH-ere) fra både 
Troms, Finnmark og delvis fra Nordland.

– Alle nyfødtleger i Tromsø skal beherske 
ekko på barnehjerter, det er noe vi satser 
spesielt på her i Tromsø, forteller Kaaresen 
stolt.  Hvilket også er en fordel i den pre-
natale oppfølgingen, det vil si før barnet 
er født. 

Med spesialist i fosterdiagnostikk, Ganesh 
Acharya i spissen, er UNN i Tromsø god-
kjent som undervisningsinstitusjon for 
ultralyd av fostre, og holder annet hvert 
år åpne kurs for jordmødre og leger om 
ultralydscreening av gravide. Ved undersø-
kelse hos spesialist på sykehuset i Tromsø, 
oppdages mellom 60 og 68 prosent av hjer-
tefeilene prenatalt, landsgjennomsnittet er 
på cirka 50 prosent.
 
Av dem som får diagnostisert hjertefeil på 
fosteret under svangerskapet, er det en god 
del som føder på sykehuset i Tromsø, og 
som følges opp der i tiden etter fødselen. 
Dersom det påvises foster med komplekse 

hjertefeil, og der man vet at det skal gjen-
nomføres operasjon ganske umiddelbart 
etter nedkomst, reiser mor til Oslo for å 
føde på Rikshospitalet.

Erfarent og dedikert miljø
I tillegg til Per Ivar Kaaresen, er legene Claus 
Klingenberg og Knut-Helge Kaspersen på 
plass på barneavdelingen og tar seg av den 
medisinske oppfølgingen av de hjertesyke 
barna. Kaspersen har vært på barneavde-
lingen i Tromsø siden 2008, og er i stilling 
som lege i spesialisering, hvor han fordyper 
seg i barnekardiologi. 

– Her på barneavdelingen er det kort vei 
mellom legene og fagpersonene. Vi sam-
arbeider også godt på kryss og tvers av 
avdelingene, sier Knut-Helge Kaspersen 
som liker seg usedvanlig godt på sykehuset 
i Tromsø. Han forteller at de bruker god tid 
ved hver polikliniske undersøkelse og at det 
er en stor fordel. 

– Jeg satte av 45 minutter istedenfor en halv-
time de første årene, og har egentlig bare 
fortsatt med tre kvarter. Jeg ser at den tiden 
kommer veldig godt med. Kanskje særlig for 
ungdommene, som ofte har ulike spørsmål 
og ønsker deler av konsultasjonstiden uten 
foreldre til stede, forklarer Kaspersen. Han 
tror barna og foreldrene i sum får mer tid 
med legen på UNN enn en del andre steder, 
og de kommer lett i kontakt med fagperso-
nene på telefonen.

Kaaresen legger til at barnekardiologien har 
vært heldig på UNN, og er blitt prioritert 
økonomisk med bra utstyr. Foreningen for 

hjertesyke barns leder i Troms bekrefter 
opplevelsen av at de hjertesyke barna blir 
tatt grundig hånd om på sykehuset. 

– Vi blir alltid tatt godt i mot her på UNN, 
sier leder for fylkeslaget, Sølvi Salo Stensrud, 
og skryter av de ansatte på sykehuset. 

Ønsker seg kontaktsykepleier
I tillegg til barnekardiologene, er det en rekke 
andre funksjoner på barneavdelingen på 
UNN som til sammen står for den totale 
ivaretakelsen av de hjertesyke barna. Både 
Kaaresen og Kaspersen gir uforbeholden ros 
til sykepleierne som jobber på nyfødtavde-
lingen og på poliklinikken på UNN.  

– På poliklinikken har vi alltid et lite mor-
genmøte med sykepleier før programmet 
starter. De er erfarne og meget flinke til å 
gjøre kontrollene på poliklinikken til en 
god opplevelse for pasientene, men også for 
legene, forteller de.

På UNN i Tromsø har de for tiden ingen 
kontaktsykepleier. I en slik funksjon ligger at 
en (eller flere) av sykepleierne har et særskilt 
og dedikert ansvar for å følge opp denne 
pasientgruppen. Tidligere var Mona Mørkved 
ansatt som kontaktsykepleier i Tromsø for 
de hjertesyke barna på UNN (den gangen 
finansiert av Foreningen for hjertesyke barn). 
Kaaresen medgir at han kunne ha ønsket 
seg en slik stilling på avdelingen i dag også. 
Med et stadig økende antall barn og pasi-
enter med medfødt hjertefeil, ville det vært 
både rasjonelt og hensiktsmessig med en 
slik funksjon. 

OPPFØLGING AV DE HJERTESYKE BARNA PÅ UNN Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Knut-Helge Kaspersen og Per Ivar Kaaresen på UNN i Tromsø.

Kaarensen undersøker Ingrid Briskemyr Rognli. (Foto privat.)
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– En alternativ løsning kan være en kombi-
nert stilling, hvor det å ha et mer koordine-
rende oppfølgingsansvar for de hjertesyke 
barna, er øremerket en del av en sykeplei-
erstilling, tenker Kaaresen høyt. 

Holder litt på de hjertesyke barna
Sølvi Salo Stensruds datter Amalie har en 
komplisert medfødt hjertefeil og er 12 år. 
Hennes hjertefeil ble ikke avdekket før hun 
var et par måneder gammel, og mor erindrer 
tiden før diagnosen kom på plass som vond 
og frustrerende. 

– Jeg ble ikke hørt eller trodd på helsesta-
sjonen, jeg skjønte jo at noe var veldig galt. 
De sa jeg hadde et ammeproblem, forteller 
Sølvi og legger til at dette har gjort henne 
ganske skeptisk til helsesøsters kompetanse. 
Når det er noe med Amalie henvender hun 
seg alltid til sykehuset og poliklinikken 
på UNN. 
 
– Helsesøstre og fastleger melder seg nok 
litt ut av det som har med hjerterelaterte 
problemstillinger å gjøre, legger Kaaresen til. 
Han medgir at det delvis er sykehusets feil. 

– Vi holder kanskje litt vel hardt på disse 
barna, vi har liksom ikke helt lyst til å gi 
dem fra oss. Det er gjerne sånn at jo mindre 
disse barna er, jo oftere kommer de direkte 
til sykehuset for oppfølging.

Kaaresen ser at de av blant annet kapasi-
tetshensyn er nødt til å organisere seg litt 
annerledes i tiden fremover. Noen rutiner 
er de allerede i gang med å tilpasse.
 
– Det er ikke alltid nødvendig å utføre ultra-
lydundersøkelse ved hver eneste kontroll. 
Ofte kan det være tilstrekkelig at det gjøres 
ekko annenhver gang, i hvert fall på noen 
av disse barna. Da kan observasjon av 
almenntilstand, vekt, metning og blodtrykk 
gjøres på legevaktkontorene (hvor fastle-
gene befinner seg) rundt omkring i området, 
sier han. I disse dager sjekker de opp at alt 
nødvendig utstyr for slike undersøkelser 
er på plass på legevaktkontorene i Troms, 
med tanke på en slik desentralisering. Han 
viser til kreftomsorgen av barn, hvor de 
har gode erfaringer med tilsyn og gjennom-
føring av enkle kurer på kommunalt nivå. 
Selv om de på kreftområdet har fordelen 

av og kan dra veksler på erfaringene fra 
voksenomsorgen.

Godt samarbeid med Rikshospitalet
UNN Tromsø samarbeider nært med Riks-
hospitalet om oppfølgingen av de hjertesyke 
barna. Operasjoner og intervensjoner utføres 
på Rikshospitalet, samt noen kontroller av 
barna med komplekse medfødte hjertefeil. 
Øvrig oppfølging håndteres på UNN. 

– Det barnekardiologiske miljøet i Norge 
er lite og kontakten mellom fagpersonene 
er ganske direkte. Vi sender kopier av alle 
notater og funn vi gjør på de hjertesyke 
barna til Rikshospitalet, og vi stiller dem 
spørsmål. Ofte ringer vi dem, om det ikke 
haster kan et ønske om tilbakemelding gå 
som en del av våre notater eller per brev/
e-post , forteller Knut-Helge Kaspersen. 
Svarene tilbake kommer raskt, og Kasper-
sen synes samarbeidet med ekspertene på 
Rikshospitalet fungerer bra. 

– De er lett tilgjengelige og strekker seg 
langt for å hjelpe oss, mener han. Kaaresen 
nikker samtykkende. Det som noen ganger 

kan ta tid, er notatene fra Rikshospitalets 
egne undersøkelser og oppsummeringene 
etter operasjoner. 

– Det kan gå tid før vi får kopi av de barne-
kardiologiske vurderinger. Men dette hand-
ler nok mest om presset kapasitet og lang 
skrivetid, noe alle på sykehus kan kjenne 
seg igjen i, sier Kaspersen. Det hadde jo 
vært bra å få en komplett epikrise når vi får 
pasientene tilbake til Tromsø, men vi har 
noen ganger løst dette ved å få fakset over 
papirene og da går det helt fint.

Ønsker seg kartlegging for habilitering
Ved ernæringsproblemer henvises de hjerte-
syke barna til spiseteamet på Barnehabilite-
ringen. Foreldre kan ofte trenge veiledning 
og konkret hjelp, noen av barna har også 
behov for sondemating. Barna henvises 
også til fysioterapeut, psykolog eller andre 
faginstanser på Barnehabiliteringen, dersom 
det viser seg nødvendig. Vurderingene som 
ligger til grunn for slike henvisninger er 
basert på foreldrenes tilbakemeldinger, og på 
legenes kliniske observasjoner og mistanke.

– Det er kjent at barn med en somatisk 
problemstilling har en litt større risiko enn 
andre barn for å utvikle atferdsproblemer 
og/eller lese- og skrivevansker, sier Kaaresen 
og innrømmer at de mangler gode nok ruti-
ner for hvordan de følger opp disse barnas 
mulige sosiale og kognitive utfordringer. 

– Vi burde hatt et testprogram for de hjer-

tesyke barna tilsvarende det vi har for 
premature barn, etterlyser han. Et system 
som er tydelig og gjennomtenkt og ikke for 
ambisiøst, hadde vært ønskelig. Kanskje 
bare nødvendig for dem med kompliserte 
hjertefeil. Ressursene er der, men vi mangler 
systemet.

Overgang til voksenavdeling
På UNN går de hjertesyke barna til kontrol-
ler på barneavdelingen fram til de er 18 år 
(tidligere var det fram til 16 år). Voksen-
kardiologene har egne leger som skal jobbe 
med voksne som er behandlet for medfødte 
hjertefeil. For kompliserte hjertefeil vil det 

etter hvert være aktuelt med et møte mellom 
barnelege og voksenkardiolog før overgan-
gen til voksenavdeling. Dr. Assami Rössner 
er en av voksenkardiologene som har inter-
essert seg spesielt for GUCH-pasientene.

OPPFØLGING AV DE HJERTESYKE BARNA

Godt samarbeid med FFHB: Per Ivar Kaaresen og Knut-Helge Kaspersen med leder i FFHB Troms, Sølvi Salo Stemsrud og hennes datter Amalie.

Amalie på 12 år synes likevel at det er veldig 
greit at det er en stund til hun skal til voksen-
avdelingen.  

– Jeg synes det høres litt skummelt ut med 
voksenavdeling, gruer meg litt, sier hun og 
bedyrer at hun kommer til å fortsette med å 
ha med mamma på kontroll da også. 

Forskning viktig – også i nord
Claus Klingenberg, seksjonsoverlege på nyfødt intensiv, fikk i høst sammen med 
Kaspersen støtte av Foreningen for hjertesyke barn til innkjøp av et nytt apparat 
(Physioflow®) som skal benyttes i en ny studie på UNN om IKG (impedanskardiografi) 
på nyfødte. Apparatet skal brukes til å overvåke hjertets minuttvolum (det vil si 
hvor mye blod hjertet leverer til kroppen) ved hjelp av en non-invasiv metode hvor 
elektroder kan festes på huden.  En fordel med dette er at impedanskardiografi, til 
forskjell fra ekkokardiografi, gir en kontinuerlig monitorering av hjertefunksjonen. 

– Apparatet er tenkt brukt som et supplement i overvåking av syke nyfødte på sen-
gepost, for dermed raskere å oppdage redusert hjertefunksjon og sirkulasjonssvikt 
hos nyfødte barn, forteller Kaspersen.

Metoden har vært forsøkt på voksne pasienter i Tromsø.  Knut-Helge Kaspersen 
står som prosjektansvarlig for dette forskningsprosjektet, under ledelse av Claus 
Klingenberg (seksjonsoverlege/professor, Barneavdelingen ved UNN). 

I juni i fjor fikk Nyfødtintensiv på Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) 
fått tre nye pulsokymetere fra FFHB. De ansatte er svært glade for gaven, 
som er kjøpt inn for penger samlet inn i regionen. Fra venstre, avdelingssy-
kepleier Mona Mørkved og assisterende avdelingssykepleier Monica Nervik.
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Som barn på skolen gjorde jeg en gang 
narr av en medelev som hadde mange 
skrivefeil i arbeidsboka: Ha, ha, se 

så mange rødmerker! Læreren (som også 
var min tante) hvisket til meg at jeg ikke 
måtte si slikt: Petter blir lei seg.

Det var nok til at jeg forsto at det var 
galt. Og nok til at jeg for alltid (håper jeg) 
begynte å tenke på at folk kan bli lei seg 
for det jeg sier. Det går an å snakke slik 
at andre kjenner seg inkludert. 

Hvorfor blir barn mobbet? Det er fordi 
de voksne ikke ber mobberne slutte. Og 
fordi voksne selv snakker nedsettende om 
andre voksne og andre barn.

Samfunnet sender ut utallige signaler om 
at noen barn er mer verdt enn andre. Barn 
med spesielle behov blir sannsynligvis 
mobbet mer enn andre. Her mangler det 
kunnskap. Vi vet at voksne med funk-
sjonsnedsettelser er mye mer utsatt for 
mobbing og krenkelser enn andre. Det 

speiler holdninger både i nærmiljø og i 
offentlige systemer. 

Voksne formidler at barn som er annerledes, 
er mindre verdt og ikke hører med i felles-
skapet. Hvordan kan vi da vente at barn 
lar være å mobbe barn som er annerledes? 
Alle skal med, heter det i politisk retorikk. 
Mangfold blir hyllet. Gjelder det for alle, 
spør Kristin Molvik Botnmark i en av høs-
tens bøker «Raushetens grenseland». For-
fatteren deler egne erfaringer som mor til 
Selma. Datteren er mye syk. Etter år med 
mye usikkerhet viser det seg at hun har fått 
en hjerneskade.   

Moren har en krevende lederstilling i et 
internasjonalt konsern og er vant til at ting 
ordner seg ved hardt arbeid. Men strategi-
ene virker ikke når hun skal ivareta Selma. 
Hun oppdager et samfunn hun ikke kjente. 
Et samfunn som reduserer mennesker til 
merkelapper og bruker et nedsettende, deva-
luerende språk. Det er et samfunn som ser 
Selma som en byrde og ikke et menneske 

med ressurser, farger, empati og raushet.
Familien kjenner seg ikke velkommen i 
nærmiljøet: «Utstøtingen fra nærskolen var 
også en utstøting fra nærmiljøet. Selma har 
ingen plass. Gjennom flere år gjemmer vi 
oss bort. Vi styrer unna 17. mai-feiringer, 
juletrefester, konserter, kino og bibliotek.»

Tidligere tok Molvik Botnmark historier om 
systemsvikt med en klype salt. Hun tenkte 
at systemet i vår kjære velferdsstat ikke kan 
fare så ille med folk som trenger hjelp. Nå 
vet hun at historiene stemmer. Hun oppsøker 
andre pårørende, intervjuer dem og fletter 
deres erfaringer inn i boka. Informantene 
er typisk ressurssterke, som det heter, og 
dels kjente personer i offentligheten. Ellers 
er de ulike og har barn med spesielle, men 
ulike behov.

Felles er at de har stanget mot systemet. 
Pårørende blir forsøkt psyket ned. Livet er 
ofte skyggeboksing mot fagfolk som gjem-
mer seg bak systemet. Ikke bare barna, men 
også foreldrene møter forakt og krenkelser. 

Mobbing gjør 
alle mer sårbare
Mobbing skjer ikke i et tomrom. Ekskludering kommer ikke av seg selv. Men det går an å 
lære seg inkludering.  

Noen ganger som vage hentydninger, andre 
ganger i bøllete form.

Systemsvikt er like usivilisert som annen 
mobbing. Den kan være finurlig, som når 
moren av rektor blir oppfordret til å syke-
melde seg. Eller når hun på barneavdelingen 
får påtale fordi hun prøver å jobbe litt ved 
pc-en. Flere av foreldrene gir uttrykk for at 
det ikke blir forstått at de også skal fylle 
en yrkesrolle. Politikerne kappes om å lage 
gode ordninger for foreldre med funksjons-
friske barn. Det er ingen tilsvarende iver 
etter å lage ordninger som gjør det lettere 
å være yrkesaktiv for foreldre til barn med 
spesielle behov.   

Rent menneskelig har erfaringen som pårø-
rende til et barn med spesielle behov ført 
til et rikere liv, og en innsikt de ikke ville 
ha hatt ellers. Men samfunnet stiller ikke 
opp. Pårørende blir overlatt til seg selv. Når 
de likevel får hjelp, er det fordi barnet blir 
sett av enkeltpersoner i systemet. 

Da kan omgivelsene endre seg og flere 
begynne å bidra, for eksempel med å finne 
en ny barnehage eller skole hvor ikke per-
sonalet og ledelsen ekskluderer, og hvor 

barnet ikke blir sett på som noen som «slår 
seg vrang» og som derfor er fritt vilt for 
krenkelser.

Endringen skjer i det stille, men effekten er 
som når noen står opp og sier: Ikke mobb 
kameraten min.

Eller som når en tante og/eller lærer hvisker 
og noen begynner å tenke seg om.  

«Jeg rekker opp hånden for deg», heter 
en annen av høsten bøker. Trude Trønnes-
Christensen, jurist og advokatfullmektig, 
skriver om sin storebror Stian, som er født 
med Downs. Hun skriver klokt om å være 
søsken, i en vanlig og samtidig uvanlig fami-
lie. «Hvordan opplever Stian alle disse blik-
kene. Jeg vet at han merker det og er preget 
av det… Fører det til at du heller holder deg 
unna? Blir hjemme? Trekker deg tilbake fra 
samfunnet rundt deg?»

Det er vanlig å tro at det er blitt større 
aksept og toleranse for å være annerledes. 
Trønnes-Christensen undres på om hold-
ningene går i motsatt retning, «etter hvert 
som mennesker med Downs syndrom blir 
stadig mer sjeldne».

Hun begynte å skrive en bok om sin bror 
og oppdager at det handler om samfunnet 
og retten til å sortere vekk. Ønske seg barn 
og så bestemme seg for at nei takk, akkurat 
dette barnet vil jeg ikke ha.

Hva gjør retten til å sortere bort med sam-
funnet? Hvor skal grensa gå for hvilke til-
stander samfunnet ikke aksepterer? Også i 
denne boka kommer andre stemmer til orde. 
Blant andre kjendisadvokat Geir Lippestad. 
Han retter ikke pekefingeren mot dem som 
velger bort, men mot at noen tenker at noen 
er mer verdt enn andre: «La oss si det rett 
ut, da får vi et fascistisk samfunn». 
«Samfunn som ikke aksepterer mennesker 
som er annerledes, det er flate og dårlige 
samfunn», sier Lippestad. 

«Vår inkluderingsevne syretestes i møtet 
med Selma og andre som er sårbare», skriver 
Molvik Botnmark: «Det er her vi sjekker 
ut hvor robust samfunnet vårt egentlig er». 

Begge bøkene utdyper høstens mobbedebatt. 
Ekskludering og krenkelser rammer ikke 
bare dem vi kaller ofrene. Mobbing gjør hele 
samfunnet mer sårbart. Men det går an å 
lære hvordan vi blir et mer robust samfunn. 

KRONIKK Tekst: Kari Gåsvatn
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NYE METODER – BEDRE LIVSKVALITET?

Opp mot halvparten av alle barn 
med medfødt hjertefeil får kor-
rigerende behandling for hjertefei-

len. Dersom barnet er operert som nyfødt 
(kompleks hjertefeil), må den kirurgiske 
behandlingen gjentas flere ganger i løpet 
av livet. Bedre overlevelse vil for mange 
si et tilnærmet normalt livsløp, men det 
betyr også flere operasjoner/intervensjoner. 
Dersom behandlingen innebærer å skifte 
en hjerteklaff, (for eksempel pulmonalklaf-
fen, den mellom høyresiden av hjertet og 
lungearterien), kan dette gjøres enten ved 
åpen hjerteoperasjon og/eller ved såkalt 
intervensjon, et inngrep utført med et kate-
ter ført opp til hjertet via en vene. 

Intensivsykepleier Brith Andresen forteller 
at utviklingen de siste tiårene innen behand-
ling av medfødt hjertefeil vært rivende, 

og stadig flere og kompliserte feil kan 
korrigeres med avansert kirurgi. Sam-
tidig har utviklingen av perkutane 
intervensjoner, som et supplement til 
kirurgien, vist gode resultater. Sist-
nevnte er langt mindre omfattende 
for barnet enn en hjerteoperasjon, 
hvor brystkassen må åpnes og hjer-
tet stoppes. Perkutane interven-
sjoner er fremdeles forholdsvis 
nytt og under utvikling, men kan 
brukes i behandlingen av stadig 
flere barn med bestemte typer 
hjertefeil. Kateterbasert innset-
telse av en pulmonalklaff regnes 
fremdeles som en dyr metode, 
først og fremst fordi gjenstan-
den (devicen) som settes inn, for 
eksempel en ny klaff, er kostbar. 
En kirurgisk klaff koster cirka 
37 000 kroner, mens en ny pulmo-

nalklaff som settes inn perkutant, til sam-
menlikning koster rundt 195 000 kroner. 

Ser på omkostninger og gevinster
Brith Andresen går intervensjonsbehandlin-
gens betydning og kostnad etter i sømmene 
i sin doktorgradsstudie. Sammen med blant 
annet helseøkonomer inkluderer hun en 
rekke forhold i regnestykkene som kalku-
lerer inngrepets reelle prislapp. Det vil si 
at hun kartlegger både de økonomiske og 
livskvalitetsmessige omkostningene med 
åpen hjertekirurgi sammenliknet med kate-
terbasert hjerteklaffutskifting. 

Andersen registrerer blant annet liggedøgn 
på sykehuset etter behandlingen, sykefravær 
i ettertid fra skole og jobb, sosiale omkost-
ninger, og ikke minst belastningen behand-
lingen medfører for barnet og familien 
som helhet. Hun forsker med andre ord på 
hvilke gevinster intervensjonsbehandlingen 
kan gi, og om og på hvilken måte denne 
metoden er mindre belastende for barnet 
og familiene deres.

– Resultatene fra en slik studie er viktige, 
og de vil kunne påvirke holdningene, og 
dermed også investeringene i denne nye 
metoden, sier intensivsykepleieren fra Riks-
hospitalet i Oslo.

Lette belastningen?
Populasjonen av barn og voksne med 
medfødt hjertefeil er raskt voksende, og 
den øker med cirka fem prosent hvert år. 
Andresen mener dette først og fremst skyl-
des en fantastisk utvikling av kirurgiske 
metoder, teknologi, kompetanse og kunn-
skap innen de forskjellige faggruppene 
tilknyttet behandlingen av disse pasientene. 

Nye metoder – bedre livskvalitet?
Hva sier barn med medfødt hjertefeil selv om sine erfaringer med operasjoner og andre 
inngrep på sykehuset? I et forskningsprosjekt på Rikshospitalet i Oslo undersøker Brith 
Andresen hva den medisinske behandlingen betyr for hvordan barnet og familien har 
det. Samtidig regner hun på hva de ulike inngrepene faktisk koster – for pasientene, for 
familiene og for samfunnet. 

Like fullt er et operativt inngrep en stor 
fysisk og psykisk påkjenning for pasien-
ten. Det er begrenset hvor mange ganger 
kirurgene kan åpne brystkassen for å ope-
rere hjertet på en og samme pasient. Bedre 
overlevelse gir nye utfordringer og behov 
for nye og innovative behandlingsmetoder. 

– En perkutan implantasjon av pulmonalklaff 
kan ikke nødvendigvis erstatte et kirurgisk 
inngrep, men den kan supplere eller utsette 
det kirurgiske inngrepet. Intervensjonen vil 
på den måten kunne redusere pasientens 
totale behandlingsmessige belastning, sier 
Andresen. Hun beskriver perkutan innsettelse 
av pulmonalklaff som en videreutvikling, og 
en av de nye metodene i verktøykassa, som 
muligens også kan bidra til økt livskvalitet 
for pasientene. Resultatene fra Andresens 
studie vil kunne gi noen svar på dette. 

– Vi vet at mange av barna, og foreldrene 
deres, gruer seg til operasjoner, de forstår hva 
de skal igjennom. Vi vet også at pasientene 
etter et kirurgisk inngrep kan ligge opp mot 
to uker på sykehus, gjerne lenger dersom 
det oppstår komplikasjoner. Det tar tid å 
komme seg etter et kirurgisk inngrep, og det 
krever ofte lang opptrening. Ved perkutan 
implantasjon av pulmonalklaff kan barnet 
som regel gå på skolen to dager etter inngre-
pet. Mange opplever umiddelbar forbedring 
etter behandlingen.

Dybdeintervjuer om behandlingens  
innvirkning
Første del av Andresens doktorgradsarbeid 
er en kvalitativ undersøkelse, med ti dyb-
deintervjuer av pasienter som alle har fått 
satt inn ny pulmonalklaff ved intervensjon. 
I tillegg har hun intervjuet foreldrene. 

– Dette for også å få kunnskap om behand-
lingens innvirkning på hele familiesituasjo-
nen, blant annet på søsken, og på organise-
ringen som kreves rundt en sykehusinnleg-
gelse og et sykehusopphold.

Samtlige av disse pasientene har tidligere 
fått satt inn en pulmonalklaff kirurgisk. Nå 
blir den utbedret eller fornyet ved interven-

sjon, hvor den perkutane klaffen festes i den 
opprinnelige kirurgiske klaffen. Metoden 
har vært benyttet i Norge siden 2007, da 
Gaute Døhlen på Rikshospitalet i Oslo star-
tet opp med denne behandlingen. 36 barn 
har så langt fått satt inn ny pulmonalklaff 
på denne måten.

– Slike klaffer må som regel skiftes ut flere 
ganger på barn/voksne, fordi klaffene ikke 
vokser i takt med barnet/den voksne pasi-
enten. Klaffene degenereres også over tid 
og blir stive, trange og gir lekkasjer. Da kan 
man med intervensjonsmetoden gå inn via 
lyskevenen, og ved hjelp av en slags ballong 
som blåses opp (på et kateter) sette inn en 
ny klaff med feste i den opprinnelige kirur-
giske klaffen, forklarer Andresen. Denne 
prosedyren kan om nødvendig gjentas 
flere ganger gjennom barnets oppvekst, 
før behovet kommer for å skifte klaffen 
kirurgisk igjen.

Personlige erfaringer
De ti barna som er med i denne delen av 

studien, og foreldrene deres, har gitt utfyl-
lende informasjon gjennom intervjuene, 
om sine opplevelser fra den umiddelbare 
rehabiliteringstiden etter behandlingen. 

– Erfaringene fra pasientene og deres nære 
pårørende viser at det er mange verdifulle 
faktorer ved perkutan intervensjon som 
behandlingsmetode, forteller Andresen. Dyb-
deintervjuene er gjennomført på en slik måte 
at de, til tross for relativt få deltakere, gir 
et viktig mangfold av informasjon. Svarene 
viser også at flere av barna og foreldrene har 
gjort seg mange av de samme erfaringene. 
Det dreier seg om forhold som lite smerte, 
hjemreise dagen etter behandlingen og umid-
delbar deltagelse i sosiale arenaer og samvær 
med venner, som har stor betydning for 
barna/pasientene. For familien som helhet 
innebærer denne behandlingen et kortere 
sykehusopphold, mindre belastning totalt 
sett og færre konsekvenser for familiens 
organisering. Den medfører også få eller 
ingen sykedager, noe mange av foreldrene 
opplever som en sterkt positiv gevinst.

Så fort Melody-klaffen er i riktig posisjon, vil klaffen ekspandere på plass og begynne å lede 
blodstrømmen mellom høyre hjertekammer og lungene. (Illustrasjon fra Medtronic.)

Intensivsykepleier Brith Andresen på 
Rikshospitalet i Oslo forsker på behandlingens 
omkostninger og betydning for livskvalitet.

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 



HJERTEBARNET         1 • 2015 1 • 2015          HJERTEBARNET34 35

Siden år 2000 har over 3000 pasienter internasjonalt fått gjen-
nomført en kateterprosedyre i stedet for åpen hjertekirurgi for 
å bytte ut pulmonalklaff.

Philipp Bonhoeffer, professor og sjef for kardiologisk avdeling og 
direktør ved kateteriseringslaboratoriet ved Great Ormond Street 
barnesykehus i London, implanterte verdens første kateter-klaff. 
Dette skjedde i september 2000 i Paris. 

Siden den første norske pasienten fikk Melody-klaff i april 2007, 
har 36 stykker fått denne klaffen (eller en Sapiens-klaff). Kirurgene 
skifter årlig mellom 30 og 60 pulmonalklaffer (lungeklaffer). Når 
ikke flere har fått Melody, er det fordi den ikke kan brukes på alle. 
Melody-klaffen brukes i pulmonalposisjon, og pulmonalklaffen er 
den hjerteklaffen som er mellom høyre hjertekammer og lungear-
terien. Det er i hovedsak tre ting som begrenser hvor mange som 
kan få innsatt Melody-klaff; vekt, klaffens størrelse og om du er 
operert tidligere.

Hvordan virker klaffen?
En transkateter-pulmonalklaff består av et segment fra kalv. Klaf-
fen sys på en stent (en ramme laget av platina) og komprimeres i 
en ballong som har omtrent samme diameter som en blyant. Et 
rør (kateter) med den komprimerte ballongen med stent-montert 
klaff settes inn i en vene i lysken og føres opp til hjertet. Så blåses 
ballongen opp og stenten med den nye klaffen kan settes inn i den 
ødelagte klaffen. Kateteret fjernes og hele prosedyren er normalt 
over på to timer. Inngrepet gjennomføres mens pasienten er i narkose.

Hvem er dette relevant for?
Pasienter med medfødt hjertefeil som har feil med utløpet til høyre 
ventrikkel kan ha nytte av dette medisinske gjennombruddet. Det 
involverer diagnosene Fallots tetrade, pulmonalatresi, VSD, Truncus, 
transposisjon og pasienter om har fått ny pulmonalklaff gjennom 
Ross-operasjon. Pasientene som får tilbud om denne perkutane 
pulmonalklaffen har allerede operert inn en pulmonalklaff, men 
slike klaffer varer ikke evig, og de fleste må i dag gjennom flere åpne 
hjerteoperasjoner i løpet av livet. Den nye kateteriseringsteknologien 
tilbyr en måte å erstatte pulmonalklaffen på uten operasjon, noe som 
kan redusere antall åpne hjerteoperasjoner som disse pasientene 
må gjennomgå. Men på grunn av størrelsen på kateteret som er 
brukt, må pasienten veie minst 20 kilo. 

Hvor lenge vil klaffen vare?
Klaffer laget av vev, enten de er satt inn via kateter eller opera-
sjon, er sjelden permanente. Dette skyldes i hovedsak tre forhold. 
For det første kan ikke en klaff som er satt inn i et barn tilpasses 
barnets vekst. Størrelsen på en klaff i en én måned gammel baby 
er ikke tilstrekkelig for et fire år gammelt barn. Videre trenger 
voksne pasienter mye større klaffer, slik at klaffene må byttes ut. 
For det andre så forvitrer slike biologiske klaffer. De blir angrepet 
av immunsystemet som fremmedlegemer, de forkalkes og kan føre 
til stenoser (forsnevringer). For det tredje kan klaffen bli ”spist opp” 
og bli svært lekk. Alle disse tre forholdene kan gjøre det ekstra 
arbeidskrevende for høyre hjertekammer. Men fem år etter å ha 
fått Melody-klaff er det mange som går rundt med en fullt funge-
rende pulmonalklaff. Ergo utsetter det behovet for operasjon, og 
det er også mulig å sette inn en ny Melody-klaff i den gamle. Vi vet 
foreløpig ikke hvordan situasjonen vil være om 10, 15 eller 20 år. 

Kilde: Brith Andresen

Personlig opplevelse og klinisk resultat
I neste del av Andresens studie går hun mer kvantitativt til 
verks. Hun sammenlikner kliniske funn, det vil si trykk- og 
volumdata av hjertets funksjon i etterkant av behandlingen, 
og ser på om de stemmer overens med pasientens opplevelse 
av livskvalitet. I denne studien er det med 20 barn som har 
fått satt inn ny hjerteklaff perkutant, og 15 barn som har 
hatt åpen hjertekirurgi.
 
Andresen vurderer også kostnadene knyttet opp til pasien-
tenes sykehusinnleggelse (in hospital costs). Deretter ser hun 
på det større bildet, og gransker den totale bruken av helse-
tjenester og ytelser ett år fremover i tid. Her er trygdeytelser, 
sosiale omkostninger, reisekostnader, tapt arbeidsinntekt, 
utgifter til hjelp hjemme, fravær fra skole osv. inkludert. 
Familiene må fylle ut en omfattende bunke med skjemaer, 
som evaluerer deres livskvalitet, både i forkant av inngrepet/
operasjonen, samt tre måneder, seks måneder og ett år etter. 

– Det er helt fantastisk at familiene er med og tar jobben 
med å besvare alle spørsmålene. Livskvalitetsskjemaene er 
lange og detaljerte, men disse familiene er de eneste som kan 
gi oss akkurat denne informasjonen. Deres brukererfaring er 
dyrebar, og svarene vi får vil ha betydning for utviklingen og 
fremtiden, understreker den ydmyke forskeren som regner 
med å ha alle data ferdige neste høst.  

Referanser
Andresen, B., Andersen, M. H., Lindberg, H., Døhlen, G., & Fosse, 
E. (2014). Perceived health after percutaneous pulmonary 
valve implantation: in-depth interviews of patients and next-
of-kin. BMJ open, 4(7), e005102.

NYE METODER – BEDRE LIVSKVALITET?

Ni familier, til sammen 18 voksne og 
17 barn, var torsdag til søndag i 
oktober samlet på Røros rehabilite-

ringssenter for en helg med input, foredrag, 
aktiviteter og sosialt samvær. Alt sammen 
for å gjøre så vel store som små mer trygge 
og bevisste på hva de selv kan bidra med 
for å ha en sunn og god livsstil i hverdagen.

På programmet sto aktiviteter for barna, og 
for voksne, ute og inne, og en rekke foredrag 
og diskusjonsgrupper om alt fra kosthold, 
fysisk aktivitet og trening til parforhold og 
familiedynamikk. 

Silje Bragstad Hammer og Kjell Christian 
Rønning fra Innerøy i Nord-Trøndelag, med 
sin sju år gamle hjertesyke sønn, Johannes, 
var en av familiene som deltok på helgesam-
ling på Røros. De er svært fornøyde med 
oppholdet på Røros.

– Vi hadde behov for å treffe andre foreldre 
og unger. I det daglige hjemme møter vi sjel-
den andre med de samme utfordringene som 
oss, som faktisk forstår hele kompleksiteten 
i det å ha et sykt barn, sier Silje. 

Johannes er operert tre ganger. Silje forteller 
at ernæring er en utfordring i hverdagen. 
Johannes bruker lang tid på å spise, og mål-
tidene drøyer ofte ut. Ellers er han en livlig 
gutt med høyt tempo, som sjelden merker 
begrensninger under aktivitet, men som lett 
blir utslitt etterpå. 

– For ham er det vanskelig å porsjonere 
energien, forteller Kjell og legger til at det 
er godt for ham å møte andre barn med 
arr på brystet. 

– På skolen kan han slite litt med å finne 
sin plass i gruppen. Her sklir han rett inn 
og det blir en helt unik kontakt. Johannes 
stråler når vi er her. Dette er et fint avbrekk 
fra hverdagen hjemme, sier Silje og legger 
til at de synes det er verdifullt å være med 
på en slik helg. 

Sterke hjerter med 
sunn livsstilFamilieseminar på Røros 

9. – 12. oktober 2014

Brith Andrdesen har samarbeidet nært med overlege på 
Barnehjerteseksjonen, Gaute Døhlen, i denne studien.

«Helt fantastisk 
helg, med mye info 
og nytt samhold i 

familien.»

FAMILIESEMINAR PÅ RØROSTekst:  Hanni W. Petersen   |   Foto:  Hanni W. Petersen og Pia  Bråss

Silje, Kjell Christian og Johannes 
hygget seg på Røros.
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FFHB-NYTTTekst:  Marte Jystad

Stor heder til Peter 
Nordqvist i det svenske 
Hjärtebarnsförbundet.

Peter Nordqvist har i snart 20 år arbei-
det i det svenske Hjärtebarnsförbun-
det. I slutten av oktober i fjor ble han 

utnevnt som Æresdoktor ved Sahlgrenska 
Akademien ved Universitetet i Gøteborg. 
Selve utmerkelsen fant sted i Svenska 
Messan, og var en usedvanlig høytidelig 
og fin seremoni. Peter ble hedret på grunn 
av sitt lange og gode arbeid med å løfte 
fram hjertebarnas sak i Sverige, og for sin 
sentrale rolle når det gjelder oppbyggingen 
av et europeisk nettverk for barn og familier 
med medfødt hjertesykdom – særlig via 
ECHDO (den europeiske paraplyorgani-
sasjonen for medfødt hjertesykdom) og 
Corience (en web-basert kunnskapsplatt-
form om medfødt hjertesykdom). Han har 
gjennom disse årene opparbeidet seg et unikt 
nettverk av helsepersonell, politikere og 
familier med hjertesykdom, både nasjonalt 
og internasjonalt, og har også mye personlig 

erfaring med det å leve i en familie med et 
hjertesykt barn. 

I forkant at selve disputasen ga Peter en 
forelesning der han vektla betydningen av 
tverrfaglige nettverk for de ulike profesjoner 
som jobber med hjertesyke barn og unge. 
Han kom også inn på organiseringen av 
det kirurgiske tilbudet for barn og unge 
med medfødt hjertesykdom. Etter dagens 
modell opererer man medfødt hjertefeil på 
to sykehus, men Peter tok til orde for at 
dette sentraliseres til ett nasjonalt senter. All 
forskning tyder på at økt volum innebærer 
høyere kvalitet. Dette gjelder ikke bare for 
det rent medisinske, men også for de andre 
tjenestene som er nødvendige for en god og 
helhetlig pasientbehandling. 

Peter er opptatt av at god kommunikasjon er 
nøkkelen til god pasientbehandling. Mange 
barn og unge har liten kunnskap om egen 
diagnose og hvilke implikasjoner denne har 
for helsen. Leger og sykepleiere må bli flin-
kere til å sette tema som alkohol, seksuali-
tet, tatovering og piercing på dagsorden, og 
ungdommene må stole på at fagfolkene tar 
ansvar for å samtale om dette. 

Peter fikk mange gode tilbakemeldinger 
på sitt foredrag, og utnevnelsen har gitt 
mye oppmerksomhet om barnehjertesaken 
i Sverige. 

Peter Nordqvist har gjennom mange år hatt 
et tett og nært samarbeid med FFHB, og vi 
gratulerer æresdoktoren med utmerkelsen.

Peter Nordqvist 
æresdoktor ved Sahlgrenska Akademien

ÆRES-
DOKTOR

– Vi kommer oss ordentlig 
bort, det er hyggelig, og det 
faglige har høy kvalitet. Alle 
familier burde hatt et sånt 
tilbud, mener Kjell.

Orker mer enn de tror
Foreldregruppa konkluderte 
med at helgen har gitt barna 
økt mestringsfølelse, og at 
de voksne fikk se og lære at 
ungene orker og klarer mer 
enn de tror. 

Ungene selv var samstemte 
i sin tilbakemelding: svøm-
mehallen var helgens favo-
rittaktivitet. Sytten blide 
barn var i full aktivitet 
i over en time, og mange 
syntes at oppholdet i bas-
senget ble for kort. 

Lørdag var det barna som var 
kjøkkensjefer, og pizzaruller 
og god salat ble forberedt av 
en aktiv gjeng i kokkeluer. Ulrik 
ønsket velkommen til Barnas 
Restaurant, og de voksne kunne 
komme som gjester og sette seg 
ned ved oppdekkede bord. 

Fra evalueringen:
«Vi tar med oss ny kunnskap om kosthold 
hjem. Det viktigste er at barnet spiser. Da 
får sunn mat være sunn mat, og så må vi se 
på kostholdet over tid. Alle helseråd kan 
ikke følges opp kontinuerlig.»

Barna viste også stor 

kreativitet da de ble sluppet 

fri i naturen. Veltede furubusker 

fungerte som hurtiggående skip, 

og rundt granbarhytta fikk fanta-

sien fritt spillerom. Her utspant 

det seg mange «farlige« acti-

onscener, og trepinner og annet 

naturmateriale var både redskap 

og våpen. Det var ikke tid til 

å kjede seg.

Fra evalueringen:
«Det er godt å se hvordan barna storkoser seg uten 
tilgang til nettbrett og TV, sier flere av foreldrene i 
gruppa. Vi ble inspirert til å være mer ute, og ser at 
det ikke er lengden på turen som er avgjørende.» 
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UNGDOMSLEIR

Norsk leir
I juli i fjor var tiden inne for nok en sommer-
leir for ungdom i Foreningen for hjertesyke 
barn, og for tredje gang var mange kjekke 
ungdommer samlet på Fjordglimt leirsted 
i Telemark. Med nye ungdommer og noen 
som har vært med før, var det duket for en 
uke for å møte gamle kjente, få nye venner, 
og lite søvn. 

Som vanlig var uken fylt med aktiviteter, 
men uheldigvis var ikke værgudene helt på 
vår side denne gangen. Men det stopper ikke 
en gjeng med spreke ungdommer og ledere! 
Alle aktiviteter ble gjennomført, og til tross 
for regn: vannkrig er obligatorisk på leir! 

På programmet var det satt av tur til Jom-
fruland, Bø i Telemark, shopping i Porsgrunn 
og førstehjelpskurs. På kurset fikk ungdom-
men også lære hvordan de skal bruke en 
hjertestarter. 

Lørdag kveld var det bingo, og lederne 
hadde hatt det hysterisk morsomt med å 
finne mest mulig rare premier. Lydhøre 
ungdommer satt stille som mus for å vente 
på neste tall. Hvem skulle trodd at bingo 
er kult?

Ungdommene i Foreningen for hjertesyke 
barn er utrolig herlige. Dette er en fantastisk 
måte å tilbringe en uke av ferien sin på – 
også som leder! 

Torunn Fjær-Haugvik, leder

Ungdomsleir er gøy!
– Hadde jeg vist at det var så moro, skulle jeg ha vært med før!

Bli med på ungdomsleir i 2015

Norsk leir:
28. juni – 3. juli 2015 arrangeres norsk leir. Denne gangen blir det i Oppdal. 
Oppdal er fjellbygda som ligger mellom Dovrefjell og Trondheim. Der finnes det utallige 
aktiviteter å drive med, både for små og store. Omgitt av majestetiske fjell, grønne 
daler og ren luft, er det duket for en spennende uke med nye opplevelser. Mange 
forbinder Oppdal med ski og snø, men bygda har mye spennende å by på resten av 
året også. Programmet vil bli variert, med alt fra shoppingtur til Trondheim til turer 
ut i fjellheimen. Programmet blir klart i løpet av vinteren. 

Nordisk leir:
17. juli – 24. juli blir det nordisk ungdomsleir, denne gangen i Danmark, nærmere 
bestemt i Karup som ligger i Midt-Jylland.Programmet for uken er en god blanding 
av shopping, Djurs sommerland, nordiske turneringer og flere andre aktiviteter. 

Invitasjon og informasjon om påmelding for begge leirene sendes ut i slutten av 
januar. På norsk leir er det ingen begrensning når det gjelder antall deltakere, men 
på nordisk er det kun plass til 10 deltakere per land. 

Har dere spørsmål om leirene kan dere kontakte Torunn på e-post torunn@ffhb.no 
eller telefon 23 05 80 07

Nordisk ungdomsleir på Island 
Samtidig som varmebølgen slo inn over 
Norge, var det klart for Nordisk leir på 
Island. Ti spente ungdommer med to ledere 
på slep, inntok sagaøya og Hjarðarból gjes-
tehus.

På programmet sto blant annet rafting, 
ridning på Islandshester, bading i den blå 
lagune, besøk til Geysir og shopping i Rey-
kjavik.

Hjerteungdommer fra hele 
Norden hadde åtte flotte 
dager sammen. Leir-livet 
kan anbefales!

Sissel Holm- Sandnes, leder

Zipline med Oline 
Wold Johansen.

Første rad fra venstre: Ine Skårland Gausel, Mathilde Heier, Pål 
Johansen og Jørgen Loftås.

Andre rad fra venstre: Maud Sundet, Sissel Holm-Sandnes, Helene 
Giertsen, Oline Wold Johansen, Jørgen Sletvold, Mads Engen 

Sæland, Helle Ross Gobakken, Tobias Haugen Abrahamsen.

Helene Giertsen til hest.

Bading i blue lagoon

Matilde Heier og Ine Skårland Gausel.
Jørgen Loftås, Mads Engen Sæland, Jørgen 
Sletvold og Tobias Haugen Abrahamsen

Mye gøy på ”Du verden Sjøfartsmuseum og vitensenter” i Porsgrunn.

Når den blinde skal lede den stumme og den stumme skal lede 
den døve – da må det bare bli krøll!

Robin og Tobias sørger for revelje om 
morgenen. Morsomt for lederne, ung-
dommene syntes ikke det var fullt så 
morsomt … 

Hovedpremien på bingoen var en syngende hund …
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Bli medlem

«Jeg elsker hjerteforeningen, jeg elsker å være på 

turer med hjerteforeningen og jeg elsker bowling.» 

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

Bli Hjertebarn-giver
Som Hjertebarn-giver vil du være en av hjertebarnas viktigste 
støttespillere. Dine jevnlige bidrag vil redde liv og føre til 

bedre livskvalitet for hjertebarna  
og deres familier!

Er du interessert i å 
bli Hjertebarn-giver? 

Registrer deg på  
www.ffhb.no/giver eller 

kontakt oss på telefon  
23 05 80 00 for mer  
informasjon.

MELD DEG INN
I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Et medlemskap i Foreningen for hjertesyke barn betyr tilgang på et nettverk 

av familier som er i samme situasjon som deg selv. Du får informasjon, råd 

og støtte i alle faser familien og hjertebarnet går gjennom. Foreningen er 

åpen for familier med hjertesyke barn. Feilen kan være medfødt eller  

tidlig ervervet, liten eller stor. Foreningen er også åpen for de som har mistet 

et hjertesykt barn.

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

Aktivitetskalender for barn på St. Olavs Hospital i Trondheim
Jeanette Friberg og hennes søsken laget i desember en aktivitetskalender for barn som var innlagt på St. Olavs Hospital i Trondheim i førjulstida. 

Søsknene Firberg/Blomseth mistet sin hjertesyke søster, Malene, i 2012. De er engasjert i FFHBs arbeid og de hjertesyke barna. 

FFHB Sør-Trøndelag dekket innkjøp for 2100 kroner til denne aktivitetskalenderen. Mer skulle det ikke til for at de unge ildsjelene fikk fullført sin idé. 

– Jeg var så heldig å være til stede under overrekkelsen, og fikk uttrykt vår takk for det fantastiske engasjementet de viser. Disse ungdommene har sin egen historie på sykehuset med deres hjertesyke lillesøster, og de har alltid vært særdeles engasjerte i foreningsarbeidet – både da lillesøsteren levde og ikke minst etter at hun døde, sier Stian S. Elvebakk. Han er leder for FFHB i Sør-Trøndelag og er takknemlig for ildsjelene i foreningen. 

På bildet (f.v.): Leder ved førskolen, Randi Strøm, trivsels-sykepleier for kreftsyke barn, Mads Bøhle, storesøster Jeanette, bror Tore, søster Kristine, søster Helene og kon-taktsykepleier for hjertesyke barn, Tore Hassel.

Bamsen Knut

Sitteunderlag 
kr 25.00

HJERTEBUTIKKEN

kr  99.00

FFHB restesalg!
Fleecejakke
kr 239.00

kr 99.00

Dameskjorte, 
kortermet

Dameskjorte, 
langermet 
m/ v-hals
kr  139.00

For bestilling, størrelser, farger og annen informasjon om produktene, besøk www.ffhb.no!

Boka «Med hjerte 
for trening»
kr  249.00



HJERTEBARNET         1 • 2015 1 • 2015          HJERTEBARNET42 43

KRYSSORD HVEM ER HVEM

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

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

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

FYLKESLEDERE

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

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

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

OPPLAND:
Irene Viken
Kongsvegen 60
2670 Otta
Telefon: 988 12 746
E-post: oppland@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TROMS:
Sølvi Salo Stensrud
Malmveien 90
9022 Krokelvdalen
Telefon: 958 41 150
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK:
Hege Sofie Nilsen
Valhallveien 15
9511 Alta
Tlf.: 957 95 220
E-post: finnmark@ffhb.no

Vinnere av kryssord nr. 4-2014:

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

Margrethe Skålnes, Utsira
Olav Ludvigsen Stemland, Fauske
Ella Støa, Østby

Gratulerer!

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 4 – 2014»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. mars

X-ord nr. 1-2015

LANDSSTYRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontonummer: 3000 19 32000
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Hjerterom
NR. 1 • 2015

Første gang jeg stiftet bekjentskap med 
voksenavdelingen på sykehuset, var 
da jeg måtte reopereres som 16-åring. 

Intensivpleien rett etter operasjonen fikk 
jeg på samme stue som de små hjertebarna 
i sprinkelseng, men så skiltes våre veier. Jeg 
ble trillet opp på post-operativ på 8-manns-
rom med angina-tanter og innfarkt-onkler.  
Servicen var upåklagelig. Sykepleierne synes 
synd på meg, jeg var jo bare et barn, og de 
laget blant annet kakao til meg hver natt. 
På grunn av lungebetennelse hadde jeg 
vonde hoste-rier mye av natten. Og stort 
sett hver dag kom doktor Sørland eller en 
annen barnekardiolog trillende gjennom de 
langstrakte gangene på gamle Rikshospi-
talet med eget ekg-apparat. De stolte nok 
ikke helt på at voksen-kardiologene gjorde 
jobben ordentlig.

I kontrollene som fulgte etter dette, møtte 

jeg på hjerteavdelingen for de voksne. Noen 
overgangsordning var det aldri snakk om. 
Før fylte 16 var jeg et barn. Etter fylte 16 
var jeg en voksen. Ferdig snakka.

Ingen 16- eller 18-åringer er voksne. Selv 
ikke jeg, enda så bråmoden jeg var, så 
uredd jeg var for å spørre og grave, og 
så sinnsykt voksen-aktig jeg følte meg. 
Det var ikke bare venterommet som var 
annerledes. Leker og barnebøker var byttet 
ut med gamle Se & Hør og Norsk Uke-
blad. Jeg kjente ikke de menneskene som 
tok meg imot og behandlet meg. Det var 
nye mennesker hver gang. Alt var større, 
mer fremmed. Jeg ante ikke hva jeg burde 
spørre om eller hva jeg skulle passe på. Når 
innkallingen til kontroll uteble, trodde jeg 
det skulle være sånn. Ingen hadde fortalt 
meg at jeg selv måtte passe på. Ta ansvar 
for egen helse.

Dessuten var ikke mamma 
og/eller pappa med. For 
min del nektet jeg dem 
tidlig å følge meg. Jeg 
tror mamma savner det 
fremdeles.

Trolig gikk jeg glipp av 
utrolig mye informa-
sjon på veien fra bar-
nekardiologisk avde-
ling  til hjertemedi-
sinsk poliklinikk. 
Heldigvis tenker 
man annerledes 
om saken i dag. 
I denne utgaven 
kan du lese mer 
om Unges Helse.

FRA BARN TIL VOKSEN

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Organisasjonskonsulent:  
Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687. 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl og  
Anne-Line Bjella-Fosshaug. 
Redaksjonen ble avsluttet  
8. desember 2015

Til minne om Mortens. 46-47

Nye prosjekter fra Extrastiftelsen    s. 51

Marit Haugdahl, 
leder i 

Voksne med 
medfødt 
hjertefeil

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

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

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

Alle hjertebarn skal ha gode liv. 

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

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

Tusen	takk	for	ditt	store	hjerte	for	små	hjerter!

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

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

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

Les	mer	på	
www.ffhb.no/fremtiden

Å testamentere en gave

Vi trenger din	hjelp!

Annonse i Hjertebarnet v4.indd   1 09.12.13   11:36

Hjertet er organet som oftest har misdannelser hos nyfødte. Hjertet på et nyfødt barn er omtrent like stort som barnets knyttneve.
Tidligere måtte man ofte vente til barnet var 1–2 år før man kunne operere alvorlige feil.

Emil - Linius
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Januar
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

        Dagfi nn  Alfred  Roar  
       1 Dagfrid 2 Alf 3 Roger 4

       1. nyttårsdag

Hanna  Aslaug  Eldbjørg  Torfi nn  Gunn  Sigmund  Børge
Hanne 5 Åslaug 6 Knut 7 Turid 8 Gunnar 9 Sigrun 10 Børre 11

Reinert  Gislaug  Herbjørn  Laura  Hilmar  Anton  Hild 
Reinhart 12 Gisle 13 Herborg 14 Laurits 15 Hjalmar 16 Tony 17 Hildur 18    Herbjørg      Tønnes  

Margunn  Fabian  Agnes  Vanja  Emil  Jarl  Paul 
Marius 19 Sebastian 20 Agnete 21 Ivan 22 Emilie 23 Jarle 24 Pål 25
  Bastian      Emma  Joar  

     H.K.H. Prinsesse 
     Ingrid Alexandra

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

Desember 2014
 M T O T F L S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31

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

     H.K.H. Prinsesse 
     Ingrid Alexandra

                        

Notater:

Oppslag sider.indd   2 07.03.14   12.32

Takk for 
din støtte til  

barn i N
orge  

med hjertefeil

Hjertebarnkalenderen 
                                      2 0 1 5

Øvre Vollgate 11,
Postboks 222 Sentrum,
0103 Oslo
Telefon: 23 05 80 00
Telefaks: 23 05 80 09
E-post: ffhb@ffhb.no

www.ffhb.no

De fleste har et hjertebarn, de færreste får vite det av en lege.

Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende organisasjon som
arbeider for at alle hjertesyke barn i Norge skal få gode liv.

Din støtte gjør dette mulig. Vi håper du får glede av kalenderen i 2015.

Hellig- og fridager for 2016
1. jan nyttårsdag, 20. mars palmesøndag, 24. mars skjærtorsdag, 25. mars langfredag, 27. mars 1. påskedag, 28. mars 2. påskedag,

1. mai off. høytidsdag,  5. mai Kr. himmelfartsdag, 15. mai 1. pinsedag, 16. mai 2. pinsedag, 17. mai grunnlovsdag, 25. des 1. juledag, 26. des 2. juledag

Oversiktskalender 2016
Januar 2016

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

Juli 2016
 M T O T F L S
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

Februar 2016
 M T O T F L S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28
 29

August 2016
 M T O T F L S
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31 

Mars 2016
 M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

September 2016
 M T O T F L S
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

April 2016
 M T O T F L S
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

Oktober 2016
 M T O T F L S
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30
 31

November 2016
 M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 

Juni 2016
 M T O T F L S
   1 2 3 4 5 
  6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

Desember 2016
 M T O T F L S
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

Mai 2016
 M T O T F L S
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

Oppslag sider.indd   1 07.03.14   12.32

Fra konferansen 
om Unges Helse
s.48-49
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Jeg besøkte Morten Markmanrud 
hjemme på Kongsberg for fire år siden. 
Jeg skrev artikkelen «Morten maleren» 

i Hjerterom, og vi holdt sporadisk kon-
takten. Sist vi hadde kontakt, var i februar 
2014. Da fortalte han at han var innlagt 
på Rikshospitalet til utredning for hjerte-
transplantasjon. I mange år hadde Morten 
visst at hjertesvikten han hadde utviklet 
ville forverre seg, og at han en dag ville 
havne i transplantasjonskø. Dette grudde 
han seg voldsomt til. Morten hatet sykehus. 
Han var åpen om at han slet med til dels 
store traumer etter svært vonde opplevelser 
der i barndommen og rundt 15 inngrep i 
hjertet. Dette kunne det være vanskelig å 
snakke om, men gjennom bildene uttrykte 
han sine følelser. 

– Det at jeg har fått være kreativ gjør at jeg 
har holdt ut. Kreativiteten har vært en viktig 
del av livet mitt. Det – og familien – har 
hjulpet meg igjennom mange tøffe perioder. 
Jeg er veldig takknemmelig for at jeg hadde 
litt talent, fortalte Morten Markmanrud 
meg da vi møttes. 

Morten Markmanrud jobbet som grafisk 
designer og illustratør i over 30 år, og drev 
eget firma i svært mange av dem. Men 
rundt 2010 ga han seg som næringsdri-

vende og satset hele restarbeidsevnen på 
kunsten. Det resulterte i svært mange og 
uttrykksfulle malerier med temaer rundt 
barn, sykehus og fremmedgjøring. Bildene 
var blant annet utstilt i vandrehallen på 
Rikshospitalet sommeren 2013 (bildet over). 
– Malingen er ren terapi for meg. Da stenger 
jeg alt annet ute, og er nærmest i en transe, 
sa Markmanrud. 

Morten Markmanrud ble født med Fallots 
tetrade, den samme diagnosen som jeg selv 
har. Han ble født 15 år før meg, og mens 
jeg fikk prøve en ny operasjonsmetode da 
jeg var 2 år, måtte Morten vente helt til han 
var 11 på sin første operasjon. – De ventet 
så lenge fordi de ikke visste helt hvordan de 
skulle gripe det an. I ettertid har jeg slitt med 
mye angst og traumer på grunn av opplevel-
sene på sykehuset i barndommen, fortalte 
Morten åpenhjertig. Hans sykehusminner 
som barn likner lite på de som dagens unge 
voksne har vært gjennom. For 40 år siden 
fikk ikke foreldrene være med barna på 
sykehuset. Morten bodde alene på sykehuset 
i opptil to måneder. 8 uker! Han ble kamerat 
med mange andre pasienter, og opplevde at 
slett ikke alle kom tilbake fra operasjon. 
Senere ble det flere åpne hjerteopera-
sjoner, blodforgiftning og endokarditt, 
10-12 pacemakeroperasjoner, og de siste 

årene hadde han tiltagende hjertesvikt. 
Men det var mareritt, angst og traumer som 
plaget han mest. 

Rundt midt i livet hadde Morten Mark-
manrud et tre måneder langt opphold på 
Modum Bad, hvor han blant annet fikk 
hjelp til å håndtere de mentale utfordrin-
gene rundt gjentatte operasjoner, traumer, 
mareritt og liknende. – Jeg brukte maleri 
i terapien. Det fungerte fint for meg. Jeg 
anbefaler alle å prøve, sa han om oppholdet. 

Til minne om Morten
I slutten av mai døde Morten Markmanrud i forbindelse med en hjertetransplantasjon. 

Kunstneren som ga liv til VMHs eget «GUCH»-bilde og mange andre motiver som treffer 
et voksent hjertebarn rett i hjertet, vil bli husket for sitt mot – enda så redd han var.

Du har kanskje ikke hørt om Morten Markman-
rud, før, men du har ganske sikkert sett forenin-
gens «signaturmaleri», GUCH, som blant annet 
finnes på våre nettsider. Dette fikk vi i gave fra 
kunstneren selv. Originalen henger på kontoret, 
og vi trykket opp kopier på canvas. For meg vil 
det optimistiske bildet av skikkelsen med det 
store, bankende hjertet som strekker armene 
opp i været for alltid minne meg om Morten. 
Kunstneren Morten, med den beskjedne og lune 
væremåten som på en svært rørende måte for-
midlet følelsene gjennom sine bilder. Jeg ser den 
lille, redde gutten på det store sykehuset. Jeg ser 
legene som aldri hadde tid, anledning eller lyst 
til å bøye seg ned og snakke med gutten som lå 
der. Jeg ser hvor vondt det gjør for et barn å føle 
seg utestengt og annerledes fordi man ikke kan 
løpe fort og hoppe langt – og jeg ser styrken i 
fellesskapet og å få være sammen.

Takk, Morten! For at jeg fikk treffe deg. Takk for 
at du var så åpen om dine traumer. For at jeg fikk 
se og ta del i billedskatten din – og gjennom dem 
skape nye bilder i mitt eget hode. Bilder preget av 
mine egne opplevelser og erfaringer. Bilder som 
gir håp, og trøst. Jeg lyser fred over ditt minne.

Marit Haugdahl

- Et enormt tomrom
24 år gamle Maren Sofie Markmanrud er mellomste 
barn til Morten Markmanrud. Da faren fikk den tunge 
beskjeden om at han trengte et nytt hjerte, valgte 
Maren å sette egne planer på vent for å være mest 
mulig sammen med sin kjære pappa. 

– Pappa ble mer og mer redd, men var 
alltid optimistisk likevel. Det er han jeg 
har ledd mest med, og tomrommet etter 
ham er vanskelig å fylle, forteller Maren 
Markmanrud. Hun tenker stadig at det er 
noe som mangler og spør seg selv «Hvem 
er det jeg ikke har snakket med nå?»  
– Savnet etter pappa er så stort. Å ha han 
rundt meg og dele ting med ham. Han gledet 
seg bestandig så mye til alle anledninger. 
Høytidene, som jula og påsken, blir jo 
ikke det samme uten pappa. For pappa 
betydde det mye at alle kom hjem og at vi 
var sammen i høytidene. Han kom alltid 
med mange gode råd og hadde mange ideer. 
Pappa visste alltid svaret på ting. Han var 
så klok. Som om han hadde levd mange liv, 
sier Maren Markmanrud. 

Morten Markmanrud var opptatt av at barn 
med medfødt hjertefeil skal få den beste 
behandlingen, og familien ønsket penger 
til Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) etter hans død. Maren har også lyst til 
å engasjere seg frivillig i både i FFHB og VMH. 

Etter at Morten Markmanrud var ferdig utredet og satt på donorlista, ble han 
veldig syk. Han var så svak at han ble tatt av donorlisten en stund. Men så gikk 
det bedre, og han havnet igjen i køen. – Pappa snakket om at han måtte hjem 
og bygge seg opp for å klare den store operasjonen. Han var mest bekymret for 
opptreningen etterpå og ville være best mulig rustet. Men så gikk det bare noen 
dager før telefonen kom, og han ble sendt til Rikshospitalet for operasjon. Opera-
sjonen gikk fint, men han våknet aldri igjen, forteller Maren Sofie Markmanrud. 
Donorhjertet han fikk, ville ikke begynne å slå. Dette er svært uvanlig, og familien 
har fått opplyst at det kun har skjedd 2 av 800 ganger. Etter et par dager måtte 
familien bare reise inn på sykehuset for å ta farvel, og maskinene ble slått av. 
Morten Markmanrud døde rett før han skulle ha fylt 55 år.

– Pappa var veldig flink til å leve som normalt. Jeg har sittet og sett på bilder fra 
barndommen, og da kan man ikke se at han er syk. Han var kjekk og aktiv og 
med på det meste. Drev eget firma og var full av pågangsmot, minnes Maren. – 
Som barn var han bare pappa. Det mest spesielle ved ham, var at han alltid var 
så blid. Han så de morsomme tingene i alt, sier Maren. 

Faren malte bilder helt til det siste, også mens han ble utredet. Ett av dem forestiller 
en mann i en sykehusseng med en konturløs skikkelse ved siden av, som holder 
rundt personen i sengen. – Er det meg?, tenkte jeg da jeg så bildet. Men jeg ville ikke 
spørre, sier Maren, som var med faren på det meste han foretok seg det siste året. 
De siste månedene har hun jobbet hardt for å komme i gang med hverdagen igjen. 
Hun er på jobbjakt, men vurderer også å studere mer. Selv om fremtiden ble satt 
på vent, har hun aldri angret på at hun valgte å prioritere å følge opp faren sin 
da han skulle gjennom sitt livs største utfordring. Dessverre fikk hun aldri fulgt 
ham i tiden etter operasjonen…

Støtt Vmh – kjøp  
ditt eget GUCH-bilde
Morten Markmanrud donerte verket 
”GUCH” til Voksne med medfødt hjertefeil. 
Vi trykket opp en del kopier på canvas. Du 
kan få kjøpt bildet ved å sende en e-post 
til post@vmh.no. Dette er en utmerket gave 
som gir mening, et fantastisk motiv til egen 
vegg, og en flott måte å støtte Voksne med 
medfødt hjertefeil på! 

Bildet har formatet 22×16 cm, og prisen 
er kun 270 kroner inkludert porto og for-
sendelse. Tilbudet gjelder så langt behold-
ningen rekker.

Morten Markmanrud slik han så seg selv.

Maren Markmanrud, datter av 
Morten Markmanrud, har kjent på 
kroppen hvor tøft det kan være å 
være pårørende til en voksen med 
medfødt hjertefeil.
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Flere og flere åpner heldigvis øynene for 
at unge og unge voksne er en gruppe 
som må settes i fokus og prioriteres. 

Arrangøren av seminaret var Norsk for-
ening for unges helse (NFUH). De arbei-
der for å fremme ivaretakelse av unge og 
unge voksnes særlige helserelaterte behov. 
Her møtes personer som deltar i unge og 
unge voksnes hverdag, som leger, sykeplei-
ere, helsesøstre, lærere, organisasjoner og 
foreninger med mer. Her tas ulike temaer og 
problemstillinger opp, og man ser på hvilke 
alternativer som finnes for å møte disse.
Det var et stort spekter av ulike foredrags-
holdere som fortalte om sine erfaringer i 
møte med unge og unge voksne.

Treff meg! så jeg kan være Helt sjef!
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og 
mestring innen helse (NK LMH) har et pro-
sjekt i samarbeid med Ahus, som ble presen-
tert på konferansen. Tittelen er «Treff meg! 
så jeg kan være Helt sjef! I mitt eget liv». 
Helt sjef! er et gruppebasert læringstilbud 
til unge med langvarige helseutfordringer. 
Treff meg! er kompetansehevingsprogram 
for fagpersoner som møter ungdom og unge 
voksne som har langvarige helseutfordringer.  
Under dette foredraget ble det vist tre videoer 
om hvordan pasienten opplevde en konsulta-
sjon og hvordan en behandler opplevde kon-
sultasjonen. Det er ikke bestandig at pasi-
enter og behandler har samme oppfatning 
av situasjonen. Pasienten vil ikke alltid være 
til bry og tør ikke å si ting til behandleren. 
Noen ganger kan det være knapt med tid. 
Når man er lege, er det lurt å spørre spørs-
mål som det ikke er enstavelses svar på.  
Det er enklere for en pasient å svare «ja, 
alt er bra» på et spørsmål om hvordan det 
går, fremfor et spørsmål som: «Hvordan 
er utfordringene dine i hverdagen, og hva 
gjør du når slikt oppstår?». Med sistnevnte 
spørsmål er pasienten nødt til å svare mer 
utfyllende, som igjen gir et bredere bilde 
over hvordan pasienten har det.

Hjerte13+ på Haukeland
Det er også veldig viktig for unge og unge 
voksne som har en langvarig helseutfor-
dring å lære om sin diagnose. Dette er noe 

som prosjektet Hjerte 13+ ved Haukeland 
universitetsykehus har vært tidlig ute med. 
Asle Hirth og hans kollegaer har jobbet lenge 
med prosjektet som skal lære pasientgrup-
pen med medfødt hjertefeil å ta mer ansvar 
for egen diagnose. Det handler blant annet 
om bevisstgjøring om egen sykdom, slik 
at ikke bare mamma eller pappa vet hva 
som er i veien. Når man blir eldre, kommer 
ikke alltid foreldrene til å være med på alle 
aktiviteter som ungdommer foretar seg.  
Og da er det veldig viktig å kunne noe om 
sin egen hjertefeil, som navnet på diagno-
sen, dersom noe plutselig skulle oppstå.  
Det er viktig at ungdommen har alenetid 
med legen, og at de foresatte kan komme 
inn og få en oppsummering i slutten av 
konsultasjonen dersom det er ønskelig fra 
ungdommen og de foresatte sin side. Det 
er dessuten ikke alltid like lett å spørre 
legen om ting man lurer på når foreldrene 
er til stede.  
I løpet av en femårsperiode har Hjerte 13+ 
faste temaer de går innom. Det blir gjennom-
ført en årlig samling for pasientgruppen med 
en teoridel og sosialt samvær. Hjertesykdom 
generelt, fysisk aktivitet, endokarditt-profy-

lakse, røyking/alkohol/narkotika, yrkesvei-
ledning, prevensjon/sex, arv, trygderettighe-
ter og forsikring var temaer legene skulle 
innom og snakke med de unge voksne om. 
Prosjektet har vært populært i helsevesenet 
og andre sykehus har etablert gode prosjek-
ter for å styrke kunnskapen hos ungdom. 
Hjerte 13+ er nå en fast del av oppfølgingen 
for ungdom og unge voksne med medfødt 
hjertefeil ved Haukeland universitetssykehus.

Operasjon selvstendighet
Ingjerd Linnebo Eriksen snakket om Ope-
rasjon selvstendighet, erfaringer fra pilot-

Unge i alderen 13-18 år er i en overgangsfase hvor de fortsatt blir sett på som litt barn 
men samtidig som ganske voksne. I denne alderen er det viktig å treffe den enkelte 
som den de er, og la de være helt sjef i sitt eget liv. 17. og 18. november 2014 ble den 3. 
nasjonale konferansen om ung helse arrangert.

Unges helse: 

Noen å spille på lag med
- Jeg takket ja fordi jeg har vært konstituert 
som leder en periode tidligere, og synes det 
var kjempespennende. Så jeg satser på at 
jeg kommer til å klare det en gang til. Dette 
er en oppgave jeg vet jeg kan vokse på og 
lære masse av, sier Frøydis Løvberg Lien.  
Det nye ungdomsråd for perioden 2014-
2016 hadde sitt første møte tirsdag 11. 
november 2014. De skal tale unge pasi-
enter og pårørendes sak i sykehuset.  
Frøydis Løvberg Lien fra VMH er ny leder 
for rådet. De øvrige representantene er 
Jørgen Foss (Norges Handikapforbund), 
Ane Ringstad Næss (Rådgivning om spise-
forstyrrelser), Jostein W. Dagestad, Sandra 
S. Nicolaysen (Barne- og ungdomsrevmati-
kergruppe), Hanne Sofie B. Hamre (Norges 
Astma- og allergiforbunds ungdom), Linda 
Saksvik (Landsforeningen for nyrepasienter 
og transplanterte barn og ungdom) og Jenny 
Andersen (ungdomsgruppen i Kreftforenin-
gen). Syv ungdommer er nye i ungdomsrådet 
for perioden 2014-2016 mens tre av ung-
dommene er re-oppnevnt fra forrige periode.
Ungdomsrådet ved Oslo Universitetssyke-
hus ble etablert juni 2012, og var det første 
ungdomsrådet på et norsk sykehus. Frøydis 
har vært med siden starten. 

Noen av ungdomsrådets fanesaker  i 
2015
• Overganger; fra barne- til voksenavdeling, 

fra ungdom til ung voksen- og voksenliv
• Alle pasienter og pårørende skal tilbys 

gratis trådløst internett
• Tett samarbeid med Kvinne- og barne-

klinikken om tilrettelegging for ungdom 

Torunn nestleder 
i Unge funksjonshemmede
Unge Funksjonshemmede valgte nytt styre på generalforsamlingen søndag 
9. november. Den nye lederen er Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot 
Fordøyelsessykdommer Ungdom. Ny nestleder i styret er Torunn Brandvold 
fra VMH. Lederduoen har begge ett års fartstid som styremedlemmer i 
organisasjonen. 
Styremedlemmene er Benedikte Vivaas Kise, Frode Kämpe, Anniken Golf 
Rokseth, Sarah C. Dahl og Kristin Slettvåg. Vara er og Erlend Midtgåard Paul-
sen 2. vara er Merethe-Kristin Mikkelsen. Det nye styret tiltrer 1. januar 2015. 

Foran fra venstre: Frode Kämpe, Kristin Slettvåg, Torunn Brandvold, Sarah 
Isabell Corneliussen Dahl. Bak fra venstre: Erlend Midtgård Paulsen, Camilla 
Lyngen, Anniken Golf Rokseth og Benedikte Vivaas Kise. Foto: Unge Funk-
sjonshemmede

Frøydis ny leder av ungdomsrådet
Frøydis Løvberg Lien fra VMH er 
ny leder av ungdomsrådet ved 
Oslo Universitetssykehus.

mellom 12 og 18 år, samt evaluering 
av arbeidet etter økning av aldersgrensen 
til 18 år på barneavdelingene

• Samarbeid med andre ungdomsråd i Norge
• Tilrettelegging for unge voksne innlagt på 

voksenavdelinger i sykehuset

Godt samarbeid mellom ungdom og hel-
sepersonell
Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus 
består av ungdom og unge voksne med erfa-
ringer som pasient og pårørende, representant 
fra sykehuset sentrale brukerutvalg, helse-
personell fra flere klinikker i sykehuset og 
representant fra primærhelsetjenesten. Det 
er ungdommene med sine brukererfaringer 
som danner grunnlaget for ungdomsrådets 
uttalelser og forslag til forbedringer. Helse-
personellet fungerer som ressurspersoner for 
rådet og døråpnere inn til klinikkene. 

- Hvordan kan folk få tak i deg hvis de 
har innspill eller lurer på noe?
• Ungdomsrådet har egen epost og face-

bookside: www.facebook.com/ung-
domsradetous

• E-post: ungdomsradet@ous-hf.no

transisjonsprogrammet for diabetikere 
ved Ahus. Prosjektet skal få ungdommen 
til å bli mer effektive og kompetente hel-
setjenestebrukere, samtidig som det skal 
redusere risikoen for senkomplikasjoner 
og øke livskaliteten for ungdommen og 
deres familier.
De forbereder ungdommen på forand-
ringene ved det å gå fra å være barn til å 
bli voksen i perioden fra de er 12 til de 
blir 16 år. Her lærer de bevisstgjøring 
og endring i ansvarsrollen fra det å være 
barn til å bli voksen, får informasjon 
om rettighetene man har som pasient 
og hvordan man kan bli mer selvstendig 
i egen behandling. Men de har også en 
oppfølgningsfase for de som får sykdom-
men rett før de blir voksne slik at de også 
får oppfølgning og ikke blir kastet rett 
inn i voksen-verdenen.
Siste konsultasjon før man går over til 
voksenavdelingen skal inneholde opp-
sumering og avklaring samt eventuelt 
felleskonsultasjon med diabetessykepleier. 
Det blir også skrevet et overføringsnotat 
og pasienten får se den nye avdelingen 
om ønskelig.

Ikke vær redd for å spørre
Det er flott at det satses mer på ung-
domshelse i Norge, og at det arrange-
res et slikt årlig seminar. Seminaret var 
svært lærerikt, og det var mange gode 
tips og råd deltakerne kan ta med til-
bake til sine sykehus og avdelinger. 
Husk at du som pasient ikke må være 
redd for å spørre. Ingen spørsmål er 
dumme spørsmål. Helsepersonell er der 
for å hjelpe. Og ved å spørre er det mye 
større sannsynlighet for å få den hjelpen 
og tilretteleggingen man trenger for at 
dit liv skal bli best mulig.

Hilsen Frøydis Løvberg Lien og Line F. 
Skåtøy, som deltok på vegne av VMH

Ingjerd Linnebo 
Eriksen snakket om 
Operasjon selvsten-
dighet, erfaringer fra 
pilot-transisjonspro-
grammet for diabeti-
kere ved Ahus.

Hjerte 13+ er nå en fast del av oppfølgingen 
for ungdom og unge voksne med medfødt 
hjertefeil ved Haukeland universitetssykehus, 
og har vært et foregangsprosjekt i forhold til 
å ta ungdoms helse på alvor.



HJERTEROM          1 • 2015 1 • 2015          HJERTEROM50 51

Hvorfor meldte du deg inn i Voksne med 
medfødt hjertefeil? 
Fordi jeg falt om på fjelltur for fire år 
siden og måtte opereres for første gang 
siden barndommen. Jeg ble igjen opptatt 
av hjertefeilen min og det å være hjertesyk, 
men nå i en voksen ramme. Da jeg gikk 
ned flerfoldige kilo i forbindelse med ope-
rasjonen var det også gøy å innse at det 
som definerte meg, det vil si skilte meg 
fra friske unge voksne, ikke lenger var 
overvekt, men hjertefeilen.

Hva ønsker du å få ut av ditt medlemskap i    
Voksne med medfødt hjertefeil? 
Lære mer om det å leve med medfødt hjer-

tefeil, ha det gøy med likesinnede, være en 
støtte for andre og oppleve tryggheten i å 
vite at jeg ikke er alene.

Hvilke saker som berører de voksne  
hjertebarna opptar deg mest? 
Våre unike erfaringer og tilrettelegging av 
fysisk fostring.
 
Hvorfor vil du anbefale andre å bli 
medlem? 
Det er helbredende å være en del av et 
felleskap rundt noe av det som kan være 
det såreste i livet.

Beskriv deg selv med maks tre setninger. 
Humanist-nørd. Relativt eksentrisk, selv 
om jeg gjør mitt beste for å ikke stikke meg 
altfor mye ut. Daglig undrende.

Hva gjør du når du har fri?
Leser og går tur i naturen.

Hva drømmer du om? 
Å ro. Veldig langt. I en trebåt.

LIKEPERSON
Undrende

MEDLEMSPROFILEN: Fredrik Hultman Bjørgo

Alder: 32 
Bosted: Sandnes
Sivilstatus: Singel, ingen barn.
Jobber:  Lærer på Sandnes videre-
gående skole
Diagnose: Fallots tetrade
Verv i foreningen: Styremedlem 
i region vest, leder for arbeids-
gruppa for likepersonsarbeid

Til sammen hadde VMH søkt om 
penger til seks ulike prosjekter innen 
søknadsfristen i juni. Med to prosjek-

ter innvilget, er foreningen dermed omtrent 
på gjennomsnittet; 1 av 3 prosjekter får 
støtte.
– Disse midlene er utrolig viktige og avgjø-
rende for VMH. Jeg er utrolig stolt av alle 
de flinke søknadsskriverne. Spesielt vil jeg 
trekke frem organisasjonssekretær Anne 
Giertsen som hadde hånden på rattet i de 
fleste søknadene og administrerte hele pro-
sessen. Hun hadde en måned på seg fra hun 
startet i stillingen og til søknadsfristen for 
Extrastiftelsen gikk ut. Hva hun fikk til på 
den tiden i 20 prosent stilling er bare impo-
nerende, sier VMHs leder Marit Haugdahl.

Et helhjertet liv
«Et helhjertet liv» skal bidra til å skape 
en bedre livssituasjon for voksne med 
hjertefeil gjennom å bruke kunnskapen til 
Egil Halleland, som tidligere var tilknyttet 
Modum Bad. Vi ønsker å bidra til å styrke 
deres evne til mestring og den generelle 
livskvaliteten. Det blir fokus på den styrke 
som ligger i å ha gjennomlevd de utfordrin-
ger som den enkelte har gjort. Et sentralt 
mål er at hver og en kan se at en medfødt 
hjertefeil og de erfaringer man har ervervet 
gjennom dette, kan sees på som en ressurs 
og ikke en hindring.

– Fokus på hvordan man tenker og føler 
om seg selv og livet er viktig for god livs-
kvalitet og mestring. Jeg ser fram til dette 
kurset, sier Egil Halleland.
Kursopplegget er planlagt som et helge-
kurs med påfølgende oppfølgingskurs. Det 
vil bli kjørt to kursserier med plass til 32 
deltakere til sammen, og de første kursene 
blir etter planen gjennomført høsten 2015. 
Helgekurset skal foregå på et hotell med sjel, 
med ulike fagpersoner, i tillegg til nødven-
dig ekstern kompetanse. Vi ønsker også å 
benytte egne medlemmer som kan bidra med 
sine erfaringer til gruppen. Temaer som er 
viktige for målgruppen er kommunikasjon 
om egen situasjon, selvfølelse og selvtillit 
samt samliv og sex.
For bedre å kunne dra nytte av kursdeltaker-
nes erfaringer og kunnskapen de har tilegnet 
seg gjennom deltakelse på kurs, ønsker 
VMH å etablere et oppfølgingsopplegg 
etter kursene. På den måten kan deltakerne 
også ytterligere styrke samarbeidet og kom-
munikasjonen seg imellom, og kanskje å 
bidra til å hjelpe andre som ikke har fått 
delta på kurset.

Vekst, Mot og Hard jobbing
Vekst, Mot og Hard jobbing skal være en 
arena for å samle alle de engasjerte tillits-
valgte i foreningen til en felles konferanse 
for å samkjøre aktivitetene og sikre oss at 

alle jobber for samme mål. Vi har behov for 
å bygge organisasjonskultur, og vi trenger 
å treffes for å bygge nettverk.
Planen er å samle alle styremedlemmene fra 
de fem regionlagene, alle landsstyremedlem-
mene, andre tillitsvalgte og sentrale res-
surspersoner en helg i 2015. Her skal de få 
«faglig påfyll i form av likepersonstematikk, 
medisinskfaglig oppdatering, kurs i styre-
ansvar, kurs i hvordan avholde årsmøter og 
felleskapsbygging. Vi ønsker å få en mulig-
het til å samle løse tråder, oppdatere oss på 
hva som skjer rundt i landet og inspirere 
til videre frivillig innsats», som det står i 
søknaden. Motivasjon, bygging av nettverk 
og stolthet for hva VMH er og kan bli er 
viktig. Alle elementer må til for å få VMH 
til å vokse og bli en sterk forening som alle 
voksne med medfødt hjertefeil har behov for.
 
Om årets utdeling
Under årets tildeling delte Extrastiftelsen ut 
232 millioner kroner fordelt på 538 pro-
sjekter. Det er ny rekord! Extrastiftelsen 
er Norges største pengeutdelende stiftelse. 
Ingen andre stiftelser gir mer støtte til ideelle 
formål. Extrastiftelsen eier og fordeler over-
skuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går 
til frivillige helseprosjekter over hele landet.

Et helhjertet liv 
og konferanse for tillitsvalgte

VMH får tildelt nærmere 700 000 kroner fra 
Extrastiftelsen i 2015. Pengene skal gå til prosjektene 
«Et helhjertet liv» i samarbeid med Egil Halleland og 
fagkonferansen Vekst, Mot og Hard jobbing for 
tillitsvalgte og ressurspersoner i VMH.

Marit Haugdahl og Anne Giertsen under tildelingsarrangementet i Extrastiftelsen i slutten av november.

Nye muligheter på 
Feiringklinikken
Feiringklinikken har nytt inntak til 
rehabiliteringsopphold for voksne 
med medfødt hjertefeil i 4 uker fra 
2. februar 2015. Søknadsfristen var 
allerede 15. desember, men skynd 
deg å sjekke om det er ledige plasser! 
Kontakt i så fall Nina Midthun, Nina.
Midthun@lhl-klinikkene.no
Mange medlemmer fra VMH har del-
tatt på dette programmet de siste 
årene, og de kommer ut i andre enden 
som nye mennesker. Anbefales på det 
sterkeste! Det er ingen krav, annet enn 
at du har en medfødt hjertefeil. Opp-
holdet er gratis, men du må søke via din 
fastlege.

Curling og Scrapbook i region midt
Region midt arrangerte scrapboo-
king-kurs den 16. november. Sty-
remedlem Wenche Nubdal var 
ifølge deltakerne en fantastisk 
lærer og alle koste seg masse og 
lærte mye. Resultatene ble ikke så 
verst heller. Det var 8 deltakere på 
kurset som ble holdt hjemme hos 
regionsleder Moïra Warner.  
 En måned tidligere, 15. oktober, arrangerte regionen Curling-dag.  Her deltok 5 med-
lemmer.  Curlingklubben i Trondheim arrangerte kurset som inneholdt både teori og 
praksis. – Det var veldig spennende og alle har lyst til å gjøre det igjen. Scrapbooking 
også, forresten, sier Moïra, som allerede har mange planer for 2015. 

Weekendsamling 
Hafjell
For 3. gang arrangerte VMH region øst 
weekendsamling på Hafjell. I år var helgen 
5. - 7. desember datoen for regionens 
julebordstur. Det var totalt 15 deltagere 
som kom til Storstua på Hafjell for en 
helg med sosial samling og aktiviteter. 
Lørdagen ble brukt til bortover- eller 
nedoverski for de som ville det, og det 
var en gruppe som dro ned til Lilleham-
mer for shopping. Lørdag kveld ble det 
dekket opp til julebord, og alle koste seg 
og ble gode og mette. Vi ble enige om å 
gjenta turen for nye og gamle deltagere 
om ett år!

Morten Eriksen, leder i region øst

Snart årsmøter 
i regionene
Vinteren er tid for årsmøter! Møt opp i 
din region og vær med å bestemme hva 
VMH i regionen skal drive med frem-
over. Årsmøteinnkalling skal sendes 
alle medlemmer i regionen senest fire 
uker før møtet.
Datoene fordeler seg slik:
Region øst: 15. februar, Jessheim. 
Region midt: 24. januar, Trondheim
Region vest: 24. januar, Askøy
Region sør: 8. februar, Skien
Region nord: Ikke avklart da Hjerterom 
gikk i trykken



Forskningsstiftelsen til Foreningen for hjertesyke barn ble opprettet i 2004 og 
hadde sin første utdeling i 2014. Forskningsstiftelsen har som ideelt formål å 
initiere og fremme forskning og forskningsrelaterte prosjekter, med sikte på å 
belyse og forbedre den totale livssituasjonen for barn/ungdommer/voksne som er 
født med hjertefeil. 

Midler fra 
Forsknings-

stiftelsen vil 
bli utlyst i 
mars 2015

For spørsmål om å søke midler, eller om å støtte 
Forskningsstiftelsen, ta kontakt med fagsjef Pia Bråss 
på telefon 905 78 580 eller e-post pia@ffhb.no.

FREMTIDSRETTET FORSKNING 
OM OG FOR HJERTESYKE BARN


