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I denne utgaven av Hjertebarnet kan du 
lese mye om organdonasjon og trans-
plantasjon. Et tema som er like viktig 
som det er vanskelig. Tallene for 2019 
viser en gledelig utvikling. Aldri før har 
andelen som sier nei til organdonasjon 
vært lavere. Merk deg tallet 439. Det er 
antallet mennesker i Norge som i fjor 
fikk livet i gave fordi noen ga bort et 
eller flere organer. 

«Eg gjer død til liv for deg», synger 
Bjørn Eidsvåg i «Eg se». Den gode Eids-
våg hadde kanskje ikke organdonasjon 
i tankene da han skrev det som har blitt 
en av nasjonens mest folkekjære sanger, 
men strofen er like fullt en vakker 
beskrivelse på å snu død til liv, selve 
essensen i donasjon. 

Innen donasjon er det mange helte- 
historier om nettopp dette. De som har 
bestemt seg for at han eller hun skal gi 
nytt liv til et fremmed menneske den 
dagen de plutselig er ved veis ende, men 
som selv ikke lenger kan svare på det 
bokstavelig talt livsviktige spørsmålet. 
De pårørende som midt i den mørkeste 
sorgen får et uhyre vanskelig og følelses- 
ladet spørsmål, helsepersonellet som 

innenfor et svært kort tidsvindu skal 
sørge for at et eller flere organer kom-
mer fram til den eller de som trenger det 
og som skal ivareta pårørende på begge 
sider, donor og mottaker, alt innenfor en 
ramme av verdighet, varsomhet, etikk og 
medisinsk forsvarlighet 

Alle disse fortjener vår dypeste respekt, 
men det er viktig å også respektere de 
som sier nei til donasjon. Vi trenger ikke 
en samfunnsdebatt om donasjonsskam. 
Men sammen kan vi løfte og opplyse 
temaet slik at enda flere forstår viktig- 
heten når den dagen kommer. Når 
man forstår, er det kanskje ørlite grann 
mindre vanskelig å falle ned på et ja til 
organdonasjon. 

Hvis noen skulle være i tvil når min tid 
kommer; jeg er organdonor. Vær med å 
gjøre død til liv du også!

NYTT LIV

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Merk deg tallet 439. Det 
er antallet mennesker i 

Norge som i fjor fikk livet 
i gave fordi noen ga bort 

et eller flere organer. 
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notiser

Smittespredningen av korona er fortsatt på et ganske lavt nivå i Norge, 
selv om det har vært utbrudd enkelte steder i landet og spredningen 
har gått noe opp i det siste. Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 
oppdaterer jevnlig sin informasjon om hjertesyke barn og korona. Lite har 
endret seg i vurderingene av situasjonen og anbefalingene for hjertesyke 
barn siden tidlig på sommeren. 

På Barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet har de nå tilnærmet full 
drift igjen på kontroller og behandlinger av barn med medfødt hjertefeil. 
Det tas fortsatt en rekke smittevernhensyn, som blant annet innebærer 
at det fremdeles bare er en av foreldrene til barnet som får være med inn 
ved kontroller og prosedyrer. 

Dokumentet fra OUS kan hentes her: https://ehandboken.ous-hf.no/
document/136830

RETNINGSLINJER FOR 
SMITTEVERN VED 
ARRANGEMENTER I FFHB
På grunn av korona har det vært mindre aktivitet enn normalt i 
fylkeslagene i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) og langt færre 
arrangementer det siste halve året. Smittesituasjonen har endret seg 
siden midten av mars, men fortsatt er det risiko for smitte og -spredning. 
Det er høyst nødvendig å ta smittevernhensyn og å gjøre grundige 
vurderinger i forkant når flere mennesker skal samles. FFHBs landsstyre 
har vedtatt egne retningslinjer og en sjekkliste for arrangementer i regi 
av Foreningen for hjertesyke barn. Det skal være trygt å arrangere og å 
delta på aktiviteter i Foreningen for hjertesyke barn!

– Våre retningslinjer, «Risikovurdering av arrangementer i regi av 
Foreningen for hjertesyke barn», er ment å skulle hjelpe og trygge 
fylkeslagene når de planlegger og eventuelt gjennomfører arrangementer 
for medlemmene i tiden fremover, sier generalsekretær Helene Thon. Hun 
legger til at det kanskje også kan stimulere til å tenke nytt og alternativt.

HJERTESYKE BARN OG KORONA

DIGITALT KURS FOR 
SYKEPLEIERE SOM 
JOBBER MED  
HJERTESYKE BARN
21. og 22. oktober arrangeres det årlige og 
nasjonale kurset for sykepleiere som jobber 
med hjertesyke barn. På grunn av korona og av 
smittevernhensyn, blir kurset gjennomført digitalt.
Årets kurs vil ta for seg alt fra hjertetransplanta-
sjon på barn, fysisk aktivitet for barn med medfødt 
hjertefeil, psykososiale utfordringer ved alvorlig og 
kronisk sykdom med mer.

Programmet ligger her: www.ffhb.no. For spørsmål 
eller påmelding, ta kontakt med Stine Romfog, 
serik@ous-hf.no, mobil 971 90 311

LANDSDEKKENDE KURS FOR SYKEPLEIERE 
OM BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL 

LANDSDEKKENDE KURS I SYKEPLEIE 
TIL BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL
24. OG 27. OKTOBER 2012

LANDSDEKKENDE KURS FOR SYKEPLEIERE 
OM BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL
Barne- og ungdomsklinikken, OUS og FFHB

21. OG 22. OKTOBER 2020
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På grunn av korona og av smittevernhensyn, vil kurset i år  
gjennomføres digitalt, på Helsenett. Påloggingsinformasjon  
sendes ut i etterkant av påmelding.  

Årets kurs er gratis.

Påmeldingsfrist 10. oktober. 

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med Stine Romfog,  
serik@ous-hf.no, mobil 971 90 311

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning 
av klinisk spesialist.

21. og 22. oktober 2020
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Hjertebarnet er på besøk i Hølen, en 
varm dag i juni. Her bor Emre i et stort 
hus som ligger litt i utkanten av øvrig 

bebyggelse, sammen med mamma Ingvild Elsvåg 
Andreassen og pappa Niklas Helgeneset. De er 
fra Oslo begge to, men flyttet ut hit for å kunne 
bo landlig og for seg selv. På tunet står en traktor 
og tomten er stor og med mye vegetasjon. Her 
kan Emre boltre seg med spennende leker etter 
hvert som han blir større. 

– Emre sto i senga si i går, han er ganske sterk mo-
torisk, snart hopper han ut, sier foreldrene og smiler 
lykkelig. Går vi noen måneder tilbake i tid, var det 
lite som tydet på at noe så normalt kunne skje.

MYE FOKUS PÅ AMMINGEN
Emre kom til verden i slutten av juli i fjor som-
mer. Alt var fint med gutten etter et helt normalt 
svangerskap. Emre var frisk og lykken var stor. 
Som førstegangsmamma strevde Ingvild en del 

Norges yngste 
               med nytt hjerte
Hjertet til Emre (1) begynte å svikte da han var noen få måneder gammel. Foreldrene  
fikk beskjed om at han kanskje ikke ville overleve. Så fikk han et nytt hjerte, og i dag  
smiler ettåringen bredt og i beste velgående. Emre er den yngste i Norge som har fått 
transplantert et hjerte.

STYRKET SOM PAR:  
– Vi har fått en knekk av 
dette her begge to, men 
det har faktisk styrket 
forholdet vårt som par, 
forteller Ingvild.

TEKST OG FOTO HANNI WINSVOLD PETERSEN
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med ammingen. Det er jo et veldig vanlig pro-
blem hos førstegangsammende, sa hun til seg selv 
og tenkte først ikke så mye over det. Ammingen  
gikk litt opp og ned, etter hvert fikk de det gan-
ske greit til, men Emre holdt ikke ut å spise særlig 
lenge av gangen. Han kunne plutselig slå seg 
vrang og da var det brått slutt.

– Jeg skjønte etter hvert at mitt problem rundt 
ammingen var større enn andres, og jeg tok det 
stadig opp på helsestasjonen og hos fastlegen, 

forteller Ingvild. Det resulterte i en 
mengde råd og tips og op- 

pmuntrende beskjeder om å 
prøve videre. 

– Alt dreide seg om am-
mingen, sukker Ingvild, 
og tenker tilbake på 
dette maset med blan-
dete følelser. 

Foreldrene begynte etter 
hvert å gi Emre pumpet 
morsmelk på flaske og 
Ingvild fortsatte å prøve 
med ammingen. Bryst-
pumpen var alltid med ut 

av huset, i tilfelle Ingvild 
måtte pumpe og gi melken 

fra flaske. Emre var mye 
urolig om nettene, 

men vokste ganske 
fint. 

Det var ingen som tenkte på at noe kunne være 
alvorlig galt med denne lille og for det aller meste 
blide gutten.

Emre ble døpt den 24. november. Ingvild viser 
noen bilder fra denne dagen. Hun blir alvorlig i 
ansiktet og legger ikke skjul på at hun synes det 
er litt rart å se på dem. 

– Dette er de siste bildene som ble tatt før han 
ble ordentlig syk. På dette tidspunktet hadde 
han virkelig begynt å få dårligere matlyst og sov 
mye mer enn tidligere.

Mens vi prater, har Emre tatt seg en lur i vuggen 
i stua. Nå våkner han og to blå-blå øyne titter 
nysgjerrig opp på oss. Han er sulten og han vil 
opp. Niklas er raskt på pletten og setter seg 
sammen med Emre på leketeppet på gulvet. Mel-
keflasken er med, og Emre kan både drikke og 
følge nysgjerrig med på det vi andre holder på 
med. Emre virker kvikk og søker blikkontakt – 
han nagler deg nesten fast med sitt våkne blikk.

– Emre henger fortsatt litt etter i spiseutvikling- 
en, og vi har beholdt flaska. Men han har nylig 
begynt med fast føde også, og det går veldig bra. 
Han brekker seg av klumper, derfor får han bare 
most mat. Men appetitten er god, sier Ingvild 
fornøyd og fortsetter fortellingen fra den drama-
tiske tiden i fjor høst.

GIKK PLUTSELIG FORT
Noen dager etter dåpen oppdaget foreldrene 
noen rosa prikker i tissebleiene til Emre. 

– Jeg vet ikke om det var blod i urinen eller om 
han var dehydrert eller hva det var. Han hadde 
jo spist litt lite et par dager, og vi mistenkte at 
det kunne være på grunn av tenner. Vi bestemte 
oss derfor for å se det an et par dager til. Han 
hadde tross alt ikke feber og vi ville jo ikke 
virke hysteriske. Men den dårlige matlysten økte 
på, og vi ble etter hvert veldig usikre. Nå skrek 
han hele natten, han var klam og kaldsvett, og 
ville verken amme eller ha flaske. 

Den 6. desember tok Ingvild gutten med til fast-
legen, hun trodde kanskje han hadde urinveisin-
feksjon. 

– Mens vi var hos fastlegen, og de skulle gjøre 
alle mulige slags undersøkelser og tester, ble Emre 
dårligere og dårligere. Han skrek så han til slutt 
ble helt blå i ansiktet. Da kom den mest erfarne 
legen inn, og etter en rask titt på Emre ba han 
sekretæren om å tilkalle ambulanse umiddelbart.

– Dette er ikke normalt, sa han.

EN ALVORLIG HJERTESYKDOM
Ingvild blir tankefull når hun forteller om denne 
uvirkelige dagen, da alt endret seg fra en alminne-
lig barseltilværelse, til et liv på sykehus med stor 

SØKER KONTAKT: Emre 
virker kvikk og søker 
blikkontakt med sitt 
våkne og blå-blå blikk.



7MAGASINETHJERTEBARNET  |  04/20

uvisshet knyttet til om de noensinne ville få med 
seg gutten hjem. 

Emre ble kjørt med blålys til sykehuset på Kalnes. 
Der tok det legene omtrent ti minutter å finne 
ut at hjertet hans var svært forstørret. Emre ble 
diagnostisert med dilatert kardiomyopati (DCM).

– Sønnen din har en alvorlig hjertesvikt, sa legen 
på Kalnes til meg. Han ga Emre hjertesviktmedi-
siner og sendte ham videre til Oslo Universitets-
sykehus Rikshospitalet. 

Ingvild forteller om sjokkfølelsen legens ord ga 
henne. 

– Det var så uvirkelig, jeg skjønte ingenting. Jeg 
brast i gråt, fikk nesten ikke puste. Ble helt tom, 
og trodde jeg snart skulle våkne fra et mareritt.

Niklas kom raskt fra jobb i Sarpsborg, Ingvild 
hadde ringt ham da hun dro fra fastlegen, og han 
rakk bare så vidt å møte henne i døren på syke-
huset. Emre var allerede på vei til Rikshospitalet. 

– Vi kjørte etter i egen bil, ante ikke hvor lenge 
vi skulle være borte, ante ingenting, det var helt 
forferdelig, vi gråt begge to, forteller Ingvild. 

SATT PÅ TRANSPLANTASJONSLISTE
På Rikshospitalet ble Emre undersøkt, og Ingvild 

RETT FØR: Emre ble 
døpt 24. november i fjor. 
Ingvilds bror til venstre 
i bildet og Niklas’ bror 
til høyre, begge er fad-
dere. Ikke lenge etter 
denne begivenheten ble 
Emre veldig dårlig og 
livet til den lille familien 
dramatisk endret.

TIDLIG KRØKES …: Stas 
å få sitte i førersetet på 
pappas traktor.
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minnes godt hva den første barnekardiologen 
de snakket med, sa. Han skisserte tre alternative 
utfall. Det første og beste utfallet ville være at 
Emre kunne leve ganske normalt med medisiner 
resten av livet, men med oppfølging og kontroller 
på Rikshospitalet et par ganger i året. Det andre 
utfallet var likt som det første, men med en del 
ut og inn av sykehuset i tillegg – altså en del 
mer usikkerhet knyttet til fremtiden. Det tredje 
utfallet var at han trengte et nytt hjerte, og at han 
på et tidspunkt ville dø om han ikke ble trans-
plantert.  

– Alle tre alternativene var vonde og usikre. I 
beste fall måtte han jo ha medisiner daglig for å 
overleve, sier Ingvild – fortsatt litt forundret over 
hvor uvirkelig og alvorlig det hele var.

Emre ble innlagt på sykehuset og satt på medi-
siner. Foreldrene fikk tildelt et foreldrerom, men 
valgte å sove fast inne hos Emre. 

Etter noen uker gjorde legene en vurdering. Emre 
responderte ikke som ønsket på medisinene. In-
genting skjedde og legene regnet med at det etter 
hvert ville gå nedover med ham. Han var stabil, 
men burde ha blitt bedre. Emre fikk operert inn 
en Hickman/CVK (sentralt venekateter), for å få 
en sterkere hjertesviktmedisin kontinuerlig via 
pumpe, rett i blodet. En slik medisin er det ingen 
i landet som har tatt med seg hjem før, derfor fikk 
ikke familien reise hjem. 

DYPT TAKKNEMLIGE: 
Ingvild og Niklas er dypt
takknemlige for at det
norske helsevesenet har
reddet livet til Emre.
Her fra hjemreisedagen
fra Rikshospitalet og
med noen av alle dem
som har gjort noe for
Emre og foreldrene
hans på sykehuset. 
(Foto privat)

GOD MATLYST: I løpet 
av halvannen måned 
etter at de kom hjem fra 
sykehuset hadde Emre 
gått over til å spise all 
maten selv. «Knappen» 
på magen brukes nå 
kun til medisiner, som 
foreløpig er flytende og 
tas morgen og kveld.
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– Det ble konstatert at hjertet til Emre ikke fun-
gerte uten denne medisinen, og vi ble forberedt 
på at det verste kunne skje. Så ble han satt på 
transplantasjonsliste.

Nå begynte en ny ventetid – på et organ. Familien 
på tre flyttet inn på sykehuset, på ubestemt tid. 

– Andre familier kan jo vente på organer hjemme, 
men vi fikk ikke ta med medisinen hjem.

– JÆVLIG Å GÅ OG VENTE
– Niklas dro hjemom og hentet vippestol, vogn og 
leker. Emre utviklet seg faktisk bra i denne tiden 
på sykehuset. Vi kunne ikke ta han med ut i kul-
den, han kunne ikke få vaksiner og vi kunne ikke 
reise hjem, men ellers prøvde vi å leve noenlunde 
«normalt» på sykehuset, sier Ingvild og forteller 
at det likevel var alt annet enn normalt. 

Emre ble gradvis dårligere. Han begynte å kaste 
opp all maten, og de måtte forsterke morsmelken 
med morsmelkerstatning. Først la de inn sonde 
gjennom nesen for å få i ham mat, men den rev 
han ut hele tiden. Etter hvert opererte de inn en 
knapp (PEG) på magen (perkutan endoskopisk 
gastrostomi), den har han fortsatt. Han sov dårlig 
på sykehuset og var tydelig utilpass. Belastningen 
var stor, også for foreldrene.

– Jeg hadde det helt forjævlig, for å si det som 
det er. Jeg skjelte ut de ansatte og var sikkert den 
mest umulige pårørende de har hatt der. Det var 
helt fryktelig med alt det uvisse, å gå sånn og ven-
te, ikke å vite, sier Ingvild åpenhjertelig. Vi visste 
ikke når alle tre kunne komme hjem, eller om vi 
ville komme hjem som bare to. 

Ingvild forteller at Niklas var roligere, han holdt 
nok følelsene mer inne, men det var tøft for ham 
også. 

– Vi har fått en knekk av dette her begge to, men 
det har faktisk styrket forholdet vårt som par. 

Ingvild fikk etter hvert tilbud om å snakke med 
en psykolog på S-BUP (Avdeling for barn og 
unges psykiske helse på sykehuset). Det hjalp 
henne til å få sortert tankene litt og å bearbeide 
frykten og følelsene.

«HEMMELIG» MERKEDAG
Ingvild og Niklas har fått beskjed om at datoen 
for selve transplantasjonen er uoffisiell. Dette er 
for å unngå at selve donasjonen kan spores. En 
god dag i vinter, hvor Ingvild tilfeldigvis var på 
vei hjem til Hølen for å hente noen flere ting, 
kom telefonen om at det nå var et hjerte klart 
for Emre. 

– Jeg fikk frysninger over hele kroppen. Hva 
skjer? Nå blir det i alle fall slutt på all denne 
ventingen. Hvis det går som verst, så pines vi i 
hvert fall ikke lenger. Etter dagen i dag, så vet vi.

Ingvild bråsnudde etter samtalen med Niklas og 
dro tilbake til Rikshospitalet. Operasjonen begyn-
te klokken 20.00 og var ferdig klokken 02.00. De 
fikk vite at alt hadde gått bra, og at han dessuten 
var en liten sensasjon. Emre er den yngste i Norge 
som har fått nytt hjerte. I tillegg hadde han en 
annen blodtype enn donor, hvilket også er første 
gang i Norge (les mer om dette på side 12). 

Emre ble liggende på intensivavdelingen i en uke, 
en måned senere dro de hjem med en etter hvert 
ganske pigg liten krabat. 

– Han begynte allerede på intensivavdelingen å 
prøve å rulle seg over på magen, med slanger og 
ledninger og alt. Han var full av energi og ble vel-
dig fort «seg selv» igjen. Vi hadde fått beskjed om 
at risikoen for avstøtning av hjertet var størst de 
første tre dagene, men det gikk bra, sier Ingvild 
og tar en smilende Emre opp fra gulvet. Det er 
ikke fritt for at hun smiler litt selv også. Full av 
takknemlighet for dette underet: Den lille gutten 
deres, som ble gitt livet i gave med et nytt hjerte. 

– Det verste etter selve operasjonen var egent-
lig da han skulle trappe ned på smertestillende 
morfin. Han fikk fryktelige abstinenser, det var ikke 
morsomt.

GODT Å KOMME HJEM
Da de omsider kunne reise hjem igjen, alle tre, til 
huset sitt og kattene, var de litt engstelige sånn med 

STERK MOTORISK: 
Emre krabber rundt og 
utforsker verden. Han er 
ganske sterk motorisk, 
og nysgjerrig.
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en gang, innrømmer Ingvild. Plutselig hadde de in-
gen snor å dra i ved spørsmål. Men først og fremst 
var det deilig. 

I løpet av halvannen måned spiste Emre all maten 
selv, nå var det slutt på sondemating. Knappen på 
magen brukes nå kun til medisiner, som foreløpig er 
flytende og tas morgen og kveld. Den immundemp- 
ende medisinen han får nå, skal han stå på resten av 
livet, dosen justeres etter avtale med sykehuset. 

Ingvild forteller at det kan dukke opp mange spørs-
mål, både knyttet til operasjonen og medisiner, men 
også om vanlig usikkerhet rundt småbarns-ting. 
Ingvild og Niklas tar foreløpig opp alt de lurer på 
med sykehuset direkte.

– Er det noe vi lurer på eller er usikre på, sender 
vi en melding i Min journal. Thomas Möller fra 
Rikshospitalet svarer raskt, forteller Ingvild og er 
glad for denne ordningen. 

– Noe av det som gjorde meg så fortvilet på syke-
huset, var at vi måtte forholde oss til så mange for-
skjellige leger, som noen ganger også sa ulike ting. 
Jeg sa ifra om dette, og da fikk vi forholde oss til 
bare Thomas. Det gjør vi fortsatt og det fungerer 
veldig bra. Han tar alt på alvor, vi kan ta kontakt 
om alt, det er veldig trygt, sier Ingvild.

IKKE BEHANDLES SOM GLASS
Ingvild og Niklas ønsker å leve mest mulig som 
normalt med Emre. 

– Jeg er selvfølgelig livredd for at det skal skje 
noe med ham, men vi kan ikke behandle ham 
som glass, selv om han har vært syk. Vi må bare 
ta litt ekstra godt vare på ham.

Foreldrene er innforstått med begrensningene 
han vil ha som transplantert. Som for eksempel 
at han er mer utsatt for infeksjoner og lettere 
kan bli syk, kanskje også mer syk enn andre. 

– Han bør helst ikke få vannkopper, og det kan 
jo være litt vanskelig. Så når han begynner i 
barnehagen, kommer vi til å gi beskjed om at 
vi må varsles så tidlig som mulig når det går 
vannkopper. Det finnes for øvrig en kur, så det 
kan behandles hvis uhellet først er ute. Litt verre 
er det med meslinger, det er svært farlig for 
ham. Vi kommer til å sjekke ut om alle barna 
i barnehagen er vaksinert. Om de ikke er det, 
så får vi finne en annen barnehage, sier hun be-
stemt. Emre kan ikke selv vaksineres med såkalt 
levende bakterie- eller virusvaksiner, fordi han 
er transplantert og står på immundempende me-
disin. Foreldrene har allerede søkt og fått tildelt 
en barnehageplass for Emre, han begynner der 
nå i september. Da skal både Ingvild og Niklas 
tilbake i jobb. Akkurat nå har Ingvild resten 
av permisjonstiden sin, mens Niklas er hjemme 
med pleiepenger.

Emre må også være forsiktig med eksponering 
for sol, dette er en bivirkning av medisinene. 
Han skal heller ikke få listeria, en infeksjon  
som overføres via upasteuriserte oste- og melke- 
produkter, eller toksoplasmose, en parasitt som 
blant annet overføres via rått eller speket kjøtt, 
katteavføring eller frukt, grønnsaker og annet 
som er i kontakt med jord. Det finnes også 
enkelte matvarer som forsterker medisinenes 
effekt, disse må han unngå.

– Flaks for oss at vi bare har innekatter, de er 
aldri ute eller i kontakt med jord, smiler Ingvild 
og viser stolt fram den ene rasekatten som har 
kroet seg sammen på toppen av et avansert 
«tårn» i stua.

Ingvild og Niklas er dypt takknemlige for at det 
norske helsevesenet har reddet livet til Emre. 
Samtidig vet de at det også handler om en 
donor, som de aldri vil få takket. De har delt his-
torien sin flere steder, blant annet i lokalavisen. 
Fordi de ønsker å få budskapet ut – de vil øke 
folks bevissthet om organdonasjon.

– De fleste av oss tenker ikke over det før vi selv 
står i situasjonen, men det er så utrolig viktig 
å tenke igjennom akkurat dette – og å si ja til 
organdonasjon. Det redder liv!

– Hvis ikke foreldrene til dette barnet hadde 
sagt ja til organdonasjon, så hadde kanskje ikke 
Emre levd i dag!

DEILIG Å KOMME HJEM: 
Da Ingvild og Niklas en-
delig kunne reise hjem 
med Emre etter mange 
måneder på sykehuset, 
var det først og fremst 
veldig deilig, og litt 
skummelt.  – Er det noe 
vi lurer på eller er usikre 
på, sender vi en melding 
i Min journal. Thomas 
Möller fra Rikshospital-
et svarer raskt, forteller 
Ingvild og er glad for 
denne ordningen.
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Det har vært en gradvis økning i 
antall hjertetransplantasjoner på 
barn i Norge de siste 10 årene, 

og nesten ingen ventelistedødelighet i 
dette tiåret. 2019 ble et rekordår, hvor 
så mange som 8 barn og 35 voksne ble 
hjertetransplantert. På verdensbasis 
hjertetransplanteres det årlig cirka 700 
barn. Sett opp mot innbyggertallet, 
ligger Norge godt an, både i antall og 
resultater. 

– Hjertetransplantasjon på barn er noe 
helt for seg selv, sier overlege Thomas  

Möller, som siden 2011 har hatt  
ansvaret for denne virksomheten på 
barnekardiologisk avdeling på Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet. 
Möller følger opp alle barn som skal 
hjertetransplanteres (og er transplantert) 
og familiene deres, både i forkant av 
transplantasjonen og i tiden etter. I 
flere år har han vært alene om denne 
virksomheten, men i disse dager er det 
utnevnt to nye leger som også skal inn 
på dette komplekse feltet. Det dreier 
seg om alt fra utredning og kartlegging 
i forkant til intensivbehandling og 

immunologisk oppfølging av barna i 
etterkant. 

LIVSFORLENGENDE BEHANDLING
Möller vil ikke beskrive hjertetransplan-
tasjon som verken palliativ behandling, 
det vil si lindrende, eller kurativ, det vil 
si at du blir frisk. 

– Hjertetransplantasjon er livsforleng- 
ende behandling! En pasient som får et 
nytt organ, gis muligheten til et bedre og 
forlenget liv, men må fortsatt regnes som 
hjertesyk.

TRANSPLANTERER INN I FREMTIDEN
Årlig får tre til fem barn et nytt hjerte i Norge. – Vi har gode tall på hjertetransplantasjon på 
barn, og overlevelsen er bedre enn i mange andre land i verden, sier overlege Thomas Möller 
som har ansvaret for denne virksomheten i Norge.

TEKST OG FOTO HANNI WINSVOLD PETERSEN

– Hjertetransplantasjon 
er livsforlengende 

behandling! En pasient 
som får et nytt organ, gis 

muligheten til et bedre 
og forlenget liv, men 

må fortsatt regnes som 
hjertesyk.
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Det hefter bivirkninger og komplika-
sjoner på kort og lang sikt ved enhver 
transplantasjon, og et nytt organ i 
kroppen vil ha begrenset levetid. Derfor 
er det ikke til å stikke under stol at 
transplantasjon som behandling er både 
ressurskrevende og risikofylt. 

– En transplantasjon er en kompleks 
prosess som handler om både medisin, 
juss, etikk og økonomi. Inngrepet er 
irreversibelt, risikofylt og i tillegg er det 
mangel på organer. Sistnevnte er kanskje 
den aller mest begrensende faktoren, 
mener Thomas Möller og fortsetter: 

– All annen mulig behandling skal være 
enten uaktuell eller allerede forsøkt, før 
en eventuell transplantasjon vurderes. 
Det vil nesten aldri være den første 
behandlingen det tys til.

For noen barn og unge med kompli-
serte medfødte hjertefeil vil imidlertid 
en hjertetransplantasjon kunne være 
selve redningsplanken, og et nytt hjerte 
den eneste alternative behandlingen 
som gjenstår. Möller tror ellers også at 
gruppen barn, unge og unge voksne med 
medfødt hjertefeil som vil ha behov for 
et nytt hjerte, vil øke. Dette i takt med 
at stadig flere overlever og vokser opp. 
Han jobber for å øke fokuset i fagmiljø-
et på denne behandlingen, og er opptatt 
av holdningsarbeid, både internt på 
sykehuset, men også hos folk flest.

34 ÅRS ERFARING I NORGE
Den første hjertetransplantasjonen i 
verden ble utført i Cape Town i 1967. 
I 1983 gjorde Norge, som første land i 
Norden, sin første hjertetransplantasjon, 
da på en voksen. Den første ungdom-
men i Norge ble hjertetransplantert i 
1986 og et barn i 1990. Siden da har 82 
barn og unge under 18 år fått nytt hjerte 
her i Norge, med en gjennomsnittsalder 
på cirka 11 år ved transplantasjonstids-
punktet. Fem til ti prosent blir retrans-
plantert, men kun to pasienter har hittil 
måttet bli retransplantert i Norge før 18 
års alder.

– Grovt sett har cirka to tredeler av de 
som blir transplantert hos oss, hatt en 
eller annen form for kardiomyopati 
(hjertemuskelsykdom), den siste tredelen 
en eller annen form for medfødt og 
strukturell hjertefeil. 

Möller forteller at vi i Norge har en 
høyere andel av kardiomyopatier i 
barnegruppen av hjertetransplanterte 
enn andre land vi kan sammenlikne oss 

med. Dette skyldes at vi i Norge ikke 
har hatt tradisjon for å transplantere de 
aller minste. Det er flere årsaker til dette, 
hvor en av dem er tilgangen på organer. 

Ett av grunnvilkårene for å kunne defi-
neres som donor, er at det objektivt sett 
kan påvises at sirkulasjonen i hjernen 
er opphevet (såkalt hjernedød). I Norge 
har vi, fram til nylig, hatt en lovgivning 
om hvordan hjernedød konstateres, som 
krever bruk av blant annet angiografi. 
I prinsippet har dette utelukket barn 
under to år som mulige donorer, fordi 
angiografi er uegnet som påvisningsme-
tode for de minste barna. Ifølge Möller 
har denne loven bidratt til å gjøre Norge 
til et annerledesland når det kommer 
til hjertetransplantasjon av de minste 
barna. Til sammenlikning gjøres en stor 
andel av hjertetransplantasjonene hos 
barn på de aller minste (under ett år) i 
USA. Også i Sverige har de langt flere 
spedbarns-transplantasjoner enn i Norge.

2020 er imidlertid et merkeår, for i febru-
ar i år ble det for første gang gjennomført 
en hjertetransplantasjon i Norge på et 
barn under ett år. Du kan lese historien 
om dette barnet, Emre, på side 5. 

– Ikke bare var dette første gangen et så 
lite barn ble hjertetransplantert her hos 
oss, det var i tillegg et AB0-uforlikelig 
tilfelle, sier Möller opprømt og forklarer 
hva sistnevnte innebærer.

Normalt er det slik at når noen skal 
motta et nytt organ, er det en forutset-
ning at mottaker og donor har samme 
blodtype. Dette handler om antistoffer, 
immunforsvar og risiko for avstøtning 
av det nye organet. For de aller minste 
barna (opp til ett/halvannet år), som har 
et svakt immunsystem og ennå ikke har 
utviklet egne antistoffer, er det imidlertid 
mulig å motta et organ fra en donor 
med annen blodtype (såkalt AB0-ufor-
likelig). For Norges del var dette første 
gang noe sånt ble gjort, og Möller er 
svært fornøyd. Ikke minst fordi det å 
ikke måtte ta hensyn til blodtype, åpner 
for flere potensielle donorer.

GODE RESULTATER
– Norge har generelt sett gode tall på 
hjertetransplantasjon på barn, og overle-
velsen er bedre enn i mange andre land i 
verden. Selv de aller første årene etter at 
vi begynte med dette, lå vi godt an, sier 
Möller.  

Det er vanlig i transplantasjonsverdenen 
å snakke om levetid, eller varighet, til 

det nye organet (som ikke er det samme 
som pasientens overlevelse). Et nytt  
organ/hjerte vil aldri ha «ubegrenset» 
varighet, men det er faktisk stor varia-
sjon i hvor lenge en mottaker kan leve 
med det samme transplanterte organet, 
 i særdeleshet i barnegruppen. Möller 
forklarer at det generelt er sånn at jo 
yngre barnet er ved transplantasjonstids-
punktet, jo lenger varer det nye hjertet. 
Blant annet fordi de små barna har 
lavere risiko for å avstøte det. 

– De minste barna kan ha det samme 
hjertet i opptil 30 år og sannsynligvis 
i mange tilfeller enda lenger. For barn 
som gruppe er det et snitt på cirka 20 
år, mens det på voksne som gruppe er 
en median varighet ved nytt hjerte på 
11–13 år. Men igjen, her er det veldig 
store forskjeller og individuelle varia-
sjoner.

OMFATTENDE PROSESS
Å få et nytt hjerte er en omfattende 

– En transplantasjon er 
en kompleks prosess 
som handler om både 
medisin, juss, etikk og 
økonomi. Inngrepet er 
irreversibelt, risikofylt 

og i tillegg er det mangel 
på organer. Sistnevnte 

er kanskje den aller 
mest begrensende 

faktoren.
Thomas Möller, overlege på 

Barnekardiologsik avdeling på Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet.
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prosess. Noen barn blir akutt syke og 
da kan det hele gå ganske fort, for 
eksempel når en kardiomyopati brått 
oppdages. Andre kan ha vært syke 
lenge, eller gradvis ha blitt dårligere 
frem til beslutningen om transplanta-
sjon tas, som tilfellet vil være med de 
fleste av barna med alvorlige medfødte 
hjertefeil. 

– Når livsfunksjoner generelt er blitt 
dårligere, er det lurt å begynne å 
vurdere å snakke om transplantasjon, 
sier Möller. Han legger ikke skjul på at 
dette kan være krevende og omfattende 
informasjonssamtaler. 

– Noen av disse barna kan ha vært 
ganske dårlige over lang tid, og har 
kanskje også vært i en gråsone med 
tanke på transplantasjon en god stund 
før det blir aktuelt, sier han og medgir 
at det ikke alltid er lett å vite når det er 
riktig å bringe muligheten for transplan-
tasjon på banen. 

Selve transplantasjonsutredningen på 
sykehuset tar tre til fire dager og følger 
en oppsatt sjekkliste (som er ganske lik 
den som finnes for voksne). Den omfat-
ter alt fra blodprøver, undersøkelser av 
kroppens øvrige organfunksjoner (hvor 
svekket er de?), om det finnes andre ikke 
oppdagede sykdommer, tannstatusen 
med mer. Sykehusets avdeling for barn 
og unges psykiske helse (S-BUP) er 
involvert i denne prosessen, ikke minst 
fordi en transplantasjon er en stor psy-
kisk belastning, både for barnet og for 
resten av familien.  

Etter utredningen diskuteres og vurderes 
det i hjertemøtet på barnekardiologisk 
avdeling og deretter med alle de andre 
som driver med transplantasjon på 
sykehuset, om en hjertetransplantasjon 
faktisk er mulig. Både kirurgene, kar-
diologene, transplantasjonssykepleierne 
og flere andre involveres i denne ganske 
omfattende og vanskelige vurderingen. 
Möller forklarer at de anatomiske for-

holdene på disse barna kan være såpass 
forskjellige og at det er nødvendig med 
mange diskusjoner på forhånd, ikke 
minst for å vurdere om en transplanta-
sjon i det hele tatt lar seg gjennomføre, 
hvilket det ikke alltid gjør.

– En hjertetransplantasjon på et barn er 
alltid en bred og forankret beslutning. 
Det investeres mye ressurser, krefter og 
menneskelig kapital i en hjertetransplan-
tasjon, og dette er ingen lett vurdering, 
understreker Möller. Han legger til at 
det heller ikke er en enkel avgjørelse for 
foreldrene eller barnet/ungdommen selv. 
På sykehuset tilstreber de størst mulig 
åpenhet om alt som skjer i denne pro-
sessen, og god informasjon til familiene. 
For i neste omgang er det foreldrene 
og barnet selv som skal ta stilling til og 
beslutte hvorvidt de ønsker dette. 

– Det er viktig å understreke at en trans-
plantasjon alltid er et tilbud, ikke noe 
vi bare gjør. Den må aktivt velges, sier 
Möller og forteller at det har hendt at 
foreldre har sagt nei til veldig risikable 
transplantasjoner med høy risiko. I de 
aller fleste tilfeller har imidlertid dette 
med transplantasjon vært oppe som 
tema i mange sammenhenger og har 
vært diskutert med familien på forhånd. 

– Som regel er det hele ganske avklart. 
Familien/ungdommens beslutning eller 
samtykke er likevel en viktig formalitet.

KREVENDE VENTETID
Neste steg i prosessen er da at barnet 
settes på venteliste for å få et nytt hjerte. 
Hvor lenge de vil måtte vente, er det in-
gen som på forhånd kan si. For nå hand-
ler det om tilgangen på et egnet organ, 
og barnet konkurrerer i prinsippet med 
alle andre som venter på et nytt hjerte. 
Möller forteller at han har opplevd at 
et barn fikk nytt hjerte få timer etter 
listingen, mens andre har måttet vente i 
over et år. 

En del av forberedelsene i ventetiden 
er å lage en transportplan for hvordan 
barnet og familien skal komme seg raskt 
til Rikshospitalet. For når det nye hjertet 
først blir tilgjengelig, er tiden knapp og 
det er få timer å gå på. 

Barnet må også til jevnlige kontroller på 
Rikshospitalet i ventetiden, blant annet 
for å holde øye med det immunologiske 
bildet. Spesielle anatomiske forhold blir 
også vurdert, ikke minst for kirurgenes 
forberedelser, for eksempel størrelse, 
tilkoblinger, plassering i brystkassen osv.  
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Familien mottar mye informasjon i den-
ne ventetiden om hva en transplantasjon 
innebærer, og de får tett oppfølging. Det 
er mye å ta inn over seg og å forberede 
seg på, og Möller forteller at de bruker 
tid på å snakke med disse familiene. 

– En transplantasjon er et krevende 
løp, og det er mye som følger med. Du 
vil være hjertesyk resten av livet, du vil 
måtte ta medisiner til faste tider resten av 
livet, du får en del nye leveregler, en del 
ting du ikke kan være med på og du må 
gå til oppfølging på sykehuset resten av 
livet, nevner Möller. Han forteller at de i 
disse dager får på plass et enda mer for-
malisert system for oppfølgingen av disse 
pasientene, både i forkant og etterkant av 
selve transplantasjonen. Her er også syke-
husets barne- og ungdomspsykiatriske  
avdeling (S-BUP) en del av teamet. 

Möller forteller at noen kan slite veldig i 
ventetiden. 

– SBUP hører naturlig med i oppfølgin-
gen av disse pasientene, også av forel-
drene. Det er viktig å ha noen å snakke 
med om livet og om tanker som dukker 
opp. En forestående hjertetransplanta-
sjon er en psykisk påkjenning, noen er 
preget av frykt for hvordan det vil gå, 
for komplikasjoner og for død. Ofte er 
reaksjonen sterkere hos foreldrene enn 
hos barn, som er mer vant til å leve med 
sin egen kropp og begrensningene. Men 
risikoforståelsen er krevende, både for 
barna og for foreldrene, sier Möller og 
er ikke sikker på om de får til å støtte 
disse familiene nok. 

ETTER TRANSPLANTASJONEN
Når det nye hjertet først er satt inn, 
kommer de fleste barna seg ganske fort. 
De kan som regel reise hjem igjen tre til 
fire uker etter operasjonen. På skolen 
kan de begynne igjen cirka et halvt år 
etter selve operasjonen. Undersøkelser 
av barn som har fått nytt hjerte, viser 
at de opplever få fysiske begrensninger 
eller restriksjoner når det er gått noen år 
etter transplantasjonen. 

Barna må derimot til jevnlige kontroller 
på sykehuset (både på Rikshospitalet og 
på lokalt sykehus). I begynnelsen veldig 
ofte. Senere gjøres det en poliklinisk 
hjertekontroll hver tredje eller fjerde  
måned, og en mer omfattende kontroll  
en gang i året ved innleggelse på Riks-
hospitalet. Det blir da tatt biopsi av 
hjertet, ultralydbilder, blodprøver med 
mer, for blant annet å se på eventuell 
avstøtning. 

Den som er transplantert, må stå på 
immundempende behandling resten av 
livet. Dette for å forhindre at kroppens 
egne celler og eget immunapparat støter 
fra seg det nye organet, som egentlig er 
et fremmedelement. Medisinene kan ha 
til dels alvorlige bivirkninger, noe som 
er en av tingene som blir fulgt opp på 
årskontrollene.

Möller understreker at til tross for at en 
transplantasjon er et såpass krevende 
løp, går det bra med de aller fleste. 

– I beste fall kan de nesten leve som 
normalt med nytt hjerte, med unntak av 

noen begrensninger, og mange av dem 
opplever at de får en veldig mye bedre 
fysisk kapasitet enn det de hadde i for-
kant. De fleste har det bra og lever gode 
liv, selv om det ikke er problemfritt. Det 
er omtrent som å leve med en hjertefeil, 
beskriver Möller og legger til at det selv-
sagt varierer mye hvordan den enkelte 
har det og takler situasjonen etterpå. 
Dette er ikke minst avhengig av hvordan 
tilstanden var før de blir transplantert.

TRANSPLANTERER «INN I»  
FREMTIDEN
Thomas Möller er optimistisk med 
tanke på fremtiden og hva som vil 

Cecilia Størmer Folgerø er utdannet intensivsykepleier og har jobbet 
på intensivavdelingen på Ullevål i flere år. Hun hadde noe av praksisen 
sin under studiet på Thorax-intensiv avdeling på Rikshospitalet og fikk 
sitt første møte med hjertebarna der. På barnekardiologisk avdeling på 
Rikshospitalet begynte hun i oktober 2018. 
– Da jeg hørte om stillingen som transplantasjonssykepleier, så jeg på det 
som en fin anledning til å fordype meg i et felt som virker utrolig spen-
nende og lærerikt.
– Målet mitt på sikt er å kunne være tilgjengelig for barna og deres 
pårørende i alle situasjoner. Nå trenger jeg bare litt tid til å sette meg inn i 
et omfattende pensum, for å kunne utøve best mulig sykepleie for familier 
i en utfordrende hverdag.



15MAGASINETHJERTEBARNET  |  04/20

HJERTEPUMPER
 – BRO TIL TRANSPLANTASJON 

I kjølvannet av at det er mangel på organer, må mange pasienter vente en stund før 
et egnet hjerte er tilgjengelig. Da kan en mekanisk hjertepumpe (VAD) benyttes 
som bro til hjertetransplantasjon. Pumpen bidrar til å avlaste hjertet og styrker 
blodsirkulasjonen. Den gir derved en bedre generell allmenntilstand og fysisk form, 
noe som er gunstig ved forberedelse til transplantasjon. 

På verdensbasis har halvparten av pasientene som får et nytt hjerte, hatt en VAD i 
påvente av et hjerte. Tretti prosent av alle barn i verden som til enhver tid venter på 
hjertetransplantasjon, er koblet til en hjertepumpe, men dette er kun for dem som 
veier opp mot 20 kilo. 

I Norge er det cirka 12 voksne pasienter i året som har VAD, men ikke mer enn 
seks barn har hatt en slik pumpe de siste 14 årene. Dette skyldes at selv den 
laveste omdreining på apparatene som man har valgt å bruke i Norge, egentlig er 
for stor for barn, og foreløpig er det et nedre vektkrav for denne typen mekanisk 
sirkulasjonsstøtte. Den yngste som har hatt VAD i Norge, var sju år.

Teknologien jobber for å utvikle stadig mindre og mer effektive mekaniske pumper, 
som også kan brukes hos barn. På sikt vil slike pumper kanskje også kunne fungere 
som et fullgodt alternativ til hjertetransplantasjon. 

For de aller minste barna er en trykkluft-drevet membranpumpe kalt «Berlin 
Heart» per i dag det eneste reelle alternativet som bro til transplantasjon. Det 
har vært omdiskutert i det norske fagmiljøet om denne pumpen er et optimalt 
alternativ, blant annet fordi den gir risiko for slag og infeksjoner og fordi den er 
ressurskrevende. Pumpen benytter en stor driverenhet og pasienten kan som regel 
ikke reise hjem, hvilket innebærer en stor belastning for barnet og ikke minst for 
resten av familien.

– I Norge har vi så langt ikke benyttet Berlin Heart. Behovet er absolutt til stede 
og vil nok være økende. Muligheten for å etablere en slik behandling også i Norge 
diskuteres og vurderes fortløpende på OUS. Blant annet kan denne behandlingen gi 
bedre overlevelse blant de minste pasientene, hvor donortilgangen er dårligst.

finnes av behandlingsmuligheter noen år 
fremover. For eksempel vil nye og bedre 
hjertepumper utvikles, stamcellebehand-
lingen er på full fart opp og dyretrans-
plantasjon vil kunne bli aktuelt. Han 
mener at det vi kan tilby i dag når det 
gjelder transplantasjon, også må ses på 
som en bro inn til fremtiden, og at det er 
en god løsning enn så lenge. 

– Det vil selvsagt alltid være en etisk  
diskusjon knyttet opp til det å trans- 
plantere et barn, ikke minst fordi vi da 
med stor sannsynlighet bare kan si at 
de får 20 eller 30 år til. Men hvem vet 
hva som vil være mulig om 20 år, og 
dessuten, for en del av de kompliserte 
medfødte hjertefeilene, vil heller ikke 
hjertet de er født med kunne vare like 
lenge som et friskt hjerte vil. 

Slik han ser det, er den største utfordrin-
gen med denne virksomheten knyttet 
opp til ressurser. Både for å kunne drive 
med transplantasjon og for å kunne føl-
ge opp alle dem som får et nytt organ. 

– Vi har alle tekniske forutsetninger for 
å gjøre det bra, men har ikke allokert og 
samlet nok ressurser, sier han og ønsker 
at det norske barnetransplantasjons-
miljøet skal jobbe mer samlet og ikke 
minst, at det etableres transnasjonale 
organisasjoner, blant annet et europeisk 
nettverk.  

Opplysninger i denne artikkelen som måtte 
være omfattet av taushetsplikten, er 
godkjent av pårørende og kommunikasjons-
staben på OUS.
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– Vi er imponert over Isabel. 
Hun er ei tøff jente, sier mam-
ma Anita og pappa Steffen. 
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Når Isabel går med korte sommertopper 
kan alle se plastknappen på magen, en 
PEG-sonde som hun får næring gjen-

nom. – Hvorfor skal jeg skjule den? Det er bedre 
å snakke om ting, å si ting som de er, mener 
Isabel Fiksdal fra Lørenskog. 

Sånn har hun alltid gjort det, snakket og infor-
mert venner og skolekamerater for å fortelle hva 
hun har vært gjennom. Det har gitt henne en 
frihet til å være som hun er. Men noen ganger 
føles det litt komplisert likevel. 

– Hvis vi har mye lekser og må gjøre vanskelige 
matteoppgaver, så er det av og til at jeg ikke 
får det til. Jeg synes at samfunnet har så mange 
forventninger – man skal være så god i alt. Av 
og til føler jeg meg mindre verdt fordi jeg ikke er 
så flink. Da er det viktig å fortelle folk som ikke 
er syke, hvordan man har det, slik at de kan få 
bedre innsikt, mener Isabel.

For åtte år siden var hun en helt vanlig sjuåring – 
hoppet og spratt og elsket å svømme. Så skjedde 
det noe som skulle forandre alt. Sommeren 2012 
var mamma Anita, pappa Steffen, storesøster 
Celina og Isabel på telttur på Kosterøyene i 
skjærgården utenfor Strömstad. De siste dagene 
av turen ble Isabel syk. Hun frøs, kastet opp og 
var helt hvit i ansiktet. Selv om det var varmt 
gikk hun med ullsokker i gummistøvlene. Fingre-
ne hennes var helt hvite. 

– Da vi kom hjem dro vil til legen med Isabel. 
Hun sendte oss videre til Ahus samme dag. Prøve-
ne viste at Isabel hadde dobbeltsidig hjertesvikt. 
Det var brutalt. To uker tidligere hadde hun vært 
superfrisk og hoppet i vei på trampolina. Plutselig 
var hun i ambulanse på vei til Rikshospitalet. Det 
ble noen kaotiske dager, forteller pappa Steffen 
Fiksdal (44). 

Dagen etter at Isabel ble innlagt hadde de plan-
lagt å dra på en ny ferie til Danmark sammen 
med en vennefamilie. De fikk arrangert det slik at 
storesøster Celina fikk bli med den andre familien 

på ferie, mens foreldrene ble hos Isabel på Riks-
hospitalet. 

– Det viste seg at Isabel hadde en medfødt gen- 
feil, LMNA (se faktaboks), som påvirket hjerte- 
muskelen. Genfeilen gjorde at hjertemuskelen 
gradvis sluttet å fungere. 

    Rikshospitalet lå bare en kort kjøretur hjem-
mefra. Det gjorde at foreldrene kunne bytte på å 
være hos Isabel annenhver dag, mens den andre 
forelderen var hjemme hos tre år eldre Celina.

 – Når et barn blir sykt er det viktig å huske på 
de friske barna i søskenflokken også. Jeg tror 
kanskje det var det som reddet oss. Vi måtte 
klare å fortsette det normale livet vårt for Celinas 
skyld, ikke bare være på sykehuset hele tiden, sier 
mamma Anita Høgtorp Fiksdal (45). 

– Det er ikke lett å være syk! 
– Selv om jeg vil gjøre alt som folk på min alder gjør, er det ikke alt jeg får til. Jeg skulle 
ønske folk kunne vise litt mer forståelse. Jeg gjør så godt jeg kan, men noen ganger går 
det litt sakte. Det er bare sånn det er, sier Isabel Fiksdal (15). Åtte år gammel ble hun 
hjertetransplantert. I årene siden har hun slitt mye med å få i seg nok næring.

TEKST OG FOTO: CHRISTINE KRISTOFFERSEN

– Jeg vil at folk skal 
vite hvordan det er å 
være hjertetransplan-
tert. Vennene mine 
kan glemme det noen 
ganger. Jeg vil så gjerne 
gjøre alt som alle andre 
på min alder gjør, men 
så går det ikke alltid, 
sier Isabel.
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Isabel fikk mange medisiner. Men de hjalp bare 
kortvarig. Mutasjonen fortsatte i økende grad å 
påvirke hjertemuskelen. Legene sa derfor at hun 
måtte få en mekanisk hjertepumpe, en LVAD- 
hjertepumpe. En kunstig hjertepumpe benyttes i 
forkant av hjerteoperasjoner, ved alvorlig hjerte- 
svikt og i påvente av hjertetransplantasjon. For 
å få en slik hjertepumpe måtte Isabel være av en 
viss størrelse. Sjuåringen var så liten at hun var 
akkurat på grensen. Men pumpen var nødvendig. 
Da hun ble koblet til den hadde hun en hjerte-
funksjon på bare fire prosent. 

ULIKE REAKSJONER
En bivirkning ved å bruke mekanisk hjertepumpe 
er at man kan få blodpropp. Isabel fikk dessverre  
flere blodpropper i løpet av en måneds tid. 
Den siste blodproppen lammet venstre siden av 
kroppen. 

 – Det skjedde en morgen da Isabel skulle spise 
pannekakefrokost i senga. Plutselig hørte jeg at 
noe var galt. Da jeg kom inn på rommet hennes 
så jeg at venstre arm hang slapt ned, og ansiktet 
var blitt skjevt. Oppførselen hennes var under-
lig – hun lo og stirret tomt ut i luften. Det var 
akkurat som om hun var blitt to år igjen. Jeg var 
redd jeg hadde mistet ungen min, at hun hadde 
forandret personlighet, forteller mamma Anita. 

Tilfeldigheter gjorde at et nytt hjerte ble til-
gjengelig samme dag som Isabel fikk sin siste  
blodpropp. Allerede samme kveld ble hun hjerte-
transplantert.  Sju år er gått siden det dramatiske 
døgnet. 

– Hvordan gikk det med dere? 
 – Det var litt vanskelig at vi taklet det så for-
skjellig. Steffen gikk helt opp i alt som skjedde 
på sykehuset, og tok ting veldig innover seg. Jeg 
tenkte mye på Celina, og prøvde å følge opp hen-
ne best mulig. Det ble tøft for oss som ektepar. Vi 
hadde ikke opplevd sykdom før. Steffen var mye 
bekymret. Jeg mente vi burde stole mer på legene 
på Rikshospitalet og prøve å leve så normalt vi 
kunne oppe i det hele, sier Anita.

– Vi var konstant slitne og bekymret. Da er det 
kortere vei til å krangle. Vi var ikke så flinke til å 
lade batteriene, sier Steffen. 

Sammen gikk de til en rådgiver.  
– Vi måtte akseptere at vi taklet ting forskjellig, 
at vi reagerte ulikt på vanskelighetene. Det hjalp 
oss gjennom det, forteller Anita. Nå har de vært 
et par i 26 år.

MYE Å HUSKE PÅ
Det er Isabel som har ønsket å ta kontakt med 
Hjertebarnet for å fortelle historien sin. 

– Jeg vil at folk skal få vite hvordan det er å være 
syk. Jeg vil helst leve som alle andre, men det 
er ikke alt jeg klarer eller orker. Av og til synes 

Isabel (7) og familiens hund, Charco. Isabel er hjemme igjen etter at hun har fått 
operert inn hjertepumpe (LVAD) i påvente av at det skal komme et donorhjerte. 
Batteripakken er i ryggsekken hun har på seg, og man kan se strømledningen på 
venstre side. Isabel smiler fordi hjertepumpen gjorde henne supersprek etter å 
hun hadde vært ekstremt sliten i lang tid.

Isabel (7) er på barnemedisinsk post 2 Rikshospitalet etter et lengre opphold på 
intensivavdelingen for LVAD-operasjon. Du ser batteripakken til pumpen i den 
svarte vesken til venstre på bildet. Isabel er glad fordi hun endelig er kommet ut 
av intensiven.
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jeg folk forventer for mye av meg. De vet ikke 
hvordan det er å være syk. Livet er mer slitsomt 
for oss som er syke, mener Isabel. 

På skolen hender det hun gruer seg til å gå opp 
den høye skoletrappa. 

– Den venstre foten min klarer ikke gå så fort. 
Derfor pleier jeg å la andre gå først. Og så liker 
jeg ikke hvis folk ser på meg når jeg går i trappa. 
Det tar også lang tid når jeg skal ta på eller ta av 
meg jakka på grunn av den venstre armen min, 
forteller Isabel. 

Når det gjelder medisiner er det mye man må 
huske på. Hver morgen må hun stå opp tidlig for 
å ta tabletter til samme tid, og så må hun faste 
en halv time før og en halv time etter inntak av 
tablettene. Hvis Isabel sover over hos venninner 
må hun stille vekkerklokka, og gjøre slik hun 
pleier hjemme.

– Immuntablettene tar bort matlysten hennes. Før 
spiste hun en kvart skive til frokost, en halv skive 
til lunsj, og en halv pølse til middag. Vi maste hele 
tiden om at hun måtte spise mer, og hvert måltid 
tok en time. Det ble mye krangling, sier Anita.

– Jeg ble sur. Jeg følte at mamma og pappa ikke 
forsto meg. Hvis jeg spiste mer ble jeg bare 
kvalm, sier Isabel. 

Selv om hun også drakk næringsdrikk var det  
ikke nok kalorier. Isabel var ti kilo undervektig. 

– Nå orker jeg ikke smaken av næringsdrikk!  
utbryter Isabel.

– Sånn holdt vi på i seks år. Det var også et slit å 
få deg til å drikke nok væske. Legene sa du måtte 
drikke en og en halv til to liter om dagen. Det 
klarte du ikke, sier Anita.      

I fjor fikk Isabel satt inn en PEG-sonde i magen, 
slik at hun nå får næring direkte inn i magen. 

– Det var en lettelse! Vi skulle gjort det for mange 
år siden. Men vi prøvde bare å gjøre som legene 
sa og få i datteren vår nok mat og drikke. Det er 
naturlig at man må få i seg nok næring, men du 
får et stort problem når barnet ditt ikke klarer å 
spise og drikke nok. Etter at hun fikk PEG-sonde 
i magen har hun lagt på seg en kilo i måneden, 
sier Anita fornøyd. 

Hvis jeg skulle gitt et råd til meg selv som 
nytransplantert 8-åring? Isabel stusser litt over 
spørsmålet. Tenker seg nøye om. Tenker på 
8-åringen som ville gjøre alt slik hun pleide å 
gjøre før hun ble syk. 

– Jeg ville sagt til meg selv: «Ikke stress. Bare ta 
livet som det kommer. Hvis legene sier det er bra 
å komme seg ut for å holde aktiviteten oppe, så er 
det bra å gjøre det. Men ikke slit deg ut for mye.» 

HVA BETYR DET Å HA MEDFØDT FEIL  
PÅ LMNA-GENET?

Da Isabel Fiksdal fikk dobbel hjertesvikt som sjuåring viste prøver at hun 
hadde en medfødt feil på LMNA-genet, såkalt Lamin-genfeil. Sykdommen 
gjør at cellene produserer defekt lamin. Muskelcellene i hjertet erstattes 
med arrvev, som ikke har evnen til å trekke seg sammen slik muskelcellene 
gjør. Resultatet blir en utvidelse av hjertekamrene og et hjerte med 
redusert evne til å pumpe blod. Denne type hjertemuskelsykdom heter 
dilatert kardiomyopati. 

Dilatert kardiomyopati betyr at hjertemuskelen er forstørret og svekket, 
slik at den arbeider mindre effektivt og ikke kan pumpe nok blod til resten 
av kroppen. Ikke alle med denne sykdommen må ha nytt hjerte. Noen kan 
bli bedre av å bruke medikamenter, mens andre vil trenge pacemaker. 

Vil du lese mer om sykdommen kan du se på disse nettsidene: https://
helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/hjerterytmeforstyrrelser/arvelige-
hjerterytmeforstyrrelser/arvelig-dilatert-kardiomyopati og https://www.
ffhb.no/om-hjertefeil/diagnoser/dilatert-kardio/

– Det er klart det er en påkjenning å ha et sykt 
barn. Det vanskeligste har kanskje vært at vi taklet 
utfordringene så forskjellig. Men da vi klarte å ak-
septere det, fikk vi det bedre sammen, sier Anita Iren 
og Steffen. 

– Etter alt som er 
skjedd er vi blitt en 
veldig sammens-
veiset familie, sier 
mamma Anita. 
Storesøster Celina 
var på jobb da bildet 
ble tatt.



20 MAGASINETHJERTEBARNET  |  04/20

Med god korona-avstand  
utenfor Oslo Universitets- 
sykehus Rikshospitalet, fortel-

ler kirurgene om hva som gjør hjerte-
transplantasjon til noe helt for seg selv.

– Tidsmarginene er små når et hjerte 
skal transplanteres. Fra hjertet er tatt 
ut av donor til det må være på plass og 
i sirkulasjon i kroppen til mottakeren, 
har vi to til tre, maks fire timer på oss. 
En hjertetransplantasjon er dessuten et 
omfattende inngrep, ikke uten risiko, og 
med en kompleks prosess i forkant, sier 
Tom Hoel. 

Barnehjertekirurgene på Oslo Univer-
sitetssykehus opererer i barnehjerter 
hver eneste dag. Per dags dato er de fire 
spesialiserte kirurger på OUS, som gjør 
både små og svært store og omfattende 
inngrep (250 til 275 i året) på barne-
hjertene, og i tillegg på voksne med 
medfødt hjertefeil (50 til 70 i året). Av 
og til utfører de også hjertetransplanta-
sjoner på barn, nærmere bestemt tre til 
fem ganger i året. 

HØYT SPESIALISERT
Norge har 27 donorsykehus. Alle donor-
sykehusene har en donoransvarlig lege. 
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 
er også et donorsykehus, og i tillegg er 
de det eneste transplantasjonssenteret 
i Norge. Hoel understreker at dette er 
en helt nødvendig forutsetning for at de 
skal lykkes.

– Det er et voldsomt og høyt spesialisert 
apparat involvert i transplantasjon, med 

immunologer, patologer, kardiologer og 
kirurger, for å nevne noen. Det ville vært 
en katastrofe for denne virksomheten 
om den ble spredt over flere steder, sier 
han. Hoel forteller at det i Tyskland er 
stor prestisje i å drive med transplanta-
sjoner, og at det der er mange småsentre 
som utfører hjertetransplantasjoner. 
Resultatene er ganske dårlige flere av 
disse stedene.

TELEFON OM NATTEN
Prosessen rundt en transplantasjon er 
godt forberedt og kompleks i alle sine 
fasetter, og den involverer mange parter. 
Når et nytt organ først er tilgjengelig, 
går det hele imidlertid fort. Fra det 
meldes om et tilgjengelig organ til det 
blir realisert som en donasjon, går det 
som regel ikke mer enn et døgn, forteller 
kirurgene. 

Rent praktisk er virksomheten på 
Rikshospitalet organisert slik at en av 
barnehjertekirurgene til enhver tid har 
transplantasjonsvakt. Det er han som får 
beskjed når et hjerte er tilgjengelig.  

– Av en eller annen grunn kommer 
denne telefonen ofte om natten, så det 
blir en del nattarbeid. Vi henter hjerter 
på de merkeligste tidspunkter, forteller 
Saatvedt. 

Å reise ut for å hente et donorhjertene,  
er faktisk basert på frivillighet fra 
kirurgenes side. I 2019 gjorde de totalt 
78 hjerte- og lungetransplantasjoner på 
Rikshospitalet, dette inkluderer også de 
voksne. I snitt ble det hentet et nytt  

hjerte/en ny lunge nesten hvert fjerde 
døgn, da også med voksenkirurgene 
inkludert i den frivillige henteordningen. 

KIRURGENE SOM VELGER HVEM
Kirurgen som har vakt når telefonen om 
et nytt hjerte kommer, setter umiddel-
bart i gang apparatet for å organisere 
det hele. Nå er det mange telefoner som 
skal tas. Barnekardiologene involveres, 
øvrige kirurger informeres og forbere-
des, donorsykehuset kontaktes og ikke 
minst, det må besluttes hvem som skal få 
det nye hjertet, og det må skje fort. Kirur-
gene er sentrale i denne avgjørelsen.

– Det er vi som får «tilbudet» først, 
og det er vi som plukker ut de aktuelle 
mottakerkandidatene, sier Hoel og leg-
ger til at det nå ikke er tid til å tromme 
sammen et stort møte for å diskutere. 
For svaret må gis fort, særlig når hjertet 
kommer fra utlandet (se egen sak om 
Scandiatrans og nordisk samarbeid om 
donasjoner). Hoel understreker imidler-
tid at de daglig snakker med barnekar-
diologene og diskuterer barna som står 
på venteliste, og at de har god oversikt 
over hvem som kan være aktuelle. Val-
get er alltid en felles beslutning mellom 
kirurgene og kardiologene, og de har 
prosedyrer for hvordan dette skal gjøres.

– Både alder, størrelse og immunforhold 
spiller inn. Når vi har matchet for blod-
type, høyde, vekt og antistoffer, sitter vi 
som regel igjen med bare en kandidat. 

Jeg lurer likevel på om det noen ganger 
kan være vanskelig å velge og å prioritere,  

Transplantasjon av hjerter på barn:

HØYT SPESIALISERT OG 
MED GODE RESULTATER
Transplantasjon av hjerter på barn er komplisert og avansert kirurgi, som årlig utføres på en 
håndfull unge mennesker i Norge. – Du må få fram at det stort sett går veldig bra med disse 
barna, sier overlege og kirurg, Kjell Saatvedt. Hjertebarnet møter ham og kirurgkollega Tom 
Hoel for en prat om denne ganske sjeldne, men livreddende virksomheten. 

TEKST OG FOTO HANNI WINSVOLD PETERSEN
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særlig fordi de litt større barna også 
«konkurrerer» med de voksne om de 
nye hjertene. 

– Rettferdighetsprinsippet står sterkt 
i dette, og barn og unge mennesker 
prioriteres alltid på listen, også de med 
strukturelle feil. Jeg tror de aller fleste 
synes det er rimelig at de yngste skal få 
en sjanse før dem som har levd i mange 
år, sier Saatvedt. 

Kirurgen som skal gjøre selve trans-
plantasjonen, er den som informerer 
og snakker med familien, som raskt og 
umiddelbart må komme seg til Rikshos-
pitalet. Dette har de laget en plan for i 
forkant.

CHARTRET FLY FOR Å HENTE 
HJERTET
Det neste som skjer, er at en av kirurgene  
(en annen enn den som har transplan-
tasjonsvakt), sammen med en opera-
sjonssykepleier og anestesilege, reiser til 
donasjonssykehuset for å operere ut og 
hente det tilgjengelige hjertet. De fraktes 
med et eget chartret fly, som står i en 
hangar på Gardermoen, klart for dette 
formålet. På spørsmålet om hvorfor ikke 
donorsykehuset kan operere ut hjertet, 

svarer Hoel at det er viktig at de selv 
gjør inngrepet og ikke minst, får sett 
organet. Det har stor betydning når det 
skal settes inn hos mottaker. 

– Noen ganger tar vi med mer fra donor 
enn bare selve hjertet, for eksempel 
sidegrener, lungearterier og aorta, fordi 
det er spesielle hensyn vi må ta ut fra 
de anatomiske forholdene til den som 
skal få dette hjertet, forklarer Hoel. Han 
legger til at disse operasjonene, når et 
hjerte opereres ut av en død person, er 
noe av det tyngste han gjør i jobben sin 
som kirurg. Saatvedt deler kollegaens 
opplevelse.

– Bak hver donasjon ligger en tragedie,  
ofte er det stygge historier, unge men-
nesker som plutselig dør, enten ved en 
katastrofal hjerneblødning, en ulykke 
eller et selvmord. 

Dette er kanskje også noe av det som 
gjør denne virksomheten ekstra spesiell 
og annerledes. Det ligger alltid en tra-
gedie bak disse operasjonene, en person 
må dø. Samtidig er dette også den para-
doksale muligheten. For når en donor 
dør, gis samtidig flere andre mennesker 
nye sjanser for liv. 

VANNTETTE SKOTT MELLOM DONOR 
OG MOTTAKER
Like viktig som prinsippet om at en 
mottaker av et nytt organ aldri skal 
kobles med, eller bli kjent med, hvem 
organet kommer fra, er det at kirurgene 
som skal transplantere det nye hjertet, 
ikke har noen befatning med hvem 
donor er, eller med dødsdiagnosen. 

– Det er donoransvarlig lege på syke-
huset hvor dødsfallet skjer, som stiller 
dødsdiagnosen, ikke vi, dette lovverket 
er strengt i Norge. Vi kommer aldri inn i 
bildet før dødsattesten er skrevet, og den 
skal være signert av to leger på donor-
sykehuset. Vi har heller ingenting med 
de pårørende til den avdøde å gjøre, 
understreker Hoel. For her kunne det 
fort ha blitt en «bukken og havresek-
ken»-problematikk. Skillene mellom 
donasjon og transplantasjon og de ulike 
interessene på dette området, skal være 
vanntette.

Etter operasjonen reiser teamet umid-
delbart tilbake til Rikshospitalet. 
Hjertet har de med seg i en kjølebag 
hvor det ligger i vann (fire grader) med 
isbiter rundt. Hoel forteller at det er 
blitt utviklet egne såkalte «organ ca-

LANG ERFARING: Kirurgene Tom Hoel (t.v.) 
og Kjell Saatvedt har begge to lang erfaring 
med operasjoner på barnehjerter, også med 
hjertetransplantasjoner. De forteller at de 
transplanterte barna egentlig klarer seg 
veldig bra. – Den første som ble hjertet-
ransplantert i Norge i 1983, levde med det 
nye hjertet sitt i 30 år, sier Hoel.
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re»-systemer for denne transporten, med 
gode resultater, som også finnes tilgjen-
gelige på markedet (veldig kostbare). 
Blant annet har Trans Medic i USA 
utviklet en boks som sikrer at hjertet 
slår under transport. 

– Det er utviklet en tilsvarende i Lund 
i Sverige, som sikrer blodforsyning til 
hjertet ex vivo, mens det venter på å bli 
satt inn. Vi vil nok ta i bruk noe slikt et-
ter hvert, vi også. Med en sånn boks vil 
vi få bedre tid, sier Saatvedt, som ikke 
legger skjul på at det per i dag er et gan-
ske hektisk løp fra hjertet tas ut til det 
må være ferdig sydd inn hos mottaker. 

KOMPLISERT KIRURGI
Når teamet ankommer Rikshospitalet, 
blir hjertet umiddelbart satt inn hos 
mottaker. Det hender at kirurgen som 
har vært med på transporten, også 
assisterer under operasjonen, igjen som 
frivillig. 

– Vi er veldig ofte to overleger når det 
gjøres hjertetransplantasjoner på barn. 
Dette er vanskelig og kompleks kirurgi, 
særlig når barnet har hatt en medfødt og 
strukturell hjertefeil, sier Saatvedt.

– Dette er kanskje fjerde eller femte 
gangs operasjon på disse barna, og det 
kan være mange anatomiske utfordrin-
ger og hensyn som må tas. Lungearterier 
og aorta er kanskje stentet (satt inn en 
metallforing), og forbindelsene ser helt 
annerledes ut enn ved et friskt hjerte, 
forklarer Hoel. 

GODE RESULTATER I NORGE
Kirurgene kan vise til gode resultater på 
hjertetransplantasjoner på barn. 

– Alle overlevelsesdata i Norge, som 
også er med i internasjonale registre, 
viser at vi ligger bedre an enn gjennom-
snittet, sier Hoel. 

Det hender likevel og dessverre at det 
noen ganger går galt. Både avstøtning av 
organet og komplikasjoner under opera-
sjonen er en fare.

– Risikoen er størst i forbindelse med det 
kirurgiske inngrepet og den første måne-
den etter, særlig hvis pasienten er veldig 
dårlig når transplantasjonen gjøres, sier 
Hoel, og mener dette er en vanskelig og 
etisk problemstilling. Det kan argumente-
res for at noen av pasientene burde vært 
satt på venteliste for et nytt hjerte tidlige-
re. Samtidig er en transplantasjon også en 
utfordrende løsning med mange heftel-
ser, og dessuten begrensninger i levetid 
i etterkant. Kanskje aller viktigst, det 
er ikke nok organer tilgjengelig, og lite 
tyder på at dette vil endre seg noe særlig 
i fremtiden. Ikke minst med den norske 
lovgivningen, som begrenser tilgangen på 
barn som donorer.

– Dette er noe vi diskuterer hele tiden, 
og jeg tror vi er blitt litt mer aggressive 
de siste årene, vi får barna på trans-
plantasjonslisten tidligere, sier Saatvedt. 
Han tror det vil bli flere i årene som 
kommer, særlig blant dem som har 
alvorlige strukturelle hjertefeil og hvor 
det begynner å bli noen år siden de ble 

korrigert med operasjon. I 2019 ble så 
mange som åtte barn hjertetransplantert 
på OUS Rikshospitalet. Av barna som 
hjertetransplanteres har cirka to tredeler 
kardiomyopati (en muskelsykdom i 
hjerter) og resten en medfødt strukturell 
hjertefeil.

GJØR INNTRYKK
Kirurgene forteller at det var stille på 
transplantasjonsfronten rett etter at 
koronaen brøt ut i Norge. Da forberedte 
alle intensivavdelinger i landet seg på 
storinnrykk av koronapasienter. Nå har 
transplantasjonsvirksomheten tatt seg 
opp igjen, særlig den siste måneden, 
hvor det har vært gjort flere hjertetrans-
plantasjoner på barn. Nylig transplan-
terte Saatvedt en tenåring, som fram til 
da hadde levd med et dårlig fungerende 
ettkammerhjerte. Transplantasjonen 
gikk veldig bra og Saatvedt innrømmer, 
med et bredt smil om munnen, at det er 
gøy å se hvor fint det går og hvor fort 
tenåringens kapasitet øker. 

– Ja, de transplanterte klarer seg egentlig 
veldig bra. Den første som ble hjerte-
transplantert i Norge i 1983, levde med 
det nye hjertet sitt i 30 år, sier Hoel. Han 
medgir at selv om det er barnekardiolo-
gene som har det meste av oppfølgingen 
av barna og familiene, så får også kirur-
gene et forhold til disse familiene. 

– Dette er barn som kanskje kommer 
tilbake flere ganger, vi har operert dem 
og kjenner historiene deres godt. Ofte er 
det veldig spesielle historier, vi glemmer 
dem ikke, avslutter Tom Hoel.

Scandiatransplant er en utvekslings-
organisasjon for organer for landene 
i Norden (Danmark, Finland, Island, 
Norge, Sverige og Estland), og dekker en 
populasjon på 28,8 millioner mennesker. 
Scandiatransplant eies av sykehusene 
som driver med transplantasjoner i disse 
landene, og sørger årlig for rundt 2000 
transplantasjoner.

Alle pasienter som venter på et organ 
i disse landene, registreres på en felles 

liste hos Skandiatransplant. Dette funge-
rer som en rotasjonsliste, hvor den som 
fikk et organ sist, havner nederst på  
listen, for så å krabbe oppover igjen. 
Tom Hoel forklarer at vi i Norge 
fortsatt har førsteretten på våre egne 
organer, men dersom vi ikke har en 
mottaker som passer, kontaktes et av de 
andre landene. Unntaket fra førsteretten 
er ved såkalte «urgent calls», det vil si 
at en pasient trenger nytt hjerte i løpet 
av svært kort tid (egne kriterier for når 

dette gjelder), da overstyres førsteretten 
og egne rettigheter utløses.

– Skandiatransplant er en suksess. 
Dette systemet fungerer veldig bra. Uten 
Scandiatransplant hadde det vært færre 
transplantasjoner i alle landene som er 
med. Dette gir en større «pool», flere å 
matche med og flere transplantasjoner, 
sier Hoel.  

NORDISK SAMARBEID OM ORGANDONASJON:
– En suksess som gjør at alle landene i sum får gjort flere transplantasjoner!
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Åtte av ti nordmenn sier ja til organdonasjon. 
Katrine er en av dem. Del ditt standpunkt med 

dine nærmeste! Det redder liv.

donorkort.no
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Tankene har alt å si! 
Begge tvillingjentene til Jeanette og Roger Lysberg er hjertetransplantert. To ganger 

har foreldreparet måttet gå gjennom den nervepirrende ventetiden før en stor 
hjertetransplantasjon. «Tankene har alt å si. Man er nødt til å tenke at det går bra. 

Jentene våre trengte at vi ga dem trygghet», sier mamma Jeanette.

TEKST: CHRISTINE KRISTOFFERSEN   |  FOTO: TORILL FUNDERUD

De eneggede tvillingene Eline og Karoline 
har begge en genetisk hjertefeil som 
familien ikke kjente til før barna ble 11 år. 
Da ble de brått syke og måtte etter hvert 
hjertetransplanteres begge to. 
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Vi har det veldig bra i dag, alle sammen! 
Det hender til og med at jeg glemmer at 
Eline og Karoline er hjertetransplantert. 

De må få medisin hver dag, så jeg vet det jo. Men 
det at de har fått nye hjerter tar ikke opp så stor 
del av tankene mine lenger, forteller mamma 
Jeanette Lysberg fra Rørvik i Trøndelag. 

Slik var det ikke i begynnelsen. 

 – «Herregud, nå er de transplantert. Nå må vi 
være veldig forsiktige med dem», husker jeg at 
jeg tenkte. Vi kunne ikke ha potteplanter inne, 
ettersom det er mye bakterier i jorda. Tenk om 
noen av dem fikk et sår på fingeren og tok i jor-
da? Uansett var de fleste plantene døde da vi kom 
hjem fra sykehuset likevel. Og så måtte vi være 
veldig nøye med å sprite hendene våre. Hver dag 
før vi skulle spise spritet jeg kjøkkenbordet også. 
Det har jeg sluttet med. Men du kan si vi har 
fulgt de vanlige reglene for smittevern mot korona- 
viruset som folk følger nå, helt siden jentene ble 
operert, sier Jeanette. 

På grunn av hjertetransplantasjonen må Eline og 
Karoline ta immunnedsettende medisiner for at 
ikke kroppen skal støte fra seg det nye hjertet. 
Derfor tåler de dårlig å bli smittet av virus eller å 
få i seg slemme bakterier. 

– En pakke vanlig kjøttpålegg kan ikke ligge 
åpnet i kjøleskapet mer enn to–tre dager. Hold-
barhetsdatoer må jeg være nøye med. Og god 
håndhygiene er viktig. Vi må passe oss for alt. 
Hvis jeg jobber i hagen må jeg alltid bruke han-
sker. Husdyr som må unngås er katt og fugl. Men 
det spiller ingen rolle hos oss, for vi har ingen 
husdyr, sier Jeanette og smiler. 

I dag er hverdagen nesten som før jentene ble 
syke i 2016. Men noen ting blir aldri som før. 

– Når man går gjennom noe sånt som vi har gjort 
– det setter livet i perspektiv. Før var jeg veldig 
fokusert og ble lett irritert over småting, enten 
det skjedde noe på jobb eller hjemme. Jeg lot meg 
irritere av folk. Nå er småproblemer ingenting. 
Det jeg før kunne bli irritert av, ler jeg bare av 
nå. Det finnes viktigere ting i livet! 

Jeg synes også at vi som familie er blitt sterkere. 
Vi opplevde to år i en ekstrem situasjon. Man 
går gjennom det, og så blir ting bra igjen. Jeg har 
ikke hatt noen negative tanker, og er glad for at 
det gikk bra, sier Jeanette.

– Men hvordan har du klart å stå i alt det vonde 
slik du har gjort?
– Jeg har vokst opp i Øst-Tyskland. Kanskje det 
er forklaringen? undrer Jeanette. 

Faren hennes var militær, og hun fikk en tysk 
oppdragelse. 

 – Den er litt forskjellig fra en norsk oppdragelse, 
 tror jeg. Hvis det var noe, fikk jeg bare høre: 
«Sånn er det. Ikke still spørsmål.» Da jentene ble 
syke, tenkte jeg: «Nå er dette et problem. Pro-
blemet må løses.» Jeg sa til meg selv at jeg ikke 
skulle sutre, bli lei meg eller synes synd på meg 
selv. Det ville ikke hjelpe jentene våre. Dette var 
noe vi måtte gjennom. I stedet måtte vi gjøre alt 
vi kunne for at de skulle føle seg trygge og tro at 
de kunne bli friske igjen. Sant å si hadde mannen 
min også den holdningen, og han er jo norsk. Så 
jeg vet ikke helt om det bare skyldes min tyske 
bakgrunn. 

 – Hva gjorde du for å få det til i praksis?  
– Jeg var overbevist om at det skulle gå bra med 
jentene. Så lenge ingen ga meg et bevis i hånden 
på at det gikk dårlig – ja, så valgte jeg å tro 
at det gikk bra. Jeg tror den innstillingen var 
viktig. Man kan ikke slippe til negative tanker. 
Det hjelper ikke å tenke «Hvorfor er mine barn 
syke?» Det er normalt å tenke sånn, men det 
hjelper ikke. Så lenge det er håp, må man tro at 
det går bra. Hvis ikke det hadde gått bra, måtte 
jeg innsett at jeg tok feil. Men så lenge det er 
håp, så tror jeg ting går bra. Det tror jeg gjorde 
at Eline og Karoline følte at de skulle bli friske, 
sier Jeanette. 

Det var Eline som ble syk først. Tvillingene var 
11 år den gangen. Eline ble først kvalm, og kastet 
opp. Etter å ha vært syk i tre uker, med noe de 
trodde var omgangssyken, ble hun bare slappere 
og slappere. Hun klarte ikke ligge, men måtte  
sitte i senga for å få sove. Foreldrene tok henne 
med til lege fire–fem ganger. Hver gang sa vikar-
legen at det var magevirus. 

Da fastlegen kom tilbake på jobb og fikk under- 
søkt Eline, sendte han dem til sykehuset på 
Levanger med en gang. Derfra bar det videre til 
Trondheim med ambulanse, og fra Trondheim til 
Oslo med ambulansefly og helikopter til Riks-
hospitalet i Oslo. Det viste seg at Eline hadde 
akutt hjertesvikt og vann i lungene, nyresvikt 
og leversvikt på grunn av hjertefeilen ARVC (se 
faktaboks).   

Fire uker etter at Eline ble lagt inn, fikk tvil-
lingsøster Karoline også hjertesvikt. Den eneste 
måten å bli frisk av denne hjertefeilen på, er ved 
å få nytt hjerte. Siden hjertene hadde vokst, var 
ikke størrelsen på donorens hjerte avgjørende. De 
kunne eventuelt få hjerter fra voksne donorer. 

Eline måtte vente i fem uker, Karoline i fem må-
neder på nytt hjerte

– Hvordan er det å gå slik og vente på at barna 
dine skal bli hjertetransplantert?
– Da Eline skulle opereres ventet vi på St. Olavs 
sykehus i Trondheim. Hun var for syk til å være 
hjemme. Da var alt så organisert. Med Karoline  
var det annerledes. Vi fikk beskjed om at de 

– Når man går 
gjennom noe 
sånt som vi 

har gjort – det 
setter livet i 
perspektiv. 
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kunne ringe når som helst, og at vi måtte være 
klare til å komme til Rikshospitalet i Oslo med 
en gang. Sykehusbagen sto alltid pakket og klar. 

Karoline var veldig dårlig i denne tiden, på 
kanten til å trenge en hjertepumpe. Hvis vi reiste 
bort, måtte vi alltid ha med en hjertestarter. Hun 
gikk fort tom for krefter og var mye trøtt. Det 
som holdt meg oppe var å se hvor fin form Eline 
var i etter at hun var blitt transplantert. Alt hadde 
gått bra, og hun hadde fått tilbake den samme 
energien hun hadde før, Jeg håpet det samme ville 
skje med Karoline, forteller Jeanette.

– Vi ventet og vi ventet. Hver gang telefonen 
ringte, så kom tanken: «Nå skjer det». Men så 
skjer det i stedet når man ikke forventer det. 
Karoline og jeg var inne på Rikshospitalet for 
en vanlig undersøkelse med biopsi. Om kvelden, 
ved 22.30-tiden, kom det plutselig en lege inn på 
rommet vårt. «Hvorfor tror dere jeg er her nå?» 
spurte han. Jeg bare kikket på ham. «Nei, jeg vet 
ikke jeg», svarte jeg. «Vi har muligens et hjerte. 
Det ser godt ut. Hvis alt er bra opererer vi i mor-
gen klokka 07.00», fortalte han. 

Det var flaks at vi var på Rikshospitalet akkurat 
da. Så slapp vi å organisere transport hjemmefra i 
hui og hast. Det var en lettelse. 

– Er det noe du skulle ønske du hadde gjort 
annerledes, i alt som har skjedd?
– Ja, det måtte være helt i begynnelsen, da Eline 
ble så syk. Vi skulle ikke slått oss til ro med at 
vikarlegen sa det var magevirus. Vi var hos legen 
med henne fire–fem ganger, og så jo at hun bare 
ble sykere og sykere. Det var fælt. 

– Nå som jentene er friske igjen – hva gjør man-
nen din og du for å pleie og styrke parforholdet? 
– Hvis vi skal slappe av sammen, ser vi på en film 
på Netflix. Det er nok. Vi er så heldige å ha tre 
friske jenter nå, tvillingene på 15 år, og Pauline 
på 13. Å se at de har det bra, og at hverdagen 
fungerer, det er nok for oss.

HJERTEFEIL ARVC

ARVC er en forkortelse for den engelske betegnelsen Arrhythmogenic 
Right Ventricular Cardiomyopathia. Ved arytmogen høyre ventrikkel 
kardiomyopati, som det heter i Norge, blir hjertemuskelceller gradvis 
erstattet av fett og bindevev. Da mister hjertet noe av pumpekraften. 

Eline ble transplantert først. Deretter ble det en nervepirrende 
ventetid hvor Karoline bare ble dårligere og dårligere. – Vi gjennom-
levde to år i en ekstrem situasjon. Da var det ikke rom for negative 
tanker, forteller Jeanette. I dag gleder hun seg over å ha en helt 
normal hverdag. 

Jeanette sammen med sin far.
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Nina Roland er styreleder for 
Stiftelsen Organdonasjon 
(SO). (Foto SO) 

Nina Roland tok i fjor høst over 
styreledervervet i SO etter Gisle 
Nødtvedt, som hadde holdt i 

roret de siste 15 årene. Hun forteller at 
det var med både spenning og ydmykhet 
hun sa ja da valgkomiteen henvendte seg 
til henne fordi de ønsket fornyelse.

– Stiftelsen betyr mye for meg og jeg sy-
nes det er veldig spennende å være med 
på veien videre, sier den ennå ganske 
ferske lederen. Hun har stor respekt for 
alt det flotte arbeidet hennes forgjenger 
la ned for SOs viktige innsats. 

Roland jobber til daglig som rådgiver 

hos NAV, hvor hun følger opp folk som 
er sykmeldte. I tillegg har hun de siste 
fire årene hatt frivillige verv som leder 
for regionalt brukerutvalg i Helse Sør-
Øst, hun sitter i styret i Helse Sør-Øst og 
hun er representant i Arendal kommu-
nes helseutvalg. 

– Dette er alle sammen verv med stor 
mening for meg. Jeg sitter der beslutnin-
ger tas og kan fortelle dem som bestem-
mer hvordan brukere tenker, sier Roland 
og er engasjert i akkurat dette. Hun liker 
å kunne påvirke for brukeres beste – nå 
også gjennom Stiftelsen Organdonasjon.

PERSONLIG ERFARING
Engasjementet rundt organdonasjon er 
personlig og stikker dypt.

– Vår familie har selv kjent på det å ha 
livet på vent, og hvilken enorm på-
kjenning dette er. Erfaringene som nær 
pårørende har gitt meg et brennende 
engasjement for stiftelsens arbeid og for 
viktigheten av at folk tar standpunkt til 
organdonasjon!

Roland fungerte for noen år siden i en 
lengre periode som leder for Landsfore-
ningen for Nyrepasienter og Transplan-
terte (LNT), en av organisasjonene bak 

Stiftelsen Organdonasjon:

– FÅ FOLK TIL Å DELE SITT  
STANDPUNKT OM ORGANDONASJON!
Nina Roland (48) fra Arendal er ganske ny styreleder i Stiftelsen Organdonasjon (SO). Hennes 
datter ble nyretransplantert som barn, og Rolands engasjement for saken har utgangspunkt i 
en evig takknemlighet for dette. Rolands mål er at flest mulig skal si ja til organdonasjon.

TEKST HANNI WINSVOLD PETERSEN



28 MAGASINETHJERTEBARNET  |  04/20

SO, og datteren har i de senere årene 
vært aktiv undervisningskonsulent i SO. 

– For meg handler det også om at jeg er 
stolt av helsetjenesten vår. Vi har selv all-
tid fått så god hjelp. Jeg vil gjerne gi noe 
tilbake, jeg er så takknemlig. Det tror jeg 
vi alle har til felles, som har opplevd å få 
et organ selv eller at en som står oss nær 
har fått det.

HOLDNINGSENDRING
For Roland er det kanskje aller viktigste 
arbeidet SO gjør, å fortsette innsatsen 
med å øke folks bevissthet om organ- 
donasjon. 

– Det må en holdningsendring til i 
befolkningen. Vi må nå enda flere men-
nesker og få dem til å ta standpunkt til 
organdonasjon, sier hun og gir adminis-
trasjonen i SO mye ros for den fantastis-
ke jobben de har gjort på dette området 
i mange år. Hun trekker blant annet 
frem de nye og flotte nettsidene som 
nettopp er lansert og den nye app-en 
med mulighet for å ha digitalt donor-
kort på mobilen. 

– Aller viktigst er det å få folk til å ta 

den vanskelige praten, til å snakke med 
sine nærmeste om organdonasjon, og til 
å ta et standpunkt.

Roland har stått på stand for LNT i 
mange ulike sammenhenger, og har selv 
erfart at mange kvier seg for å snakke 
om dette temaet. 

– Døden er en del av livet, og vi må våge 
å snakke om dette, sier hun og tror at 
det noen ganger kan være nødvendig å 
bevege mennesker med historier for at 
de skal skjønne alvoret. 

– Norges befolkning er jo i bunn og 
grunn positive til organdonasjon, men 
mange er likevel skeptiske til å ta sam-
talen om dette med sine nærmeste. Vår 
oppgave er å synliggjøre viktigheten av 
at folk deler sitt standpunkt!

KUNNSKAP OG RESPEKT
At folk nå kan skrive inn sitt ja til organ- 
donasjon i kjernejournalen, trekker 
Roland frem som ett av mange viktige 
tiltak. 

– Dette kom etter mange års politisk 
arbeid og er veldig viktig, sier hun og 

legger til at ting tar tid og krever lang-
siktig jobbing. 

Roland er også opptatt av at helseper-
sonell må ha godt med kunnskap om 
dette og at de tar seg tid til å møte folk 
på en god måte når det kommer til det 
å snakke om organdonasjon. For noen 
er det snakk om tid, å kunne prosessere 
hva organdonasjon er og innebærer. 

– Veldig mange tenker ikke på behovet 
før noe går galt, før de opplever det 
selv, sier hun og påpeker at det å øke 
kunnskapen om organdonasjon er et 
kontinuerlig holdningsarbeid.

I tillegg til å berøre, tror Roland at folk 
må møtes med kunnskap, og ikke minst 
med respekt.  

– Ikke alle mener det samme som jeg, 
og det må være lov å ikke være enig. 
Likevel skal vi jobbe med kunnskaps-
formidling og fortelle om viktigheten av 
organdonasjon.

– Datteren min lever i dag fordi noen sa 
ja, avslutter Roland takknemlig. 

– MIN FINE GJENG: Nina og familien – Geir, 
Ena-Marie, Ole Christian og Anne-Kristine.
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DE UKJENTE HELTENE
I fjor ble det gjennomført 113 donasjoner fra avdøde givere i Norge, cirka 10 prosent av dem 
kom fra Trøndelag. Ansvarlig donorlege ved St. Olavs hospital, Johan-Arnt Hegvik, mener de 
pårørende som sier ja til organdonasjon, er våre aller største og ukjente helter.

– Det finnes ikke noe verre enn å miste 
noen du er glad i! Likevel har de pårø-
rende til disse avdøde tillatt at vilt frem-
mede skal få organene fra deres kjære. 
De gir noe veldig verdifullt, og får egent-
lig ikke noe tilbake, sier Hegvik som er 
full av beundring for disse familiene.

Han har gjennom mange år hatt sam-
taler med pårørende som må ta stilling 
til denne vanvittige problemstillingen 
– i en ekstremt smertefull og vanvittig 
situasjon. 

PASIENTENS ØNSKE TRUMFER ALT
Johan-Arnt Hegvik er ansatt på Ho-

vedintensiv avdeling i Akutt hjerte-lun-
ge-senteret (AHL-senteret) på St. Olavs 
hospital og har vært donorlege i snart 
15 år. Hvert av de 27 donorsykehusene i 
Norge skal ha en egen donoransvarlig  
lege, som sikrer at systemene og 
prosedyrene for hvordan dette gjøres 
er i orden og oppdatert. Funksjonen 
innebærer også internundervisning, 
holdningsarbeid innad på sykehuset og 
en del rapportering. 

Som donorlege er Hegvik involvert i de 
fleste donasjonsprosessene som fore-
går på sykehuset. For ham er det flere 
viktige prinsipper i dette arbeidet, og 

han mener det er ekstremt viktig at alle 
trår riktig. Et grunnleggende premiss for 
all donasjon, også nedfelt i transplan-
tasjonsloven, er at organdonasjon er 
altruistisk, frivillig og primært tuftet på 
pasientens eget ønske. 

– Har pasienten sagt ja eller nei til dette 
mens han eller hun var i live, da trumfer 
det alt annet. Vi skal gjennomføre pasi-
entens siste vilje!

LOJALITET HOS PASIENTEN
De fleste som blir organdonorer har 
hatt en hjerneblødning eller hodeskade 
etter en ulykke. Felles er at hendelsene 

TEKST OG FOTO HANNI WINSVOLD PETERSEN
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er akutte, at det ikke kommer nok blod 
til hjernen og at pasienten blir lagt på 
pustemaskin, respirator.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå at pasi-
entens hjerne hovner opp og skades, sier 
Hegvik og legger til at helsepersonells 
lojalitet alltid er hos pasienten. 

– Vi er ansatt som helsepersonell for å 
berge liv. Vi er klinikere ved siden av 
sengen til pasienten og er deres lege, 
advokat og forsvarer. For oss er det 
viktigste å gjøre alt vi kan for pasienten 
og for å redde så mye helse som mulig. 
De gangene det ikke går bra og vi ser at 
livet vil gå tapt, da må vi ta stilling til 
organdonasjon. 

Hegvik forteller at parallelt med at de 
jobber med pasienten og gjør alt som 
står i deres makt for å redde vedkom-
mende, kommuniserer de med pårørende 
og holder dem informert om pasientens 
situasjon. 

– Ved forverring og fare for død, kan 
vi komme i en situasjon hvor vi må 
lete etter liv ved hjelp av diverse tester. 
Pårørende blir hele tiden holdt orientert 
om dette, og også om at de må være 
forberedt på at behandlingen ikke fører 
fram, at deres kjære kan dø. Dette er en 
forferdelig sorg for de pårørende, og de 
må få tid til å ta det inn, sier Hegvik og 
understreker at det er med dyp respekt, 
både for pasienten og for de pårørende, 
at disse beskjedene gis. Samtidig er han 
opptatt av at det formidles med rene 
ord og uten omskrivninger og bruk av 
fremmedord. Det må ikke finnes tvil 
eller gis rom for misforståelser. Dette 
er eksepsjonelt krevende samtaler, og 
Hegvik legger ikke skjul på at han selv 
blir berørt. 

– Det hender jeg tar til tårene selv også, 
dette slutter aldri å være vanskelig.

PÅRØRENDE HAR VETORETT
Når alt håp er ute og pasientens liv ikke 
kan reddes, er det to alternative veier å 
gå. De pårørende bidrar til hvilken vei 
som skal velges. Den ene er at de nå tar 
farvel og at pasienten tas av respirato-
ren, slik at også hjertet slutter å slå og 
pasienten ånder ut. 

Det andre alternativet i denne situasjo-
nen er at den avdødes organer doneres. 
Da vil pasienten i tilfelle bli værende på 
respirator en stund til, selv om han eller 
hun faktisk er død. Dette er for å sikre 
at blodtilførselen til de indre organene 

opprettholdes fram til selve organuttaket 
finner sted. For mange pårørende kan 
det oppleves både uvirkelig og selvmot-
sigende, fordi hjertet fortsatt slår (med 
hjelp) og kroppen er varm. Alle kriterier 
for død er likevel oppfylt; All blod-
tilførsel til hjernen er opphørt (påvist 
objektivt ved angiografi av/røntgenkon-
trast til hjernen) og ingen hjernereflekser 
kan utløses. Pasienten reagerer ikke på 
smerte og har mistet evnen til å puste.

– Vi nærmer oss temaet organdonasjon 
forsiktig, blant annet ved å spørre om 
pasienten selv har ytret noe for eller 
imot dette. Som regel er svaret nei. Har 
ikke pasienten selv sagt noe negativt om 
organdonasjon, sier vi at det ikke er noe 
til hinder for å utføre organdonasjon. 
Samtidig opplyser vi alltid om at det er 
nærmeste pårørende som bestemmer og 
at de kan benytte seg av en vetorett i 
denne situasjonen. 

Hegvik understreker at temaet orgando-
nasjon først bringes på banen i samtalen 
når de pårørende er mottakelige for en 
slik problemstilling, og at det her gjelder 
ikke å gå for fort fram. De pårørende er 
ofte i sjokk og ekstremt sårbare. 

– Organdonasjon tas heller aldri opp før 
alt håp for liv er borte, understreker han 
og mener det er vanskelig å se dette som 
betenkelig eller uetisk. Tvert imot mener 
han at helsepersonell har en etisk plikt 
til å ta dette temaet opp med de pårø-
rende, nettopp for å klargjøre pasientens 
siste vilje.

– Er det uhørt å spørre en mor som har 
mistet sin sønn i selvmord om vi kan 
bruke sønnens organer, spør han reto-
risk, og svarer selv: – Nei, det er uhørt å 
ekskludere henne og å frata henne denne 
muligheten! 

JA-PROSENTEN GÅR OPP
Tall fra Stiftelsen Organdonasjon viser 
at avslagsprosenten (antall pårøren-
de som sa nei til organdonasjon) var 
rekordlav i 2019. Hele 84 prosent av de 
pårørende sa i fjor ja på avdødes eller 
egne vegne, ved spørsmål om organ-
donasjon på et donorsykehus. Hegvik 
forteller at det normalt hos dem har 
ligget på 20 til 25 prosent avslag.

Fra en donor kan i beste fall både nyrer, 
lever, bukspyttkjertelen, hjertet og lunger 
benyttes. Ulike vev som hornhinne, ben-
vev, sener, hjerteklaffer og blodårer kan 
enkelte ganger også doneres. De 113 
realiserte donasjonene i Norge i 2019, 

førte til at hele 439 pasienter fikk liv-
reddende hjelp gjennom transplantasjon 
av et nytt organ. Hegvik legger til at 
dette ikke bare er et gode for dem som 
får organer, men også for familien rundt 
mottaker av et organ. Videre sier han:

– Jeg har aldri hørt om noen pårørende  
som har angret på at de sa ja til organ-
donasjon. Det er heller sånn at de på-
rørende finner trøst i at det er kommet 
noe godt ut av det triste, sier Hegvik 
som har oppfølgingssamtaler med alle 
familier til organdonorer. Seks til ti uker 
etter dødsfallet ringer han, eller noen 
andre fra sykehuset, de pårørende, for 
å høre hvordan det går med dem og for 
å spørre om de vil vite hvordan det går 
med organene de har vært med på å gi. 

– Ofte er det en stor familie rundt hver 
pasient som nyter godt av donasjonen. 
Jeg pleier å si det til de pårørende, at det 
gode fra den de har mistet, lever videre 
og gjør mye godt for veldig mange, 
sier han og understreker at de selvsagt 
ikke får vite noe om hvem som har fått 
organene.

HVORDAN BLI  
ORGANDONOR?

Alt du behøver å gjøre, er å 
informere dine nærmeste pårørende 
om at du sier ja til organdonasjon. Du 
kan også fylle ut et Donorkort som 
en bekreftelse på at dine nærmeste 
er informert. Donorkort kan fylles 
ut i din kjernejournal, i appen 
«Donorkort», eller som fysisk kort. 

Kilde: Stiftelsen Organdonasjon
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MANGE PÅ VENTELISTE
Det er til enhver tid et stort sprik mel-
lom hvor mange som har behov for et 
nytt organ og hvor mange tilgjengelige 
organer som finnes. Ventelisten for 
nye organer har økt kraftig de siste ti 
årene, og det er ventet at den kommer 
til å øke ytterligere i årene fremover. 
Johan-Arnt Hegvik jobber beinhardt 
for at vi skal få ja-prosenten opp, 
samtidig er han usikker på om det lar 
seg gjøre. 

– Cirka 20 prosent sier nei, kanskje 
er det tallet som vil være i den norske 
befolkningen, lurer han og viser til at 
tilfanget av donorer heller ikke øker. 
Det skjer ikke flere ulykker og vi er 
gode på medisinsk behandling, blant 
annet blodtrykksmedisinering (fore-
bygger hjerneslag). 

– Det viktigste vi kan gjøre er å få 
flere til å snakke med sine nærmeste 
om organdonasjon. Vi ser jo at veldig 
mange ikke har gjort det.

Hans erfaring er at det ofte er lettere å 
snakke med unge mennesker om dette 
temaet. 

– Jo yngre de pårørende er, jo mer 
positive er de til organdonasjon.  

ALLE KAN BLI DONORER
Det er ingen øvre aldersgrense for 

hvem som kan bli organdonor, det 
er behov for organer i samtlige 
aldersgrupper. Alle kan si ja til å bli 
organdonor, og så vil hvert enkelt 
tilfelle bli vurdert hvis det blir aktuelt. 
Det hender organdonorer blir avvist 
eller ikke kan brukes. Noen smittsom-
me sykdommer må unngås, som for 
eksempel HIV, og enkelte former for 
kreft diskvalifiserer. 

– Har pasienten hatt en sykdom som 
gjør at organene ikke kan brukes, vil 
ikke de pårørende få spørsmål om 
donasjon, sier Hegvik.

Det er heller ingen aldersgrense nedad. 
Med barn begrenser det seg imidlertid 
selv, fordi det er vanskelig å påvise 
opphørt blodtilførsel til hjernen på 
små barn, som er et absolutt kriterium 
for å kunne bli donor i Norge. 

I praksis er det kun personer som dør 
av en hode- eller nakkeskade og som 
blir behandlet i respirator på et av 
landets donorsykehus, som kan bli 
donorer. Uttak av organer skjer alltid 
på et av de godkjente donorsykehuse-
ne. Dessuten må en rekke medisinske 
krav være oppfylt (ref. til det som er 
beskrevet lenger opp i artikkelen). 
Organdonasjon er mulig ved cirka 0,4 
prosent av alle dødsfall.

Oslo Universitetssykehus Rikshospita-
let er nasjonalt behandlingssenter når 
det gjelder transplantasjoner, og er det 
eneste sykehuset i Norge som utfører 
transplantasjoner. De får meldt inn 
fra donorsykehusene når det finnes en 
potensiell donor. 

– Det er Rikshospitalet som sjekker 
ut om donoren faktisk kan brukes, og 
det er de som finner en mulig motta-
ker. Alt dette overlater vi til dem, sier 
Hegvik og understreker at det er en 
«Berlin-mur» mellom det de driver 
med på donorsykehuset og på Riks-
hospitalet. 

– De to virksomhetene skal være helt 
atskilte. Vi har ingenting å gjøre med 
hvem som skal motta organene, og de 
har ingenting å gjøre med vårt kliniske 
arbeid med pasientene frem til de 
er erklært døde. Sånn må det være. 
Helsevesenet trenger ikke organer, vi 
skal bare formidle en gave, et organ, 
på en mest mulig rettferdig måte, av-
slutter den engasjerte donorlegen ved 
St. Olavs hospital i Trondheim.

Donoransvarlig lege på St. Olavs 
hospital i Trondheim, Johan-Arnt 
Hegvik, jobber beinhardt for at 
vi skal få ja-prosenten opp – Det 
viktigste vi kan gjøre er å få flere 
til å snakke med sine nærmeste om 
organdonasjon. Vi ser jo at veldig 
mange ikke har gjort det.

Z

FRIVILLIGHETSSPALTEN

FRIVILLIGHETEN PÅ 
FRIVILLIGHETENS  
EGNE PREMISSER!

Den pågående koronapandemien ut-
fordrer oss alle – også frivilligheten og 
vi begynner nå å se konturen av «den 
nye normalen». Det betyr at frivillige 
organisasjoner har behov for å omstille 
seg og å tenke nytt og kreativt. Frivillig-
hetens paraplyorganisasjon, Frivillighet 
Norge, har derfor foreslått at det bør 
etableres en tiltakspakke for omstilling i 
frivilligsektor hvor det eksempelvis kan 
søkes støtte til investeringer for å kunne 
utvikle helt nye former for aktivitet. 
Foreningen for hjertesyke barn støtter 
forslaget. 

I disse krevende tider må frivillige 
organisasjoner slippe dobbeltarbeid og 
unødvendig byråkrati. Det betyr størst 
mulig gjenbruk av informasjon, som når 
det søkes og rapporteres på offentlige 
tilskuddsordninger. Et sentralt verktøy 
for dette er Frivillighetsregisteret. Her 
må det jobbes aktivt for å få på plass en 
god integrasjonsløsning for å utveksle 
informasjon som staten allerede har om 
organisasjonenes aktiviteter. 

Og til slutt, et aldri så lite hjertesukk når 
det gjelden frivilligheten og vår dialog 
med myndighetene. Helt overraskende 
ble det rett før sommerferien annonsert 
at regjeringen ønsker å få på plass en ny 
foreningslov. Norge har per i dag ingen 
foreningslov, men i flere sammen- 
henger er det aksjelovens bestemmelser 
 som gjelder. Det kan godt være at 
det er fornuftig med en egen lov for 
foreninger. Det betenkelige er at en slik 
prosess startet uten at myndighetene, 
dvs. Nærings- og Fiskeridepartementet, 
på et tidlig tidspunkt inviterte frivillig-
heten inn i en dialog. Det tyder på en 
manglende forståelse for frivilligheten. 
Vi forventer at det etableres en prosess 
hvor frivilligheten blir en aktiv del av 
arbeidet fremover.

Helene Thon
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FRA NULL TIL TUSEN HJERTER 
 PÅ 37 ÅR
Den første organdonasjonen i Norge ble 
utført i 1956, da en nyre ble transplan-
tert fra en avdød giver. Pasienten levde 
i 30 dager etter operasjonen. Fram til 
1983 var det utelukkende nyrer som ble 
transplantert her til lands, men fra da 
av begynte man også å anvende andre 
organer. Samme år ble Norges første 
hjertetransplantasjon gjennomført, og 
en ung kvinne med kardiomyopati fikk 
et nytt hjerte. I dag kan man donere og 
transplantere mange organer: hjerte, 
lunger, nyrer, bukspyttkjertel, lever og 
tarm, i tillegg til celler og vev. Nylig kom 
nyheten om at hjertetransplantasjon 
nummer tusen er utført ved Rikshospita-
let i Oslo. Det ligger en enorm medisinsk 
og teknologisk utvikling mellom den bane-
brytende nyretransplantasjonen i 1956, 
den første hjertetransplantasjonen i 1983 
og «tusen-hjerters-milepælen» i 2020. 

STADIG FLERE BARN TRENGER  
NYTT HJERTE
De siste årene er det blitt gjennomført 
cirka 30–40 hjertetransplantasjoner til 
voksne per år. Antallet barn som får nytt 
hjerte har ligget omkring tre-fire-fem per 

år, og tallet er økende. I 2019 ble hele 
åtte barn hjertetransplantert i Norge. 
Det kan være flere årsaker til denne 
økningen. Stadig flere barn med alvorlig 
strukturell hjertefeil overlever de første 
avgjørende uker, måneder og år, men 
utvikler etter hvert alvorlig hjertesvikt, 
alvorlig lekkasjeproblematikk osv. Noen 
av dem får behov for å få et nytt hjerte. 
Per november 2019 hadde totalt 25 
barn i Norge blitt hjertetransplantert. På 
verdensbasis blir 6–700 barn hjerte-
transplantert hvert år. 

MANGE MÅ VENTE FOR LENGE 
En voldsom utvikling ligger mellom 
årene 1983 og 2020. Mange vil mene 
at de største utfordringene innen dette 
feltet ikke er på det medisinske området, 
men heller på det etiske. Grensene for 
det mulige er endret med utviklingen på 
det medisinske og teknologiske feltet. 
Mange mennesker har fått muligheter 
for et lengre og bedre liv, men mangel på 
tilgjengelige organer har gjennomgående 
vært den største begrensende faktoren. 
For tiden pågår en debatt om utvidete 
kriterier for å bli donor i mange land, 
Norge inkludert, for på den måten å øke 
antall donorer. Behovet for organer er 

ikke umettelig, men som i de fleste sam-
menhenger er det slik at økte muligheter 
skaper økte behov, så også innen dette 
feltet. I fjor døde 26 pasienter mens de 
sto på venteliste for et nytt organ. 

DONASJONSPROSESSEN
Det er en omfattende prosess fra å være 
en mulig organdonor til gjennomført 
organdonasjon. Forut for dette har man 
vært gjennom en fase der pasienten har 
overlevd alvorlig skade eller sykdom. 
Deretter har det vært en fase der håp 
om overlevelse gradvis forsvinner og blir 
borte før man når fasen der spørsmål om 
organdonasjon blir tatt opp. Det er altså 
først når prognosen er håpløs at man kan 
reise spørsmål om organdonasjon. 

HVEM KAN BLI ORGANDONOR
Det finnes ingen absolutte kontraindika-
sjoner mot å bli organdonor. I utgangs-
punktet kan alle vurderes, også om man 
har en kronisk sykdom. Det er heller 
ingen aldersgrense, og eldste benyttede 
donor i Norge har vært over 90 år. De 
som i praksis blir organdonorer, er de 
som dør mens de er koblet til respirator 
ved et av landets 27 donorsykehus. Det 
blir i hvert enkelt tilfelle gjennomført en 

Donasjon og transplantasjon av organ 

 – fra null til tusen hjerter på 37 år

Organdonasjon har ført til at mange mennesker som ellers ville ha dødd av sin sykdom, 
 har fått livet forlenget med gode leveår. I 2019 ble 113 avdøde pasienter donor i Norge.  

Disse 113 avdøde ga livreddende hjelp til 439 andre pasienter. Ved årsskiftet sto 448  
personer på venteliste for et nytt organ, og av disse ventet 13 på et nytt hjerte.  

Over tusen mennesker har fått nytt hjerte siden 1983.

MARTE A. JYSTAD, SPESIALRÅDGIVER I FFHB OG STYREMEDLEM I STIFTELSEN ORGANDONASJON

M
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medisinsk vurdering av hvilke organer 
som kan egne seg for transplantasjon. 
Transplantasjon er bare mulig ved 0,4 
prosent av alle dødsfall, og i praksis 
betyr dette mellom 100 og 200 donorer 
hvert år.

HVA KAN DONERES?
Fra en avdød donor kan man få mange 
organer: hjerte, lunger, to nyrer, buks-
pyttkjertel, lever og tarm. Fra bukspytt-
kjertelen kan man også få spesielle celler 
som kan hjelpe pasienter med diabetes. 
Man kan også donere vev, som horn-
hinner, beinvev og hud. En pasient med 
en skadet eller syk hornhinne kan for 
eksempel få synet tilbake ved horn-
hinnetransplantasjon. Transplantasjon 
av celler og vev krever helt andre og 
enklere prosedyrer enn organdonasjon, 
og mens bare 0,4 prosent kan bli organ-
donor så kan omkring 70 prosent av de 
som dør i sykehus, donere vev og celler.  

STRENGE KRITERIER
Loven setter strenge kriterier for dona-
sjon av organ, og fram til nå har loven 
vært klar på at pasienten må være død 
etter total ødeleggelse av hjernen for 
å kunne bli donor. Ifølge forskrift om 
dødsdefinisjon ved donasjon defineres 
hjernedødbegrepet på denne måten: «En 
person er død når det foreligger sikre 
tegn på total ødeleggelse av hjernen med 
et komplett og irreversibelt opphør av 
alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne 
og hjernestamme. Varig hjerte- og 
åndedrettsstans er sikre tegn på total 
ødeleggelse av hjernen», (Donation after 
Brain Death; DBD). I stadig flere land 
kan man også bli donor i tilfeller der det 
er snakk om så store hjerneskader at det 
er uforenlig med liv, selv om hjernedød-
kriteriet (dvs. opphørt blodsirkulasjon i 
hjernen) ikke er oppfylt (Donation after 
Circulatory Death, DCD). I Norge pågår 
det for tiden en utredning om hvorvidt 
DCD skal bli en godkjent metode også 
her. DCD er en relativt ny metode som 
har skapt stor debatt, særlig omkring 
spørsmål knyttet til dødsdefinisjon når 
hjernedød ikke er konstatert. Det er 
antatt at antall donorer vil kunne øke 
med omkring 20 prosent dersom denne 
metoden vedtas. 

SI DET FOR Å BLI DET
Mange familier opplever hvert år å 
miste et familiemedlem. Dersom organ-
donasjon er aktuelt vil legen spørre de 
pårørende om hva den avdøde ønsket. 
Ofte vet ikke familien dette, og i en 
svært vanskelig situasjon blir det opp 
til dem å ta en avgjørelse om donasjon. 

Hvis avdøde har sagt ja til donasjon, 
så skal dette gjennomføres dersom det 
er medisinsk mulig. Og i motsatt fall: 
om avdøde har sagt nei, så skal dette 
selvsagt også respekteres. 

Andelen mennesker som venter på et 
nytt organ er doblet det siste tiåret, men 
andelen donorer er ikke økt tilsvarende. 
De som står i kø for å få et nytt organ, 
lever med stor usikkerhet, og en trans-
plantasjon er deres eneste mulige utvei 
fra en dødelig sykdom. Cirka halvparten 
av de som ønsker å donere sine organer, 
har ikke formidlet dette til sine nærmeste. 
Det kan i verste fall føre til at orgando-
nasjon ikke blir gjennomført. Erfaring 
fra våre sykehus viser at pårørende som 
ikke kjenner avdødes holdning, oftere 
sier nei. Pårørende blir alltid tatt med på 
råd om eventuelt organdonasjon, og det 
er derfor avgjørende at hver enkelt av 
oss snakker med våre nærmeste om det 
valget vi har tatt. Om situasjonen skulle 
oppstå vil en slik åpenhet gjøre det let-
tere for alle etterlatte. Det er avgjørende 
viktig å formidle hva man mener. Bare 
ved å snakke med våre nærmeste kan vi 
være sikre på at våre ønsker omkring 
organdonasjon blir ivaretatt etter vår 
død. Eller som Stiftelsen Organdonasjon 
sier det: SI DET FOR Å BLI DET.

De siste årene er det 
blitt gjennomført 

cirka 30–40 hjerte-
transplantasjoner til 

voksne per år. Antallet 
barn som får nytt hjerte 
har ligget omkring tre-

fire-fem per år, og tallet 
er økende.

BARN OG DONASJON
AV: MARTE A. JYSTAD

På en konferanse i Östersund i januar 2020 ble det lagt fram tall fra en liten 
svensk studie som omhandler barn og organdonasjon. For det første er det 
slik at antallet barn som får behov for et nytt organ er økende. Samtidig er 
tilgangen på små organ lav. Studien viste at ca 40 prosent av barn (dvs under 
16 år) dør mens de er på venteliste for et nytt organ. Det er likevel slik at det 
er vanskelig å vurdere hvor reell en venteliste for barn er. Siden «alle» vet at 
det er vanskelig å finne et aktuelt organ i slike tilfeller, så kan man nøle med 
å sette barnet på listen fordi det kan oppleves som et falskt håp. Den samme 
studien viste også at 70 prosent av pårørende i potensielle barnedonorsaker, 
sa nei til donasjon av organ. Det ble sagt at man vet lite om årsaken til denne 
store avslagsprosenten, men det er likevel lett å tenke seg at dette er ekstremt 
vanskelige avgjørelser for foreldre som allerede er i en ekstremt vanskelig 
situasjon. Det er å ønske at det gjøres flere studier om dette komplekse 
temaet. 

Stiftelsen Organdonasjon opprettet for noen år siden et fond til forskning som 
bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Formålet er å inspirere til 
nye studier, fremme forskning og utvikling. Vi trenger mer kunnskap omkring 
barn og donasjon, og FFHB vil oppfordre interesserte sykepleiere, leger og 
andre til å søke fondet om midler. Se mer om dette på www.organdonasjon.no
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Organdonasjon skjer oftest fra 
død donor. Levende donor kan 
gi en nyre til et familiemedlem. 

Med dagens praksis kan organdonasjon 
fra død donor skje når det påvises irre-
versibelt opphør av hjernefunksjonene 
mens pasienten ligger på respirator. Den 
kliniske dødsdiagnosen bekreftes gjen-
nom flere undersøkelser som stadfester 
at pasienten er hjernedød. Dette omtales 
som «Donation after Brain Death», DBD.

Men en pasient kan også ha mistet 
evnen til å puste selv og være alvorlig og 
irreversibelt hjerneskadet uten at hjer-
nedødskriteriet kan oppfylles. Dette kan 
skje når det fortsatt er blodsirkula- 
sjon til deler av hjernen. For slike 
pasienter vil livsforlengende behandling 
være nytteløs, og pasienten vil ganske 
raskt dø av hjerte- og åndedrettstans når 
behandlingen blir trukket tilbake. Hvis 
organdonasjon skjer i en slik situasjon 
under kontrollerte forhold ved hjerte- 
og åndedrettsstans, omtales dette som 
«controlled Donation after Circulatory 
Death» (cDCD).

cDCD er ennå ikke en godkjent metode 
for organdonasjon i Norge, men for 
noen år siden gjennomførte man et 
vellykket pilot-prosjekt ved Rikshospi-
talet med denne metoden. I etterkant 
av denne piloten søkte man om å få 
etablert cDCD som etablert metode, 
men helsemyndighetene ønsket en bred 
utredning og vurdering før beslutning 
om dette tas.

Studien fra OUS – og erfaringer fra  
andre land – tilsier at cDCD vil øke 
tilgangen på organer med cirka 20 
prosent. I Norge kan dette bety cirka 
20 flere donorer per år. I mange land er 
metoden allerede godt innarbeidet, og 
i de deler av Storbritannia som benyt-
ter cDCD relateres hele 40 prosent til 
metoden. De etiske sidene av metoden er 
gjennomdrøftet. Pårørendes erfaringer 
etter å ha vært i en situasjon der en nær-
stående har donert organ etter cDCD, er 
positive. I pilotprosjektet ved OUS har 
intensivsykepleier Torun Syversen inter-
vjuet pårørende, og i en artikkel i «Jour-
nal of Critical Care» skriver hun at alle 

informanter var positive til metoden, at 
den ble oppfattet som meningsfull, og 
at den i mange tilfeller var den eneste 
måten donasjon kunne gjennomføres på. 

Helsemyndighetene i Norge vurderer 
nå om cDCD skal etableres som en 
tilleggs-metode for organdonasjon. Før 
den endelige beslutningen om dette tas, 
har de invitert fagpersoner, pasienter og 
andre til å komme med innspill. Også 
FFHB er invitert til dette, og FFHBs 
høringssvar støtter at cDCD etableres 
som metode for organdonasjon. 

I en situasjon der det er økende mangel 
på organer - samtidig som færre dør 
etter det tradisjonelle hjernedødskriteriet 
– vil man med cDCD kunne øke antall 
donorer. Med andre ord: en ny metode 
kan bidra til at betydelig flere pasienter 
kan få tilbud om et nytt organ når de 
trenger det i Norge. Endelig beslutning 
fra helsemyndighetene er ventet omkring 
årsskiftet.

HVA ER cDCD?
En ny metode for organdonasjon

Mange mennesker står til enhver tid på venteliste for å få et nytt organ. For dem er 
organdonasjon den eneste veien ut av en dødelig sykdom. Myndighetenes mål er at så mange 
som mulig skal få et slikt tilbud når de trenger det. Det er likevel vanskelig å nå et slikt mål så 
lenge vi har så stor avstand mellom behov og tilgang på organer. 

TEKST MARTE JYSTAD
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BAKGRUNN
Arbeidet med å planlegge et nytt syke-
hus startet i 2016. Da vedtok styret i 
Helse Sør-Øst RHF en videreutvikling av 
OUS bestående av totalt fem delprosjekter  
(se faktaboks). I 2018 ble neste skritt 
tatt da styret ved OUS besluttet bygg-
ing av nytt Rikshospital på Gaustad. 
Prosjektet Nye OUS vil bli gjennomført 
i flere etapper og den første etappen 
skal stå ferdig i 2030. Barn og unge med 
medfødt hjertefeil skal behandles og 
følges opp på det nye Rikshospitalet.

Foreningen for hjertesyke barn har gjen-
nom mange år engasjert seg for å sikre 
at alle barn, unge, og deres pårørende 
på Rikshospitalet blir prioritert og får 
den helhetlige oppfølging og den plass 
de har krav på i henhold til nasjonale 
og internasjonale forpliktelser. Det er 
en kontinuerlig kamp om ressursene på 
sykehuset. Ikke minst nå i forbindelse 
med planleggingen av Nye OUS, ser vi 
hvor viktig det er at vi har brukerrepre-
sentanter med en tydelig stemme inn på 
flere nivåer.

HVA ER DET VIKTIGST FOR FFHB Å 
OPPNÅ I DET NYE SYKEHUSET?
Vårt overordnede mål er å sikre at vi 
får et barne- og familievennlig sykehus 
hvor barn, unge og deres pårørende blir 
ivaretatt på en helhetlig og fremtidsret-
tet måte. 

For å nå et slikt mål må tilbudet til barn 
og unge samles, det må tas lærdom 
av det som ikke fungerer på dagens 
sykehus og det må tenkes nytt og bredt 
om hvordan barn og unge med alvorlig, 
sammensatt eller kronisk sykdom skal 
ivaretas på det nye sykehuset.

Konkret betyr det at vi gir både de som 
eier prosjektet og prosjektledelsen føl-
gende tre sentrale utfordringer:

• Det må etableres tverrfaglige team 
med barn og unge i sentrum som 
sikrer rask og god kommunikasjon 
mellom faggrupper og mellom be-
handleren og pasienten/den pårøren-
de, og hvor barnets eller ungdom-
mens opphold på sykehuset sees i et 
livsløpsperspektiv.

• Foreldrenes rolle på sykehuset er i 
endring og betyr at sykehuset må or-
ganiseres slik at en familiebasert om-
sorg som ivaretar hele familien settes 
i fokus. Det betyr blant annet at det 
må være plass til begge foreldre på 
pasientrommet, at det er tilstrekkelig 
med gode og relevante pårørende-fa-
siliteter og at det er nok areal for ro 
og skjerming fra støy og stress.

• Sykehuset må Se hele mennesket – og 
ta inn over seg at psykisk helse hen-
ger tett sammen med fysiske utfor-
dringer. Derfor må det blant annet 
legges til rette for at psykologtjenes-
ter er en integrert del av tilbudet til 
barn og unge på sykehuset. 

NYE OUS
• Skal settes i drift (første trinn) i 

2030 og består av fem prosjekter:

• Ny Radiumhospitalet, 
Storbylegevakten, Ny 
sikkerhetspsykiatri, Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet.

• Nye Rikshospitalet vil samle 
regionale- og nasjonale funksjoner, 
samt gi et lokalsykehustilbud til 
200.000 pasienter. 

PLANLEGGING AV NYE OUS (OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS) 

– Blir det et barne- og familievennlig sykehus?

BRUKERREPRESENTANTER VED OUS

Helene Thon, general- 
sekretær i FFHB og nes-
tleder i FFO (Funksjons- 
hemmedes Felle- 
organisasjon, medlem 
av styringsgruppen for 
prosjekt «Barn og unge 
i Nye OUS» og medlem 
av en av prosjektets 
arbeidsgrupper

Stig Flesland, medlem 
av landsstyret i FFHB, 
leder av brukerrådet 
ved Barne- og  
Ungdomsklinikken 
og medlem av AU og 
en arbeidsgruppe i 
prosjekt «Barn og unge 
i Nye OUS»

Marit Haugdahl, Voksne 
med medfødt hjertefeil, 
medlem av brukerrådet 
ved Kvinneklinikken

Pia M Bråss, fagsjef i 
FFHB og medlem av 
en arbeidsgruppe i 
prosjekt «Barn og unge 
i Nye OUS» 

Frøydis Løvberg Lien, 
Voksne med medfødt 
hjertefeil, medlem av 
brukerrådet ved Hjerte, 
Lunge- og karklinikken

Anne Giertsen, daglig 
leder i VMH og tidligere 
mangeårig styreleder 
i FFHB, nestleder i det 
sentrale brukerutvalget.

TEKST HELENE THON

Den 14. september hadde FFHB, sammen med en rekke andre organisasjoner, en 
kronikk på trykk i Dagsavisen om sine bekymringer og krav til nye OUS. Kronikken 
kan leses på www.ffhb.no.
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Hva er det som gjør at man tenker: 
«Hm… kan man lage en digital som-
merleir?» Jo, to ledere som syntes det 
var helt forferdelig å ikke skulle på leir 
denne sommeren og som savnet våre 
supre ungdommer! Om ungdommene 
ville være med på digital leir kunne vi 
ikke vite, men det var verd et forsøk.

Slik startet altså det hele. Mona og  
Torunn pratet løst om leir, og så begyn-
te idé-boblene å poppe opp. Kan vi ha 
noe digitalt? Hvordan kan vi gjøre det? 
Og hvem av oss er det som har kompe-
tanse på dette? Konklusjonen kom vel 
egentlig nokså raskt, vi måtte ha hjelp! 
Da dette kom opp som en idé, visste vi 
at Nordland fylkeslag allerede hadde 
hatt livesendinger, kanskje de hadde 
noen ideer og kunne hjelpe oss? 

Så begynte det hele å bli til noe. Petter 
(Nymo, leder i Nordland) og Magnus 
(Nymo, hjerteungdom) i Nordland 
lagde en oversikt over hvilket utstyr vi 
måtte ha. Vi la inn en bestilling, nå var 
det egentlig ingen vei tilbake. Planer ble 
lagt og vi kan nå med hånden på hjertet 
si at vi ikke så for oss at det skulle bli 
så mye jobb og frustrasjoner over ikke 
å skjønne sånne tekniske ting som  
ungdommer tar som en lek …

Etter mange dager og kvelder med 
testing av utstyr begynte vi å se kontu-
rene av hvordan dette skulle gjennom-
føres. Magnus skal ha all honnør for 
ekstrem tålmodighet med oss to damene,  
men han fikk oss sannelig gjennom alle 
tekniske utfordringer 

Vi startet opp fredag 26. juni ved å 
legge ut en «Velkommen til digital 
leir»-video som Mona og Torunn 
gjorde opptak av da de var på Solåsen 
tidlig i juni. I tillegg var det en hilsen 
fra Jon Anders, som er daglig leder på 
Solåsen. Det aller viktigste var en hilsen 
fra kronprinsen, som var veldig stort 
for oss! Det at kronprinsen tok seg tid 
til å gjøre dette, viser at det vi gjør blir 
lagt merke til. 

DIGITAL SOMMERLEIR 2020

Petter og Magnus tok teknisk ansvar og 
sørget for at alt utstyr kom på plass og 
ble brukt riktig, slik at digital sommerleir i 
FFHB kunne gjennomføres.

Digital taco-kveld fungerte godt!

Mona og Torunn tester ut digital taco-kveld.

Bilde fra Minecraft verdenen.
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Vi oppfordret alle til å spise taco (siden 
dette er tradisjon første kvelden på 
leir) og sende inn bilder. Noen av disse 
bildene ble sendt videre til slottet. 

I løpet av leiren hadde vi også vår egen 
Minecraft-verden. Med god hjelp fra 
Magnus fikk vi laget informasjon og 
tips til hvordan de skulle bli med på 
verdenen, og vi hadde også en nett- 
løsning hvor de kunne chatte med hver-
andre underveis. Det ble kjempebra! 
Ungdommene har laget det perfekte 
leirstedet, de var inne både tidlig og 
sent (til langt på natt). Det ble også 
strømmet live fra Minecraft, noe som 
var veldig gøy å se på! 

Vi hadde også quiz, som da selvfølge-
lig var online. Mange morsomme og 
lærerike spørsmål og noen spørsmål 
man kanskje helst ikke vil vite svaret 
på. Vi hadde konkurranser underveis 
og deltakerne sendte inn bilder. I tillegg 
hadde Mona og Torunn laget filmer 
fra Solåsen som ble lagt ut på Face-
book-gruppen. Det er nok ikke hver 
dag man ser ledere rote i dagligstuen  
på leirstedet eller kryper ut av vinduet 
på rommet i sovefløyen.

Tirsdag var den store bingo-dagen. Det 
var livesending med bingo-verten Petter 
i Nordland, og Torunn i Bærum fortalte 
om premiene underveis. Det var veldig 
gøy, og premier ble sendt ut til mange 
rundt omkring i hele Norge. Flere av 
ungdommene har ønsket bingo på neste 
leir også. 

Det har de siste årene blitt en tradisjon  
at lederne lager og fremfører en leir-
sang. Hva gjør man da når det ikke blir 
fysisk leir? Jo, man spiller det selvfølge- 
lig inn digitalt! Komfortsonen ble brutt 
hos flere av lederne, og resultatet ble 
lansert på Facebook-gruppen siste  
kvelden av leiren. 

Det ble en annerledes leir i år, og vi fikk 
testet ut en ny måte å «være» sammen 
med ungdommene på. Vi synes nok alle 
sammen at det beste er å møtes, og vi 
ser fram til å arrangere vanlig leir igjen. 
Vi håper virkelig at vi får samlet ung-
dommene og lederne til leir i 2021.

Hilsen Mona & Torunn 

Deltakerne på digital sommerleir sendte inn bilder av seg selv. Her et friskt badebilde fra en 
av deltakerne.

Bamsen Knut hadde også taco-kveld.

Vi oppfordret alle til å 
spise taco (siden dette er 
tradisjon første kvelden 

på leir) og sende inn bilder. 
Noen av disse bildene ble 

sendt videre til slottet. 

Bilde fra Minecraft verdenen.
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SPISEUTVIKLING
TEKST:  ÅSHILD MARGRETHE LODE.

Mat & hverdag 

Det å spise handler både om å klare å ta 
til seg tilstrekkelig næring for å dekke 
kroppens behov til vekst, utvikling og 
aktivitet, og om å knytte barnet til om-
sorgspersoner og til et fellesskap.

FOSTERLIVET
I løpet av barnets første tre leveår skjer 
en enorm utvikling. Prosessen med å 
utvikle ferdigheter for å ta til seg næring 
starter faktisk allerede i fosterlivet. Så 
tidlig som rundt svangerskapsuke 10 kan 
det sees aktivitet i munnregion og svelg. 
Fosteret har evnen til å suge tilsvarende 
som når barn sutter på en smokk eller 
tommelen, hvor funksjonen hovedsakelig 
er trøstende og beroligende. 

Suging som har til hensikt å gi næring, 
er en betydelig mer komplisert ferdighet. 
Dette krever mer koordinasjon fordi 
barnet da både først må suge melk og så 
ta seg en pause for å svelge. Også dette 
starter i fosterlivet, men først 2-4 uker 
før termin.

DE FØRSTE TRE MÅNEDENE
For de aller fleste kommer spisingen i 
gang kun få timer etter fødselen. Spising 
er i denne fasen hovedsakelig refleks- 
drevet. Nyfødte har en sugerefleks som 
gjør at de vil starte å suge om de blir lagt 
til brystet for å amme eller får en smokk 
i munnen. Kjeve, kinn og tunge er særlig 
aktive i denne prosessen, og tungen har 
form som en «skål» som bidrar til å 
skyve melken bakover mot svelget. Etter 
hvert som barnet får mer og mer trening 
vil sugingen bli stadig mer effektiv, og 
barnet vil være i stand til å håndtere 
større mengder melk før det svelger. I 
løpet av denne perioden vil det også bli 
mer modent fysisk og motorisk, og vil 

gradvis kunne klare å håndtere noe mer 
tyktflytende konsistens.

For så små barn er strupehode og tunge 
plassert på en måte som sikrer at de ikke 
svelger feil og får melk i lungene. Frem 
mot 6 måneders alder blir plasseringen 
gradvis mer lik det den er hos større barn 
og voksne.

I denne alderen er ikke barnet i stand til 
å skille sult fra annet ubehag, men over 
tid vil det lære seg både å forstå signalene 
på sult og sammenheng mellom sult, 
matinntak og metthet. Nyfødte kan deri-
mot allerede kjenne forskjell på ulike luk-
ter og smaker, og matvarene mor velger 
vil være med på å gi morsmelken barnet 
har tilgang på, ulike smaksvariasjoner. Et 
barn som blir eksponert for mange ulike 
smaker via morsmelken, vil ha større 
sannsynlighet for å ha større toleranse 
for ulike smaker når det blir eldre.

TRE TIL SEKS MÅNEDER
Perioden fra 3 til 6 måneder er svært  
viktig for barnets motoriske og sensoriske  
utvikling. En av de største endringene 
som skjer perioden, er at tungen klarer 
å bevege seg opp og ned, samtidig som 
leppene blir mer aktive i spiseprosessen. 
Det gjør at barnet kan håndtere flere typer 
konsistenser, som pureer, grøt, mos og 
annen mat med jevn konsistens, og også 
at det kan spise mat fra skje. I denne fasen 
vil refleksene gradvis avta til fordel for 
mer modne motoriske bevegelser. Svelgre-
fleksen vil imidlertid vedvare hele livet.

SEKS TIL TOLV MÅNEDER
Perioden fra barnet er et halvt år til ett år 
kjennetegnes av mye utforsking. Barnet 
vil selv ønske å delta i måltidene, og vil 

i økende grad være i stand til å kunne 
putte mat i munnen med fingrene. (Eller, 
som de fleste med små barn har erfart: 
maten kan ofte havne alle andre steder 
enn i munnen …) Det kan bli mye søl, 
men denne fasen er svært viktig for at 
barnet skal bruke alle sansene til å ska-
pe seg erfaringer rundt mat og måltid. 
Barnet vil kunne oppleve forskjellige 
konsistenser, farger, lukter og smaker, og 
utfordres motorisk ved å holde matvarer 
eller bestikk i hendene.

Tungen og kinnene er fortsatt ikke 
ferdig utviklet, og barnet har ennå ikke 
nok tenner til å tygge mat godt nok. 
Barnet er derfor avhengig av å bruke 
tungen til å mose og kna maten. Matva-
rer som ferske boller eller brødskiver er 
derfor kompliserte å spise for små barn. 
Dette er matvarer som «deiger» seg i 
munnen, og vil ofte feste seg som en seig 
klump i ganen. Mat som ristet brød, 
kavring eller knekkebrød vil smelte i 
munnen, og er derfor enklere for barn å 
spise i denne alderen.

ETT TIL TRE ÅR
I denne perioden vil stadig flere ferdig-
heter utvikle seg, og barnet vil være i 
stand til å håndtere flere ulike konsisten-
ser og også ulike konsistenser samtidig. 
Etter hvert vil også utvikling av tenner 
bidra til at barnet kan bite og tygge 
i stadig større grad. Tungebevegelser 
er viktig for å kunne behandle ulike 
typer matvarer og konsistenser, og for 
å klare å bearbeide maten tilstrekkelig 
til å kunne svelge, for eksempel ved å 
føre mat som beveger seg ut i kinnene 
tilbake slik at tyggingen kan pågå over 
lengre tid. I denne fasen vil barnet 
i større grad bestemme når det skal 

Det å spise vanlige måltider bestående av brødskiver, middagsmat, yoghurt og melk 
er en sammensatt og kompleks aktivitet som krever utvikling og ferdigheter på mange 
områder. Både fysisk og motorisk utvikling, sosial utvikling og tilknytning, samt det å 
kunne tolke signaler på sult og metthet, er nødvendige elementer i spiseutviklingen.
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svelge, noe som tidligere har vært mer 
refleksstyrt.

I løpet av de to første årene har det 
skjedd en stor utvikling, både med tanke 
på den modningen som naturlig skjer 
når barnet vokser og den læringen og ut-
viklingen som har foregått som respons 
på at barnet har fått utfordre seg på mer 
og mer kompliserte matvarer.

For to–tre-åringer vil måltidets sosiale 
funksjon bli stadig viktigere. Her vil 
barnet lære seg hvordan man forholder 
seg til andre i et måltid, og de vil kunne 
observere hvordan andre oppfører seg 
og adoptere rutiner, vaner og samspill. 

HVA ER SPISEVANSKER?
I løpet av de tre første årene går utvik-
lingen gjennom mange viktige stadier. 
For barn som på en eller annen måte blir 
«forstyrret» i disse stadiene, vil det være 
en risiko for utvikling av spisevansker. 
Dette gjelder et mindretall av alle barn, 
men barn med kroniske sykdommer 
har en noe høyere risiko for å oppleve 
spisevansker i en eller annen grad i løpet 
av barneårene.

Prematurfødte barn har økt risiko for å 
utvikle spisevansker sammenlignet med 
barn født ved termin. De kan ha redusert 
sug-svelg-refleks, ukoordinert spiserytme 
og mindre utviklet munnmotorikk. En 
forklaring på dette kan være at de har 
blitt født før de har oppøvd seg sugefer-
dighetene mot slutten av fosterlivet.

For barn som blir «forstyrret» i spiseut-
viklingen mellom 3 og 12 måneder, vil 
det kunne oppstå spisevansker som følge 

av forsinket utvikling. Dette vil kunne 
bidra til at barnet strever med å tolerere 
ulike konsistenser eller blir mindre åpen 
for nye matvarer.

Sondeernæring kan for enkelte barn 
være et nødvendig og viktig hjelpemid-
del for å sikre tilstrekkelig næring. For 
barn som i perioder er avhengige av 
ernæring via sonde eller PEG, kan det 
dessverre være en risiko for at de går 
glipp av viktige faser i spiseutviklingen. 
De kan streve med å fortsette spiseutvik-
lingen der de var før sondeernæring ble 
startet. For noen vil sondeernæringen 
måtte pågå over lange perioder i løpet 
av dagen, slik at barnet ikke blir kjent 
med hvordan det oppleves å være sulten 
og heller ikke sammenhengen mellom 
sult, matinntak og metthet. Sonde- 
ernæring via nesen eller andre former 
for medisinske inngrep (som intubering) 
vil kunne gjøre at barnet blir ekstra 
sensitivt i deler av ansiktet, spesielt 
munnregionen. Slike erfaringer kan også 
for noen barn oppleves traumatisk, og 
de kan utvikle en aversjon mot å putte 
mat i munnen.

For barn med hjertefeil vil det å spise 
i seg selv kunne være svært krevende 
fordi det å svelge innebærer at luftveien  
et lite øyeblikk «stenges av». For friske 
barn vil ikke dette ha en stor påvirk-
ning, men for barn med hjerte- og 
respirasjonssykdommer vil det kunne 
ha stor betydning. Spedbarn kan sovne 
ved brystet, og eldre barn kan bli utslitt 
og andpustne og dermed reagere med å 
begrense matinntak fordi de ikke orker 
mer. Barn som opplever slike ubehagelige  
effekter av å spise, vil også kunne bli 

engstelige for å spise, og dermed utvikle 
en form for vegring for mat.

Spisevansker kan gi seg mange utslag, 
som blant annet at barnet bruker lang 
tid på måltidet og unngår spesielle mat-
varer eller konsistenser. Det er helt nor-
malt at barn i perioder spiser lite eller er 
uinteressert i spesielle matvarer eller mat 
generelt, men dersom barnet ikke vokser 
slik som forventet, er det viktig å følge 
litt ekstra med. 

For enkelte barn vil det da være nødven-
dig å iverksette ulike tiltak for å sikre at 
de får i seg tilstrekkelig næring eller lærer 
seg de ferdigheter som trengs for å hånd-
tere mat og måltider på en god måte. 

I spesialisthelsetjenesten finnes det  
kompetanse som kan hjelpe til når bar-
net strever med mat og måltider  
over tid. Nasjonalt kompetansesenter 
for habilitering av barn med spise- og er- 
næringsvansker holder til på OUS Riks-
hospitalet. De jobber for et godt opp-
følgingstilbud i alle helseforetak, slik at 
barn med slike utfordringer skal få hjelp 
til å utvikle gode ferdigheter og positive 
erfaringer knyttet til mat og måltider.

ÅSHILD MARGRETHE LODE
Jeg er utdannet klinisk ernærings- 
fysiolog. Som nyutdannet var 
jeg så heldig å få jobbe flere år i 
Foreningen for hjertesyke barn. Jeg 
har jobbet mye i psykiatrien med 
spiseforstyrrelser og andre  
ernæringsrelaterte utfordringer, 
og med utredning av matintoleranse.  
Nå jobber jeg også mye med eldre i 
hjemmetjenesten i Oslo kommune, 
for å sikre god oppfølging av 
ernæring, både på systemnivå og 
for enkeltpersoner. Jeg er opptatt 
av å formidle at god ernæring er 
helt grunnleggende for å fungere 
så godt som mulig, enten man er 
syk eller frisk, og samtidig at mat 
ikke trenger å være så komplisert.
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Det var Pharo som selv tok kontakt med 
fylkeslederen for kort tid siden. For 
57-åringen følte et behov for å snakke 

om det som hadde skjedd. Og samtidig takke så 
vel ambulansepersonellet som PCI-senteret ved 
Sørlandet sykehus Arendal og FFHB AA.

Da hadde det gått tre uker siden han en torsdag 
morgen våknet opp tidlig, i 6-tiden, med vondt i 
brystet. Men 57-åringen ville først lese avisa og 
vente til fastlegen åpnet, før han gjorde noe.

GIKK I GULVET
– Da klokka ble 8.30, ringte jeg fastlegen min, 
og fikk time klokken 11. Jeg hadde kjempevondt, 
men siden vi trodde det var muskelsmerter, ble 
jeg hjemme til avtalen nærmet seg. Så ble det 
svart og jeg gikk i stuegulvet. Da hadde klokken 
blitt 09.05, forteller Knut Pharo.

Vi møter ham på ambulansestasjonen i Grimstad, 
hvor han har vært innom et par ganger for å få 
tak i de to ambulansearbeiderne som kom hjem 
til ham denne julidagen. De tre har pratet noe før, 
og Pharo skryter veldig av Kjetil Forsetlund og 
Magnar Kristiansen på ambulansen.

– Da jeg første gang våknet, så jeg Magnar. Da 
var vi i ambulansen på vei inn. Etter å ha pratet 
noen ord med ham, sluknet jeg. Så våknet jeg på 
PCI-senteret igjen, da jeg ble lagt over fra båra 
og til senga. Neste gang jeg våknet, var jeg ferdig 
fikset. Det ble blant annet satt inn en stent, og 
fjernet en trombe, forteller grimstadmannen.

MANGE BRUDD
Pharo forteller at han havnet på sykehuset på 
torsdagen, og fikk lov til å komme hjem tirsdagen 
etter. Fortsatt har 57-åringen litt vondt, men etter 
alle ribbeinsbruddene som hjertekompresjonene 

DET BLE BARE HELT SVART
Knut Pharo (57) falt om med hjerteinfarkt og stans 30. juli. Nå takker han ambulansetjenesten 
for at han fortsatt er i live. Og Foreningen for hjertesyke barn i Aust-Agder for at de ga 
ambulansen i Grimstad tilgang på en Lucas brystkompresjonsmaskin.

BAARD LARSEN, FYLKESLEDER I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN I AUST-AGDER (FFHB AA).

HEKTISK: Knut Pharo 
sammen med Magnar 
Kristiansen og Kjetil 
Forsetlund. Da trioen 
møttes, sto oppdragene 
i kø, så bildet ble tatt i 
all hast. FOTO: BAARD 
LARSEN/FFHB AA 
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påførte ham, er ikke det så rart. Formen sier 
pasienten er forholdsvis grei.

– For min del har det gått bra, også psykisk. 
Heldigvis har også min kone, som var hjemme 
da det skjedde og opplevde alt, klart seg greit 
etterpå. Vi har jo snakket en del om dette. Hun 
gikk god veiledning fra 113, og i løpet av kort tid 
var ambulansepersonellet fra Grimstad på plass, 
sier Knut Pharo.

– Og så var jeg utrolig heldig, når fallet var rett 
ved peisen. For det var ikke langt unna at jeg 
traff kanten på peisfoten. Da hadde det nok gått 
litt verre. Alt i alt har det gått veldig greit, og 
jeg er så glad for muligheten til å møte Kjetil og 
Magnar, for å takke for hjelpen. Og ikke minst 
for at jeg er i live, legger han stille til.

FIKK ASSISTANSE
Også legen ved Brannstasjonen legesenter samt 
brannvesenet rykket ut. Deriblant Julie Smedplass 
og Otto Jensen. Julie jobber deltid på ambulansen,  
mens Otto har fagbrev som tidligere ambulanse-
arbeider.

– Det er vel liten tvil om at det var veldig nær ved 
at det hele var slutt. For hadde jeg ikke fått hjelp 
raskt, kunne det ha gått veldig galt. Det ble bare 
helt svart. At alle var inne, og at jeg bodde rett 
over veien, var jo utrolig flaks. Uten hjelpen fra 
Magnar, Kjetil og min kone, ville det ha gått galt, 
mener Knut Pharo.

Møtet mellom pasienten og de to livredderne 
skjer rett før Kjetil går av vakt og Magnar går 
på vakt. Og som forrige gang Pharo var innom, 
tar det ikke mange minuttene før ambulansen må 
ut på oppdrag. Så Kjetil forsvinner ut med sin 
makker, mens Magnar blir igjen.

– BETYR MYE
– Det ble startet hjerte-lungeredning og brukt 
hjertestarter. Pusten kom etter at vi satte på 
Lucas-maskinen. Pasienten reagerte da rimelig 
raskt, og i løpet av få minutter kunne han tas 
av denne. EKG ble så sendt, før vi lastet over på 
båre og kjørte i retning sykehuset i Arendal og 
PCI-senteret, forteller ambulansearbeider Magnar 
Kristiansen.

– Det var jo fort klart for oss på vei til Arendal  
at dette så ut til å gå veldig greit. For han pratet 
til meg underveis, kort tid før vi kom til akutt-
mottaket. At Knut kommer innom for å ta en 
prat og fortelle at alt gikk bra, setter vi stor pris 
på.  Det betyr mye for oss. For det er jo dette vi 
har fokus på i yrket vårt. Det er andre gangen i 
de årene jeg har jobbet i tjenesten, at en pasient 
tar kontakt i ettertid for å takke, legger han til.

VAR NYSGJERRIG
Pharo forteller at han fikk med seg at de koblet 
en stor maskin på ham i forbindelse med behand-

lingen hjemme. I ettertid har han spurt om denne, 
og funnet ut at dette er noe andre har sørget for 
at ambulansen i Grimstad har tilgang på.

– Jeg fikk vite at den Lucas-maskinen som ble 
brukt på meg, kom fra Foreningen for hjerte- 
syke barn i Aust-Agder. At foreningen, med hjelp 
av frivillige, ordner noe slikt, føler jeg også er 
viktig å få fram. Så både ambulansepersonellet 
og foreningen skal ha stor takk for innsatsen. 
Ikke bare fra meg, men også fra min kone, som 
er storfornøyd. For det er vel hun som har fått 
den største støyten, som sto midt oppi det hele, 
påpeker 57-åringen.

VIKTIG Å GJØRE NOE
Kjetil Forsetlunds karriere i ambulanseyrket  
startet i Aust-Agder Røde Kors Ambulanse 
i 1996. Da på deltid, og to år senere ble det 
heltidsstilling i yrket. Han er klar på hva du må 
gjøre om du kommer over noen med hjertestans.

– Det er veldig hyggelig at vi får tilbakemeldinger  
på det vi har gjort, og ikke minst at det gikk bra. 
For min del er det viktig å understreke at det 
folk må huske på, er at det er avgjørende å varsle 
raskt. Og deretter sette i gang med hjerte-lunge-
redning og holde på med dette til hjelpen kom-
mer, sier Kjetil Forsetlund.

– At også Lucasen ble brukt, selv om det bare var 
litt, var jo også fint. Men ikke avgjørende. For vi 
fikk gitt støt, og alt gikk på skinner. Samtidig er 
det veldig flott, generelt sett, at vi ved behov har 
tilgang til Lucasen slik at hjertekompresjoner går 
automatisk mens vi behandler pasienten, avslut-
ter Forsetlund.

TAKK: Magnar  
Kristiansen måtte ut på 
nytt oppdrag, så det ble 
Kjetil Forsetlund som 
mottok takken og kake 
da de møtte Knut Pharo. 
FOTO: BAARD LARSEN/
FFHB AA
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BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROGALAND |
JUNE SALVESEN
Breivikveien 31 A
4014 Stavanger
Tlf: 473 53 858
e-post: rogaland@ffhb.no

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

SOGN OG FJORDANE |
MARIT BEATE LØVOLD HUSEVÅG      
Kaivegen 8
6770 Nordfjordeid
Tlf: 992 60 439
e-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL |
ELISABETH H. VOLDSUND
Fløvegen 129
6065 Ulsteinvik
Tlf: 470 50 738
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

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

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

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

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

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

LANDSSTYRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

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

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

Tlf. 23 07 00 87, e-post: aberglun@ous-hf.no
• Stine Romfog, kontaktsykepleier, tlf. 23 07 45 72, e-post: serik@ous-hf.no
• GUCH-sykepleiere: Christian Johnsen, Solvor Hagen Eliassen,  

Aldiana Prnjavorac (hjertesyke gravide), guch@rikshospitalet.no

Har du mistet ditt barn?



X-ORD NR. 4-2020

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. DESEMBER

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 4-2020»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 3-2020:

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

Ellen Toft, Drøbak
Else Karlsen, Bøstad
Terje Einar Skogli, Porsgrunn

Gratulerer!
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Etter en varm og flott sommer 
har høsten ankommet med 
en frisk bris. Jeg føler alltid 
at høsten er en ny start, hvor 
kropp og sjel har fått ladet 
opp over sommeren og gjort 
seg klar for alt som venter. 
I år har sommeren vært noe 
annerledes for de fleste av 
oss, men likevel så håper jeg 
at den har gitt oss en vekker 
på hva som er viktig i livet. 
Mange jeg har snakket med 
har vært på norgesferie, og 
de forteller at det har vært 
mindre stress og mer prat og 
samhold, noe som store og 
små har satt pris på. 
I år ble det hverken norsk 
eller nordisk sommerleir med 
FFHB på meg, noe som jeg 
har merke godt. Det er noe 
eget med det å kunne tilbrin-

ge to uker med 50 energiske 
ungdommer som har tanker 
og visjoner om det meste. 
Det å ikke vite, tærer på de 
fleste av oss. Siden mars har 
vi levd i en usikkerhet, noe 
vi fortsatt gjør. Så jeg har full 
forståelse for at de fleste av 
oss er lei koronaen og det å 
snakke om den, men likevel 
så er den en del av hverdagen 
vår. Mange sliter fortsatt 
mye i denne pandemien, men 
husk, du er ikke alene! VMH 
har startet opp med chatte-
tjenesten og har likepersoner 
som er tilgjengelige. Det er 
aldri flaut å be om hjelp når 
du trenger det.  
I høst er det duket for lands-
møtet. I år blir det alternativt 
og det meste blir digitalt. 
Etter to perioder i landsstyret 

føler jeg at tiden er inne for 
at andre kan slippe til. Selv 
om jeg syns dette har vært en 
utrolig spennende reise hvor 
jeg har lært enormt mye, både 
av andre og også om meg 
selv. Jeg har vært mye utenfor 
min komfortsone, men det 
er da man lærer! Det blir 
spennende å følge VMH fra 
sidelinjen fremover.  
Ønsker dere en trygg og fin 
høst. 

Eirik

LEDER – VEISKILLE
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De siste 13 årene har Anne vært GU-
CH*-sykepleier ved Rikshospitalet. Det 
er like lenge som GUCH-enheten har 

eksistert. 

STARTET PÅ BARNEAVDELINGEN
Men allerede på begynnelsen av 1990-tallet ble 
hun kjent med mange av dagens GUCH-pasien-
ter – da de var barn. Fra starten av 1990-tallet og 
ut 1996 var Anne nemlig kontaktsykepleier ved 
barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet. I starten 
var kontaktsykepleiefunksjonen ganske ny, og 
lønna ble delvis betalt av Foreningen for hjertesy-
ke barn, som hadde kjempet frem ordningen på 
flere sykehus i Norge. I årene som fulgte arbeidet 
Anne som sykepleier på Feiringklinikken, både på 
kirurgisk og medisinsk avdeling og på kardiolab. 
I 2007 kom hun tilbake til Rikshospitalet, på 
GUCH-enheten.

BEGYNTE Å REGNE PÅ DET
– Det er en stund siden jeg har vært vanlig 
sykepleier. Men nå har jeg gangavstand til jobb, 
og sykehjemmet er godt bemannet med syke-
pleiere og satser på å bli et «Livsgledehjem». Så 
det skal bli spennende, sier Anne, som hadde sin 
siste arbeidsdag på OUS Rikshospitalet den 3. 
september. 

Det var reiseveien som til slutt gjorde at hun 
bestemte seg for å forlate GUCH-feltet. Anne bor 
i barndomshjemmet på Eidsvoll og har brukt en 
time hver vei til og fra jobb. 

– Jeg har hele tiden sagt at den dagen jeg begyn-
ner å regne på det, da er det kjørt, sier Anne. Og 
det begynte hun å gjøre da koronahverdagen 
senket seg over landet. I alle år har hun tatt toget 
til å fra jobb, men nå måtte hun kjøre bil. 

– Det gikk greit i starten, for da var det jo ingen 
ute på veiene. Men så begynte jeg å tenke at 
«dette går ikke», og noen dager etter lyste de ut 
en stilling på det lokale sykehjemmet. Da fant jeg 
ut at jeg måtte søke, forteller Anne.

CHRIS ER DEN NYE ANNE
Selv om hun har gledet seg lenge til å få kort reise- 
vei til jobb, har det ikke vært enkelt å slutte.

– Den stillingen jeg har hatt har helt klart vært 
drømmejobben, erkjenner hun.

Det er Christian Johnsen, best kjent som Chris, 
som overtar Annes stilling på GUCH-klinikken. 

– Jeg tror det blir veldig bra å få inn en mann! 
Chris kommer fra kardiologisk sengepost, han 
har erfaring fra psykiatri og er en veldig rolig fyr, 
sier Anne om sin arvtaker. Hun tror ikke det er 
negativt at han er helt ny i jobben.

– Alle har jo vært nye en gang. Jeg også!

I tillegg til Chris vil du fortsatt finne GUCH-syke-
pleierne Solvor Hagen Eliassen og Aldiana Prnja-
vorac på poliklinikken og i sykehuskorridorene. 
Aldiana overtar ansvaret for hjertesyke gravide, 
og er i tillegg også i halv stilling på intensivpost.

– Men det er egentlig behov for en 50 prosent- 
stilling til på GUCH-enheten, sier Anne – adres-
sert til tidligere sjefer og bevilgende myndigheter.

SYMBOLTUNG GAVE
I gave fra VMH og FFHB fikk Anne en håndlaget 
keramikkbolle med en stor sommerfugl på.

– Det skal symbolisere noe vakkert og farge-
rikt, som deg, og noe som får oss til å tenke på 
noe annet. For det har du gjort når du kommer 
innom på en kjærkommen visitt på sengeposten. 
I tillegg er sommerfuglen skjør. Og du har møtt 
oss i våre mest sårbare situasjoner, sa Kari Anne 
Pedersen fra landsstyret i VMH da hun overrakte 
gaven. I tillegg er sommerfuglen ofte et symbol på 
barn som har mistet livet, noe mange foreldre til 
hjertesyke barn har opplevd.

– Vi vil savne deg veldig! Du har gjort en fantas-
tisk jobb og betydd utrolig mye for veldig mange, 
understreket Kari Anne.

VIKTIG ERFARING
Få kontaktsykepleiere har arbeidet med samme 
pasientgruppe både som voksne og barn. Anne 
har opplevd å møte igjen flere av sine tidligere 
pasienter fra barneavdelingen når de har kommet 
til kontroll som voksne.

Fra GUCH til gamlehjemmet
Etter nesten 20 år for og med medfødt hjertefeil, har Anne Skeide nå byttet 

beite. Du finner henne på et sykehjem i Eidsvoll.  
Ikke som pasient, men som sykepleier. 

– Den stillingen jeg har 
hatt har helt klart vært 
drømmejobben, erkjen-
ner Anne Skeide.

Z

*GUCH = Grown Ups 
Congenital Heart 
(disease) – voksne med 
medfødt hjertefeil.
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– Det har betydd mye å ha den erfaringen fra 
barneavdelingen. Det var også på grunn av den at 
jeg i det hele tatt turte å søke på denne stillingen i 
sin tid, forteller hun.

Siden barna var små har hun kommet sent hjem 
hver dag og fått servert ferdig middag. Nå er det 
ikke lenger en stor kabal å få familielivet til å gå 
ihop. De to sønnene er på vei ut av redet, og man-
nen Magne, som hun traff på Feiringklinikken, er 
fremdeles anestesisykepleier ved LHL-sykehuset.

PÅ PASIENTENS SIDE
Fra de mange årene på Rikshospitalet tar hun 
med seg utallige sterke møter med pasienter og 
pårørende.

– Alle disse møtene har betydd mye for meg også! 
Det å kjenne at man kan gjøre en forskjell er vel-
dig tilfredsstillende, sier hun. Som tobarnsmoren 
som skulle opereres i våres da ingen pårørende 
slapp inn på sykehuset på grunn av korona. 

– Da var jeg oppom henne oftere enn ellers. Og 
da legene ville sende henne videre til lokalsyke-
huset – et sted hun aldri før hadde vært – da sa 
jeg «nei!». Da traumatiserer vi henne enda mer 
enn nødvendig, sa jeg til de som gikk visitt. Det 
endte med at hun fikk bli, forteller Anne.

– SÅ MANGE GLEDER!
– Er det noen ting som har gjort spesielt inn-
trykk?

– Det er mange ting. Som for eksempel å se hvor 
vondt det kan gjøre for pasientene. Jeg husker 
blant annet ei som matte få operert ut pacema-
keren sin. Hun orket ikke ha den der lenger. Vi 
sjekket alt, det var ingenting som tilsa at det 
skulle gjøre så vondt. Andre har delt tanker med 
meg som de ikke en gang har turt å si til kona. 
Det gjør inntrykk, sier en tydelig rørt Anne. Men 
det hun tenker mest på, er alle det går bra med – 
og det er jo de fleste.

– Jeg har vært så heldig! Det har vært så mange 
gleder; Folk som kommer seg etter operasjoner og 
blir et helt nytt menneske, svangerskap som går 
bra til tross for at vi egentlig anbefalte vedkom-
mende å ikke bli gravid... 

Mange av samtalene med pasientene har handlet 
om alt annet enn hjertefeilen.

– Man kan ikke tenke på sykdom hele tiden. Det 
er viktig!

– Vil du ikke savne GUCH som fagfelt?

– Ikke spør meg om det nå, spør igjen om noen 
måneder! Men en viktig lærdom som jeg fortsatt 
vil ha bruk for, er å ha fokus på den personen du 
har foran deg. Min jobb er å bidra til å gi den 
personen en bedre dag og et bedre liv.

FANTASTISK UTVIKLING
I starten, da hun jobbet med hjertesyke barn, var 
det mer vanlig å se at barn døde. 

– I dag er det sjelden stort overraskelser under 
operasjonene. Undersøkelsene er blitt bedre, og 
utviklingen innen medfødt hjertefeil har vært 
fantastisk. Det har dessuten blitt mye bedre kvali-
tetssikring hele veien, sier 58-åringen. Én ting kan 
imidlertid fortsatt bli langt bedre i oppfølgingen 
av voksne med medfødt hjertefeil, mener hun:

– Det er fortsatt langt igjen på det psykiske!

Men nå er det eldreomsorg, og ikke medfødt hjer-
tefeil som er fagfeltet til den erfarne sykepleieren.

Og om hun skulle angre, har Anne Skeide en 
retrettmulighet. Hun har nemlig fått innvilget ett 
års permisjon fra Rikshospitalet.

Kari Anne Pedersen 
overrakte avskjeds-
gave til Anne Skeide på 
vegne av både VMH og 
FFHB.

Dronningen av 
GUCH-avdelingen på 
Rikshospitalet, Anne 
Skeide, har nå sjekket 
ut av sykehuset for 
(foreløpig) siste gang.
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FYSIOTERAPEUT MED STORT  
HJERTE FOR SMÅ HJERTER

Min historie

FAKTA

NAVN: Hege von Porat

ALDER: 37 år

BOSTED: i Bærum med samboer Kim-Erik og Tobias på tre år

OM HJERTEFEILEN: Koarktasjon av aorta og VSD. Fire åpne hjerteoperasjoner, 
den siste i 2015.

UTDANNING: Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo i 2009.  

Jobber i dag på Kurbadet fysikalske i Oslo med kommunal avtale.

Jeg har alltid interessert 
meg for helse. Mamma er 
sykepleier og selv om det 
virket spennende, var det 
ikke det jeg ville bli.  Valget 
falt på fysioterapi og jeg har 
aldri angret på det. 

Gleden i å kunne hjelpe andre er 
min største motivasjon. Jeg har 
verdens beste jobb, der jeg har 

mulighet til å gjøre hverdagen lettere og 
bedre for de som oppsøker hjelp. 

Det har sine fordeler og ulemper å være 
fysioterapeut. Utdanningen har gitt meg 
mye kunnskap om kroppen som gjør at 
jeg blant annet ikke er redd smerter eller 
ubehag jeg måtte kjenne. Å bli svært 
andpusten på en joggetur er for meg 
ikke skummelt. Det er tungt og slitsomt, 
men jeg vet at det er godt for meg. Sam-
tidig er jeg ikke god til å være «pasient» 
de gangene jeg er det. 

EN ELENDIG PASIENT
Da jeg ble operert i 2015 følte jeg meg 
egentlig «frisk» og det kom som et 
sjokk at jeg nå var så dårlig at jeg måtte 
opereres. Jeg hadde ikke lyttet til de 
signalene kroppen ga meg.  Skulle jeg 
plutselig være pasient og ikke terapeut? 
Det taklet jeg dårlig. Seks uker etter 
åpen hjertekirurgi var jeg tilbake på 
jobb, noe jeg fikk erfare at ikke var 
så lurt. Jeg følte meg sliten, hadde en 
permanent lammelse av venstre stemme-
bånd og mye muskelspenninger. Likevel 
fortsatte jeg som om ingenting hadde 
skjedd. Dette gikk ut over de rundt meg 
og min egen psyke. Jeg hadde aldri rådet 
noen av mine pasienter til å gå på jobb 
så raskt etter en slik operasjon, men det 
rådet fulgte jeg ikke selv. 

Det er vanskelig å se seg selv utenifra. 
Jeg ble lagt inn igjen på Rikshospitalet to 
måneder etter operasjonen, da det viste 
seg at jeg hadde 60 ml blod i hjerteposen 
(hjertetamponade) som komplikasjon 
etter operasjonen. Etter dette tok jeg meg 
tid til å komme meg ordentlig før jeg var 
hundre prosent tilbake på jobb. 

TOBIAS
I 2017 kom Tobias til verden på Riks-
hospitalet. Uten den siste operasjonen 
hadde jeg nok ikke klart å gjennomføre 
svangerskapet. Jeg fikk fantastisk opp-
følging før under og etter graviditeten. 
Jeg var heldig og hadde et ukomplisert 
svangerskap. Jeg har aldri følt meg så 
trygg som under svangerskapskontrol-
lene på Rikshospitalet. Det å ha et eget 
team som kun jobber med gravide med 
hjertefeil er jo fantastisk. Jeg opplevde 
at det var tett samarbeid mellom kardio-
log og jordmor.  

Tobias er frisk og rask og det er jeg evig 
takknemlig for. Det var ingen selvfølge 
for meg å få et friskt barn. Familie betyr 
alt for meg. Dagene kan være slitsomme 
med full jobb, barn og nå studier, men 
det er sammen med familie og venner 
jeg henter energi. 

VIL JOBBE MED HJERTEBARN
Etter å ha blitt mamma selv har lysten 
til å studere videre til barnefysioterapeut 
vokst seg veldig sterk. Etter å ha jobbet i 
over 10 år har jeg begynt på en videre-
utdanning i fysioterapi for barn og unge 
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på Oslomet. Det er spennende å lære 
noe nytt og endelig også kunne hjelpe 
barn og ungdom enda bedre. Naturligvis 
er det barn med medfødt hjertefeil som 
ligger mitt hjerte nærmest. Jeg tror jeg 
har en stor fordel som fysioterapeut for 
denne pasientgruppen, nettopp fordi jeg 
er hjertebarn selv og har erfaring med 
både det fysiske og det psykiske aspek-
tet. Jeg vet hvordan det er når hodet vil 
mer enn det kroppen orker, og hvilke 
muskelplager som ofte kommer etter lang 
tid på sykehuset eller etter en operasjon. 
Det er komplekst.  Dette er noe jeg virke-
lig har et stort engasjement for. Jeg har et 
stort hjerte for de små hjertene!

Som de fleste andre var også Hege, Kim-Erik 
og Tobias på Norgesferie i år.

Hege og sjarmtrollet Tobias.

Ny bok om transplantasjon
AV MARIT HAUGDAHL

Katalog over mine menn av 
Helene Uri kom ut på Gyldendal 
i september. Det er en roman om 
en kvinne med en sterk vilje og 
et svakt hjerte.

Margrete Ecker har behov for et nytt hjerte. 
Det får hun da en ung mann kjører utfor 
veien en oktoberdag med lav sol.

STORE SPØRSMÅL
Katalog over mine menn er historien om Margrete fortalt av seks menn. 
Den tar opp noen av de mange spørsmålene som reiser seg når det at en 
persons liv er over fører til at en annen person får livet i gave på ny. Hva 
gjør det med et menneske å få hjertet til en som skulle ha hatt livet foran 
seg? Og hva med dem som mistet sønnen sin, men gav bort hjertet hans? 
Hva har de rett til å forvente, eller til og med kreve, av henne som har 
sønnens hjerte i brystet?

Boken får også frem hvor komplisert organdonasjon og det å bli trans-
plantert er.

ULIKE FORTELLERSTEMMER
En av fortellerstemmene er donoren, i boken kalt «Hjertet». En annen er 
Sverre, Margretes sønn. I tillegg blir vi kjent med hovedpersonen gjennom 
en elsker, en nær venn, en lege og faren til han som hadde donorhjertet.

Språkorakelet Uri leker seg med ordene når hun lar de ulike fortellerstem-
mene kles i ulike språkformer. Mens faren til donoren for eksempel skriver 
nynorsk, han som mistet livet i en bilulykke (og hvis historie slutter midt i 
en setning) et svært muntlig språk med en del gjennomgående grammatiske  
feil og mange a-endelser.

INSPIRERT AV EN PÅRØRENDE
I «takketalen» bakerst i boken nevner forfatteren en person hun møtte 
på et fly fra Alicante som fortalte om sin egen far og ba henne skrive om 
ham. Margrete er en mosaikk av mange historier om transplanterte. Uri 
har oppsøkt flere historier, og hun har også søkt medisinsk hjelp hos en 
rekke leger og eksperter. 

LES MER
I etterordet viser også forfatteren til hvilke skriftlige kilder hun har brukt, 
som kanskje kan være til inspirasjon for andre som er interessert i temaet: 

Ole Martin Høystad (2011): Hjertet. En kulturhistorie, Spartacus 
Wasim Zahid (2018): Hjerte for hjertet. Alt om kroppens iherdige motor, 
Gyldendal

Og siden linken til kardiologisk avdeling på Rikshospitalet som står i 
boken ikke virker, kan vi by på den riktige nettadressen her:
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinikk%20for%20kirur-
gi,%20inflamasjon%20og%20trnsplantasjonsmedisin/Hjertetransplanta-
sjon-et-nytt-hjerte-OUS.pdf
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Det er tidligere vist at SGLT2-hemmerne reduserer risikoen for 
å utvikle hjertesvikt hos pasienter med diabetes type 2. Nye 
studier har undersøkte om medikamenter som dapagliflozin og 
empagliflozin også er nyttig i behandlingen av hjertesvikt også 
hos pasienter uten diabetes.

Professor og overlege Lars Gullestad mener at studien bekrefter 
SLGT2-hemmernes funksjon og at dette vil føre til et paradig-
meskifte i behandlingen av hjertesvikt, samt at retningslinjene 
vil bli oppdatert i 2021.

I følge en pressemelding fra Boehringer Ingelheim kan medika-
mentet empagliflozin (Jardiance) redusere risikoen for død og 
sykehusinnleggelse med 25 prosent. Resultatene ble nylig pre-
sentert på ESC-kongressen 2020, det årlige møtet til European 
Society of Cardiology. De er også publisert i The New England 
Journal of Medicine. 

Den utprøvende studien vurderte effekten av behandling med 
empagliflozin i tillegg til standard behandling i forhold til 
placebo. I alt har over 3.700 pasienter med hjertesvikt deltatt i 
studien. 

I tillegg til at legemiddelet reduserte risikoen for sykehusinnleg-
gelse og kardiovaskulær død, var det en nyrebeskyttende effekt 
og livskvaliteten til pasientene økte. 

– Jeg forventer at alle norske kardiologer tar SLGT2-hemmere 
i bruk, så snart medikamentene blir godkjent til bruk hos disse 
pasientene av legemiddelmyndighetene, sier Gullestad. I dag 
er det kun hjertesvikt-pasienter med diabetes type 2 som får 
behandling med empagliflozin, og for denne pasientgruppen er 
behandlingen også refusjonsberettiget. 

Dan Atar, professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus 
Ullevål omtaler resultatene fra studien som et gjennombrudd. 
– I motsetning til mange andre behandlinger innen hjertesvikts-
området, så har empagliflozin hatt en svært positiv effekt på 
nyrene. Det oppsiktsvekkende med studien er at det er snakk 
om en type medisin som i dag brukes til å redusere blodsukker 
hos diabetikere, sier Dan Atar.

Hjertesvikt er en alvorlig kardiovaskulær sykdom og den mest 
vanlige og alvorlige komplikasjonen av hjerteinfarkt. I tillegg 
kan mange med medfødt hjertefeil utvikle hjertesvikt av ulike 
årsaker. Halvparten av pasientene med hjertesvikt har diabetes.

Diagnosekurs utsatt
På grunn av Covid-19, må kurset «Ung med  
hjertefeil – hva nå», som skulle vært arrangert 
8. og 9. oktober, utsettes til 11. og 12.mars 2021.
Kurset er for deg mellom 18 og 26 år og din 
nærmeste. Det arrangeres som før ved OUS 
Rikshospitalet.
Det planlagte Mannekurset arrangeres etter det 
vi vet fortsatt 9. november. Her vil alle
– inkludert foredragsholderne – være menn.  
Og selvsagt arrangeres det på en man(n)dag.
Begge kursene er et samarbeid mellom Lærings- 
og mestringssenteret ved OUS Rikshospitalet, 
Kardiologisk avdeling og Voksne med medfødt 
hjertefeil.
En perfekt anledning til å lære mer om hjerte- 
feilen din og møte andre i samme situasjon.

Spørsmål kan stilles til Lmskkt@ous-hf.no

DIABETESMEDISIN HAR STOR NYTTE 
FOR PASIENTER MED HJERTESVIKT
To store studier har vist at en gruppe medikamenter som kalles SGLT2-hemmere har god effekt 
på hjertesvikt-pasienter. 

AV MARIT HAUGDAHL

www.vmh.no
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STYRET I ARBEID
Landsstyret i VMH består av en representant 
fra hver av våre fem regioner, samt styreleder 
og nestleder. I tillegg møter daglig leder på alle 
styremøtene. 

Styremøtene avholdes for tiden via videokonferanser.

Smittevernhensyn og restriksjoner i forhold til fysiske møter med 
større grupper, gjør at også høstens aktiviteter og planer må tilpas-
ses og justeres fortløpende.

• Alle regionlagene vil arrangere aktiviteter for medlemmene. 
Vi har vurdert det slik at det foreløpig bør satses på utendørs-
aktiviteter da dette antageligvis innebærer mindre smitterisiko. 
Noen av regionlagene har arrangert digitale treff og møteplasser i 
sommer, og flere vil forsøke å tilby dette lokalt utover høsten.

• Webinarer, foredrag om aktuelle tema på nett for en avgrenset 
gruppe, er noe VMH vil tilby våre medlemmer. I første omgang 
har vi nylig fått innvilget støtte fra Stiftelsen Dam til temaer 
som er knyttet til psykisk helse. Mer informasjon vil bli sendt ut 
til alle medlemmene i løpet av kort tid!

• Landsmøtet i VMH blir avholdt hvert annet år på vårparten. 
I år ble landsmøtet flyttet til første helgen i oktober og gjen-
nomført som et digitalt møte.Følg med på www.vmh.no for 
resultater fra landsmøtet.

• Seminaret om hjertefeil og psykisk helse som var planlagt 
arrangert i november, er nå utsatt på ubestemt tid. Det samme 
gjelder nytt likepersonkurs på nyåret. Vi håper selvfølgelig å få 
til å arrangere disse samlingene så snart som mulig når smitte-
vernhensyn tillater det.

• Høsten er tid for søknader, og spesielt innen forskning på med-
født hjertefeil fra det medisinske miljøet har det vært økt in-
teresse. Alle forskningssøknader skal involvere brukergruppen, 
og VMH har hatt flere møter med forskere for å inngå avtale 
om samarbeid hvis søknadene deres skulle få innvilget støtte.

• Den nye informasjonsfilmen om VMH er i produksjon, en 30 
sekunders film som forteller litt om hvordan det kan være å leve 
med en medfødt hjertefeil. Lansering blir i løpet av høsten.

• Hvilke fordeler innebærer et medlemskap i VMH? Nye med-
lemsfordeler jobbes det med, og om kort tid håper vi å komme 
med mange gode tilbud og fordeler ved å være medlem i VMH.  

• Dette året fyller VMH 10 år, og vi hadde store planer for ju-
bileumsmarkering. Blant annet det store jubileumslotteriet som 
stadig har blitt flyttet på. Planen nå er å flytte dette til nærmere 
jul, og avholde trekningen digitalt en kveld for alle som har 
kjøpt lodd. Mer informasjon kommer når detaljene for gjen-
nomføringen er lagt. 

Hvordan reagerer  
vi på Covid-19?
Akuttmedisinsk avdeling ved OUS og GUCH-enheten har 
startet et forskningsprosjekt om Covid-19 og reaksjoner 
blant voksne med medfødt hjertefeil. DU er invitert til å 
delta!

Bak den nettbaserte studien står sykepleier og 
førsteamanuensis Tine Grimholt, og overlege ved GUCH-
enheten på Rikshospitalet, Ola Gjesdal (bildet).

– Vi vet fra studier og erfaring fra pasientarbeid at 
de som er operert for hjertefeil i ung alder er ekstra 
sårbare for reaktivering av psykiske reaksjoner i en 
stresset situasjon, sier Ola Gjesdal.

Studien er tilgjengelig på nettet ved å følge 
linken https://nettskjema.no/a/149510. Undersøkelsen 
tar 10-15 minutter og er helt anonym. 

Tid for rehabilitering?
LHL-sykehuset Gardermoen er så vidt vi vet de 
eneste i Norge som har hjerterehabilitering spesielt 
tilpasset voksne med medfødt hjertefeil.

På rehabiliteringsavdelingen har de et stort team 
som har mange års erfaring med pasientgruppen. 
Kunne du tenke deg å prøve?

GUCH-inntaket i sommer ble avlyst på grunn av 
koronasituasjonen. Men inntaket i uke 42 (12. og 13. 
oktober til 6.november) gjennomføres som planlagt, 
med litt færre deltakere enn normalt.

Les mer: https://vmh.no/hjerterehabilitering-2019/
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