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Foreningen for hjertesyke barn 
ble stiftet i 1976

adresseendring?
Du kan selv korrigere din 

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

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

e-post på ffhb@ffhb.no.

Leder anne giertsen      anne@ffhb.no iNNHoLd

Vi har over 6 000 barnehager og rundt 3 000 
grunnskoler i dette landet, med over 120 000 
ansatte til sammen. Det er store tall, og kanskje 
det er nettopp dette som er utfordringen. 
Hvordan skal vi finne frem til det enkelte 
hjertebarnet og sikre at nettopp dette barnet 
får den beste og mest tilpassede hverdagen i 
barnehagen og på skolen?

FFHB har forsøkt mye. Vi har sendt ut bro-
sjyrer og annet materiell, og vi har invitert til 
fagmøter og seminarer. Men med så mange 
ansatte i så mange barnehager og skoler, 
er det likevel en nesten uoverkommelig og 
uoversiktlig oppgave. 

Derfor trenger vi DIN hjelp til å nå frem med 
informasjon. Som en del av FFHBs prosjekt 
om barnehage og skole, Hjertevennlig opp-
vekst, skal vi gjennomføre en større kartleg-
ging av tilbud, utfordringer og erfaringer med 
hjertebarnas hverdag. I prosjektet ønsker vi 
å innhente mest mulig informasjon slik at 
vi bedre kan samarbeide målrettet med de 
enkelte skolene og barnehagene. Vi trenger 
at DU går inn på den elektroniske spørre-
undersøkelsen på Internett og svarer!

I dette nummeret av Hjertebarnet handler det 
mye om systemer. For det er mye som er bra 
og som er lagt til rette for barn som har noen 
ekstra utfordringer. Det er møter på møter 
med skole og barnehage, og det er møter med 
leger og spesialister. Medisiner skal bestilles og 
hentes, og avtaler om skoleskyss skal inngås. 
Dobbelt sett med skolebøker for å ha både 
hjemme og på skolen, og assistent som følger 
litt ekstra med i utetiden i barnehagen. Og 
vi hjerteforeldre setter stor pris på alt som 
fungerer og som kommer, uten at vi må mase 
altfor mye om det. Men så er det når ting ikke 
fungerer at vi merker hvor tungt alt kan være. 
Avtaler som ikke holdes, ting man ble enige 
om på møter, som ikke er gjennomførbart på 
grunn av ressursmangel, medisiner som ikke 
er gitt i barnehagetiden, ventelister på enkle, 
men viktige, undersøkelser, eller kanskje det 
er barnet som slett ikke vil ha all denne ekstra 
oppmerksomheten til alle tider av døgnet. 

Å være foreldre generelt er ikke alltid en 
dans på roser, men foreldre til kronisk syke 
barn burde slippe å ha altfor mange torner 
under føttene sine. Når ting virkelig går galt 
og slett ikke fungerer slik man har avtalt 
og blitt forespeilet, bør og skal man si ifra. 
Pasient- og brukerombudet forteller i dette 
bladet om hvordan man går frem for å melde 
i fra når man ikke får hjelpen eller tjenesten 
man har krav på. 

Her i huset har familiens hjertebarn i høst 
forlatt grunnskolen og begynt på videregående 
skole. Nå er det ikke lenger kommunen, men 
fylkeskommunen man skal forholde seg til. 
Og mer og mer må hjertebarnet selv ta ansvar 
for å finne ut av på egenhånd, ikke minst å 
lære seg å si ifra selv. Stor overgang for både 
foreldre og barn, men helt riktig og sunt for 
oss alle. Barna vokser, vi vokser og det er bare 
å henge med i alle svingene – tiden går fort!

Med ønske om en riktig god 
høst og snart førjulstid,

Anne Giertsen
leder landsstyret FFHB
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<<Det største 
problemet til Mie er 
at hun blir så sliten, 
og at hennes fysiske 

plager er sammensatte 
og byr på ulike 
utfordringer>> 
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Notiser Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Barnekardiolog Magne Berget  
skrIvEr ArTIkLEr TIL www.ffhb.no
Barnekardiolog Magne Berget skriver artikler til vår nettside, basert på viktige emner 
og temaer sendt inn av våre brukere og lesere. Han har tidligere skrevet om blant annet 
vaksinasjon, flyreiser med hjertesyke barn, bading og opphold i varme strøk med mer.
I tillegg begynner vi i oktober med en interaktiv tjeneste på www.ffhb.no, «Spør 
eksperten». Les mer om dette på side 29.

Er det noe du ønsker berget skal skrive om? 
Send melding til hanni@ffhb.no om hvilket tema.

Bok om å leve med barn  
som har spesielle behov
Kristine Lindhøy i Vestfold har to barn med spesielle behov, 
datteren har medfødt hjertefeil og sønnen har ADHD og 
Tourettes syndrom. Hun 
har delt sine tanker i boken 
«Sidespor», som har fått 
fyldig og god omtale i en 
rekke aviser og ukeblader.

Historien er hentet fra  
forfatterens hverdagsliv 
som mor til to barn med 
spesielle behov. 
Boken Sidespor utgis av 
Publica Bok As.

Gave fra  
Kongsberg Maritime
I sommer fikk Foreningen for hjertesyke barn 
en gave på kr 85 000 av teknologibedriften 
Kongsberg Maritime. Midlene skal brukes til 
prosjektet «Hjertevennlig oppvekst», og vil 
således bidra til en bedre tilrettelegging for 
hjertesyke barn i barnehage og på skole.

Det var bedriften og de ansatte i Kongsberg 
Maritime som i fellesskap hadde besluttet å 
støtte FFHB.

FFHB takker for støtten som vil komme godt 
med i arbeidet for en god hverdag og oppvekst 
for barn med medfødt hjertefeil.

u Peter Frøkjær fra FFHB Buskerud var til stede da 
gaven ble overrakt. I alt fire organisasjoner som mot-
tok støtte fra Kongsberg Maritime denne dagen, og 
i tillegg til FFHB mottok også Redningsselskapet, 
Natteravnene og Norsk Folkehjelp en gave.

to nye familier på hotelltur til Oslo
Foreningen for hjerte-
syke barn samarbeider 
med Hotel Guldsmeden 
i Oslo, noe som blant 
annet innebærer at ti av 
våre medlemsfamilier får 
en gratis hotellhelg i løpet 
av året.  Helgene fordeles 
på de fem regionene. 

I årets høstferie skal en 
familie fra Buskerud og 
en fra Telemark på hotell-
tur til hovedstaden og bo 
på Hotel Guldsmeden. 

Vi ønsker god ferie!

Hjelp på ulike  
nivåer i systemene
Mange hjertesyke barn trenger ekstra oppfølging i hverdagen. Mie, som du kan lese om på de neste sidene, er ett av 
dem. Instansene som skal hjelpe er noen ganger organisert under det statlige, som sykehus og spesialisthelsetjenesten, 
noen ganger under det kommunale, som skoler, helsesøstre og fastleger, og noen ganger under fylket, som videregående  
skoler og enkelte klageinstanser. 

Systemene kan være omfattende og uoversiktlige å manøvrere i, samtidig som familiene først og fremst ønsker og trenger 
å bruke tiden sin på det hjertesyke barnet. Mange barn med medfødt hjertefeil vil også ha behov for et godt og tverrfaglig 
habiliteringstilbud. Da er det ekstra viktig at systemene lokalt og sentralt fungerer, samarbeider og sikrer gode overganger.

I dette nummeret av Hjertebarnet har vi snakket med en (statlig) barnekardiolog om medikamentbruk, en (kommunal) 
helsesøster om oppfølging i hverdagen og et (fylkeskommunalt) pasient- og brukerombud om hva du kan gjøre dersom 
hjelpen uteblir eller ting går galt. alle har de erfaring med barn med medfødt hjertefeil og familiene deres. Kunnskapen 
og kompetansen de innehar, skal komme familiene til gode, uansett hvor de er plassert. 

Foreningen for hjertesyke barn jobber for at systemene skal fungere til beste for de hjertesyke barna og familiene deres!

(Foto: Privat)

(Foto: Hotel Guldsmeden)
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Mie bor i Bergen og går på Slettebakken 
skole. Her er det store utearealer hvor barna 
kan utfolde seg i lek og aktiviteter i alle 
friminuttene.

– Akkurat dét er egentlig litt utfordrende, 
medgir mamma Karina Indrearne. I skole-
gården er det mange steder hvor Mie kan 
«gjemme seg bort» og ta en pust i bakken 
eller høneblund. Karina forteller at Mie kan 
sovne overalt, ved skolepulten, på veien hjem 
fra skolen, eller ute i skolegården. 

– Ved ti minusgrader er det lite heldig å 
sove ute i store frikvarter, legger mor til og 
medgir at dét faktisk har skjedd en gang. Mie 
trenger at noen holder et øye med henne.

Sjelden sykdom
Mie er født med hjertesykdommen Ebstein 
(se faktaboks). Hun tar medisiner, men er 
likevel plaget med en del rytmeforstyrrelser 
og har hatt flere episoder på skolen. I fjor 
høst forsøkte de å behandle henne med 
hjertekateterprosedyre for rytmebehandling 
(ablasjon) på Haukeland universitetssy-
kehus, men de kom ikke til ved selve AV-
knuten. Nå venter Mie på et nytt forsøk. 

I tillegg til hjertefeilen har Mie astma, og en 
skjevhet i ryggen som gir en del smerter. Mor 
medgir at de fysiske utfordringene legger 
reduksjoner på jentas overskudd. 

– Mie er egentlig flink til å begrense akti-
viteten selv, og hun har ingen lese- eller 
skrivevansker. Tvert imot, hun liker sko-
learbeidet, forteller Karina. Men dermed 
har hun heller ikke krav på en Individuell 
opplæringsplan (IOP) i kommunen.

hjelp til å samkjøre
– Det største problemet til Mie er at hun 
blir så sliten, og at hennes fysiske plager er 
sammensatte og byr på ulike utfordringer, 

forteller Karina. Hun har lenge ønsket en 
Individuell plan (IP) for Mie. 

– Det begynner å bli ganske mye infor-
masjon og oppfølging rundt Mie, og i 
ansvarsgruppen har vi lenge diskutert at 
det er behov for en IP, hvor informasjonen 
blir koordinert mellom de ulike instansene 
og det avklares hvem som gjør hva, sier 
Karina. På side 9 kan du lese mer om hva 
en IP er, og om hva som skiller denne fra 
en IOP. Ikke alle foreldre er kjent med disse 
tiltakene. I tillegg faller en del hjertesyke 
barn mellom to stoler når det kommer til 
behovet for og vedtaket om slike planer. 
Mange trenger oppfølging, men de oppfyller 
likevel ikke alle de formelle kravene for å 
få på plass en IP eller IOP, som tilfellet 
er med Mie. 

Karina medgir at det har vært mye fram og 
tilbake med vedtakskontoret i kommunen 
fordi Mie tilsynelatende ikke tilfredsstiller 
kravene til sammensatte hjelpebehov. Hel-
sesøster, som fram til nå har ledet ansvars-
gruppen, har jobbet mye med å finne fram 
i denne «jungelen» av rettigheter.

God hjelp på skolen
På skolen har de tilrettelagt for Mie med en 
rekke små tiltak, som til sammen utgjør en 
stor forskjell i hennes hverdag. Blant annet 

Sammensatte

Mie Adele Indrearne (7) har hjertefeilen Ebstein og blir lett sliten. I løpet av en skoledag 
trenger hun tilrettelegging, blant annet så hun får hvilt. Nå har Mie fått en Individuell 
plan (IP), som skal hjelpe til med å koordinere informasjon og tiltak.

iNdividUeLL PLaN Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

beHov

<<Mie forklarer 
gjerne og usjenert om 
hjertefeilen. Hun er 
ei livlig jente med et
 stort sjarmsmil.>> 

Mie i Disneyland i 
Paris sommeren 2013 

(Foto: Privat)
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iNdividUeLL PLaN (iP) og iNdividUeLL oPPLæriNgsPLaN (ioP)

Dersom du eller ditt barn har behov for lang-
varig og koordinerte tjenester på grunn av 
en funksjonshemning eller kronisk sykdom 
er du i målgruppen for en IP. Ditt behov for 
tjenester må ha en viss varighet. Men det 
kreves ikke at behovet skal være varig eller 
strekke seg over et bestemt antall måne-
der eller år. Du må ha behov for minst to 
eller flere helse- og omsorgstjenester, det 
vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere 
i kommunen. I forkant vil det bli gjort en 
helhetlig vurdering av om det nødvendig 
med en individuell plan.

De fleste kommuner og helseforetak har en 
eller annen form for standardisert mal for 
IP. Malen skal være så fleksibel at den kan 
tilpasses dine individuelle behov. 

hva inneholder en individuell plan?
 Ë En oversikt over pasientens og brukerens 
mål, ressurser og behov for tjenester.

 Ë En oversikt over hvem som deltar  
i arbeidet med planen.

 Ë En angivelse av hvem som er koordinator. 

 Ë En oversikt over hva pasient og bruker, 
tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt 
pårørende vil bidra med i planarbeidet.

 Ë En oversikt over hvilke tiltak som er 
aktuelle og omfanget av dem, og hvem 
som skal ha ansvaret for disse.

 Ë En beskrivelse av hvordan tiltakene 
gjennomføres.

 Ë En angivelse av planperioden og  
tidspunkt for eventuelle justeringer  
og revisjoner av planen.

 Ë Pasientens og brukerens samtykke til at 
planen utarbeides og eventuelt samtykke 
til at deltakere i planleggingen gis tilgang 
til taushetsbelagte opplysninger.

 Ë En oversikt over nødvendig eller 
ønskelig samarbeid med andre  
tjenesteytere, institusjoner og etater

hvem har ansvaret for å utarbeide en 
individuell plan?
Kommunens helse – og omsorgstjeneste 
og helseforetaket har plikt til å sørge for å 
utarbeide en individuell plan. Når helseper-
sonell ser at det er behov for helsetjenester 
fra både spesialisthelsetjenesten og kom- 
munehelsetjenesten, skal helsepersonell 
varsle kommunens koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering. Koordinerende 
enhet for habilitering og rehabilitering har 
det overordnede ansvaret for å utarbeide  
en individuell plan.

Du har rett til å delta i arbeidet med utar-
beidelsen av individuell plan og det skal 
legges til rette for det.

Retten til individuell plan innebærer ikke en 
rett til å få gjennomført de tiltak som står i 
planen. Det er vedtak fra den enkelte tjeneste-
yter som gir deg rett til de enkelte tjenestene. 

Kommunen skal ha en egen koordinerende 
enhet for habilitering og rehabilitering. 
Enhver som har en individuell plan, skal ha 
en koordinator. Rett til brukermedvirkning 
gjelder også ved valget av koordinator.

hvor finner du reglene om individuell plan?
Reglene om individuell plan finner du blant 
annet i pasient- og brukerrettighetsloven § 
2-5, helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 
7, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk 
helsevernloven § 4-1 og arbeids- og vel-
ferdsforvaltningsloven § 15. Forskrift om 
habilitering og rehabilitering gir utfyllende 
regler om individuell plan, og beskriver 
innholdet i planen. Helsedirektoratet har 
også utarbeidet en veileder til forskriften 
og en brosjyre som retter seg mot brukeren. 

(Tekst: Andreas Habberstad FFO og 
Kristen Jüriloo FFO Rettighetssenter.)

kjEnnEr du TIL IndIvIduELL PLAn? 
Alle mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet 
har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Målet med IP er å sikre bedre og mer samordnende  
tjenester, uten at den som trenger tjenestene selv skal koordinere alle de ulike etatenes hjelpeordninger. 

Hva er en individuell opplæringsplan (IOP)?
For de elevene som får spesialundervisning, skal 
det utarbeides individuell opplæringsplan. Planen 
skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan 
den skal drives og organiseres. Også avvikende 
kontraktsvilkår for lærlinger kan fastsettes i den 
individuelle opplæringsplanen.

Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av 
skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen 
til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.
Skolen bør involvere foreldrene og eleven selv (hvis ved-
kommende er eldre enn 12 år) i utarbeidelsen av planen. 

Å lage en god opplæringsplan er en stor utfordring 
for alle involverte parter. I en del kommuner er det 
utarbeidet maler for individuelle opplæringsplaner og 
retningslinjer for hensiktsmessige rutiner og saksgang 
for dette arbeidet. 

En individuell opplæringsplan kan for eksempel ha følgende oppbygging:
 Ë Pedagogisk kartlegging der det for eksempel gis en oversikt over 
elevens sterke sider, problemer, forutsetninger og muligheter for 
læring, etablerte kunnskaper og ferdigheter

 Ë Valg av utviklings- og læringsområder og langsiktige mål

 Ë Mål både for ferdigheter og arbeidsmetoder, for faglig, sosial og 
personlig utvikling.

 Ë Halvårsplan med fokus på innhold, arbeidsmetode, lærestoff og lære-
midler. I tillegg skal det skisseres når og hvordan planen skal evalueres

 Ë En oversikt over hvordan opplæringen skal organiseres. Det vil 
for eksempel si hvor stor del av undervisningen som skal foregå 
i grupper, individuelt eller i klassen. Antallet voksne, det vil si 
hvor mange pedagoger, assistenter eller andre som skal arbeide 
med eleven, må også beskrives

(Kilde: www.fug.no)

får Mie skoleskyss. Da unngår hun å bruke 
opp for mye energi på vei til og fra skolen, 
og kan heller bruke kreftene på aktiviteter 
i skoletiden. For eksempel gymtimene, hvor 
Mie henger fint med og regulerer tempoet 
selv. I klasserommet har hun en sofa som 
hun kan bruke når hun trenger å hente seg 
litt inn. Karina forteller at kontaktlæreren er 
flink til å se når Mie er sliten, og hun legger 
til rette så Mie får hvile når hun trenger det. 
Mie gjør lekser på SFO, og hun har to sett 
skolebøker så hun ikke trenger å bære alt 
fram og tilbake hver dag. På skolen har de 
også laget et eget skriv om Mies sykdom, 
som står i klassens vikarperm. 

Karina er fornøyd med hjelpen Mie får 
i dag, men innrømmer at starten i første 
klasse var litt bratt. 

– Kontaktlærer og elevinspektør var på besøk 
hos Mie i barnehagen, men ellers var det ingen 
overføring av informasjon mellom barneha-
gen og skolen, forteller hun. Da Karina tok 
kontakt med vedkommende som var rektor 
da datteren skulle begynne på skolen og 
fortalte at Mie hadde noen spesielle behov, 
ble hun ganske kontant møtt med at dersom 
Mie får hjelp, er det andre som får mindre. 

I dag fungerer tingene langt bedre, og skolens 
holdning er annerledes. Mamma forteller at 
Mie har gode og dårlige dager, men at hun 
stort sett får regulert aktiviteten deretter. Hun 
har fortalt om hjertefeilen til hele klassen, og 
har vist fram 24-timers EKG-boksen. Mie 
forklarer gjerne og usjenert om hjertefeilen. 
Hun er ei livlig jente med et stort sjarmsmil, 
og har med glede tatt fatt på et nytt skoleår.

ebsteins anomali
Tricuspidalklaffen er deformert, svært ofte med en påfølgende lekkasje, og  
i stedet for å ligge mellom høyre forkammer og ventrikkel er innfestningen 
forskjøvet ned i høyre ventrikkel. Høyre forkammer er stort og høyre ventrikkel 
liten. Pumpeeffekten er svekket slik at mindre blod blir pumpet inn i lungene. 

Ebsteins anomali er oftest kombinert med et hull mellom forkamrene (ASD),  
og dette betyr at blått oksyngenfattig blod kan passere via dette hullet fra høyre 
til venstre forkammer. Dette blandete blodet, oksygenfattig og oksygenrikt, 
strømmer deretter videre inn i venstre ventrikkel, derfra inn i aorta (hovedpuls-
åren) og rundt i kroppen, som dermed får tilblandning av oksygenfattig blod.

Ebsteins anomali kan variere fra å være meget mild, med få symptomer,  
til meget alvorlig. Hvordan barnet påvirkes, avhenger av funksjonen i høyre  
side av hjertet, og dermed av hvor mye blod som effektivt pumpes til lungene. 
Av og til blir også hjertearytmier et problem ved Ebsteins anomali.

iNdividUeLL PLaN

Mamma Karina 
tar et godt tak om 
datteren Mie.
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Det bor seks tusen mennesker i den for-
holdsvis lille kommunen Hole. Fire helse-
søstre deler på ansvaret for kontroller og 
oppfølging av barn fra null til 18 år. Pia 
Mandt har jobbet i Hole i snart tre år, og 
følger opp flere barn med medfødt hjertefeil. 
Hun stortrives som helsesøster i kommunen, 
nettopp fordi forholdene er såpass små. 

– I vår kommune kommer det cirka 85 nye 
barn til verden hvert år. Disse får vi tatt 
godt vare på, og vi kan sikre kontinuitet 
i oppfølgingen, de slipper blant annet å 
bytte helsesøster, understreker Pia. I Hole 
jobber de tverrfaglig og ut fra et perspektiv 
om helhetlig helse. Både fastlege, psykolog, 
spesialpedagog, logoped, fysioterapeut med 
flere samarbeider tett. 

– Så fort vi vet at det er et barn det er noe 
spesielt med, etablerer vi et tverrfaglig team, 
forteller Pia.

Tidligere har hun erfaring som sykepleier 
fra barnekirurgidsk avdeling ved Riks-
hospitalet, og er vant til travle dager med 
mange syke unger. Videreutdannelsen som 
helsesøster tok hun først etter at familien 
flyttet til Hønefoss. Pia forteller at ikke alle 
helsesøstre har jobbet med barn før de blir 
helsesøster. Hennes egen erfaring gjør 
henne ganske sikker på at det er 
en fordel å ha syslet med 
barn før du går løs på 
denne oppgaven. 

– Jeg har sett så mange syke unger på syke-
huset at jeg vet når jeg bør være bekymret 
og følge opp ekstra, eventuelt framskynde 
kontroller, understreker hun. Pia Mandt  
har fulgt opp flere barn med medfødt hjerte- 
feil på helsestasjonen der hun arbeider,  
og medgir at hun trives ekstra godt med 
disse utfordringene.  

– Jeg liker å se at jeg kan være med på å 
gjøre hverdagen til disse familiene enklere, 
og at jeg kan gi dem følelsen av at de har 
noen på sitt «lag», forteller Pia, og bedyrer 
at jobben som helsesøster i stor grad handler 
om å koordinere mellom ulike instanser. 
Hun leder flere ansvarsgrupper for barn 
med ulike behov.

– Jeg prøver å avlaste og hjelpe disse fami-
liene. Blant annet kan jeg ta en del 
telefoner for dem, for eksempel 
til legene på sykehuset, og sam-
kjøre informasjonen og avtalene 
som gjøres. Veldig ofte kan ting 
være uavklart, for eksempel  
når neste 

kontroll skal være, eller det kan være at 
foreldrene ikke har forstått all informasjonen 
de har fått. Da kan jeg ringe for dem og 
oppklare, sier hun vennlig og mener at 
dette er en enkel ting for henne å gjøre for 
foreldre som ofte er i en både presset og 
usikker situasjon. 

– Jeg kan godt purre og mase litt, det har 
jeg tid til, sier hun leende og stemmer for 
at helsesøstre skal følge opp familiene mer 
enn det de ofte gjør i dag. 

Når et barn med medfødt hjertefeil har vært 
til behandling og/eller operasjon på Riks-
hospitalet, får fastlegen tilsendt en epikrise 

(rapport) samtidig med 
at barnet sendes hjem 
til kommunen sin. 

Ved utskrivelse 
fra sykehus gir 
foreldre også 
samtykke til  
at kopi går til 

helsestasjonen. 
Pia understreker 
at dette er viktig, 

for det gjør hel-
sestasjonens  

HeLsesøster

Hva er en 
helsesøster?
En helsesøster er en autorisert syke-
pleier med videreutdanning innen 
helsefremmende og sykdomsforebyg-
gende arbeid. Fokusområdene er 
helseundersøkelser og rådgivning, 
forebyggende psykososialt arbeid, 
opplysningsvirksomhet og veiled-
ning, hjemmebesøk og oppsøkende 
virksomhet, samarbeid med skolen 
om elevenes arbeids- og læringsmiljø, 
habilitering og individuelle planer, 
barnevaksineprogrammet og veiled-
ning i samliv, seksualitet og prevensjon. 
Fagområdene er blant annet barne-
sykdommer, epidemiologi, hygiene, 
miljørettet helsearbeid, fødselslære 
og flere relevante fagområder.

I Helsedirektoratets «Utviklingsstra-
tegi for helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten» fra 2010 er det beskrevet 
et behov for 1 550 ekstra årsverk 
innen tjenesten. Regjeringen vedtok 
tidligere i år å styrke helsesøster-
tjenesten med 300 stillinger, og  
bevilget 180 millioner kroner til  
denne økningen. 

En helsesøster kan fungere som 
koordinator og bidra til å gjøre 
livet lettere for familiene  

til barn med hjertefeil, mener  
helsesøster Pia Frogh Mandt  

fra Hole kommune i Buskerud. 

Helsesøsters arbeid med hjertesyke barn:

Å se etter det 
friske ved barnet

oppfølging av familien lettere. I Hole sam-
arbeidet helsestasjonen tett om barna med 
fastlegene, hvor to av dem også er helse-
stasjonsleger. Normalt følger også de hjerte-
syke barna det ordinære programmet for 
veiing og vaksinering på helsestasjonen. 
Noen kommer kanskje oftere til veiing fordi 
det hjertesyke barnet sliter med å legge på 
seg. Pia forteller at hun ofte tar en telefon 
til Rikshospitalet når det er noe hun lurer 
på med disse ungene. 

– Du må bare ikke være redd for å spørre og 
grave og være nysgjerrig, er hennes mantra 
som helsesøster. Pia drar innimellom på 
«hjemmebesøk» på sykehuset når barnet er 
innlagt for operasjon og behandling. Hun 
tror denne typen oppsøkende virksomhet 
betyr mye for foreldrene. Dessuten gjør det 
jobben hennes enklere. 

– Det er så viktig å snakke med foreldrene, 
å se dem og lytte til dem. Dessuten, foreldre 
kjenner sine barn aller best. Og en mor har 
alltid rett, vet du, legger hun til og mener det.
En helsesøsters mandat er å drive forebyg-
gende og helsefremmende arbeid. I tillegg 
til veiing og måling av vekt, høyde og hode-
omkrets, og å fange opp eventuelle avvik, 
er det vaksinasjon av barna og helseopplys-
ning som står på dagsordenen. Har barnet 
spesielle behov, kanaliseres og henvises 
familiene videre. 

– Noen barn følger vi tettere opp. Når det 
er barn med medfødt hjertefeil, kan det i 
enkelte tilfeller være aktuelt å koble inn en 
ernæringsfysiolog, eventuelt habiliterings- og 
spisetreningsteamet i Drammen. I perioder 

har de kanskje sondenæring og mye dreier 
seg om dette, forteller Pia. Hun har selv 
sørget for å informere legevakten om hva 
det er med disse barna. 

– Da vet legevakten hvorfor dette barnet 
for eksempel har så lav metning, noe som 
absolutt fungerer forebyggende, legger hun til. 
Pia forteller at helsesøstre kan gi generelle 
råd og være der som praktisk og psyko-
logisk støtte for familiene. Hun tror likevel 
at helsesøstre noen ganger kan føle seg litt 
usikre i møte med barn som er syke eller har 
veldig spesielle behov. De mangler kanskje 
kompetansen selv, og er redde for å overprøve 
eller si noe som er feil. Helsesøstre sitter stort 
sett alene, noe som kan være utfordrende. Pia 
sammenlikner med det å jobbe på et sykehus, 
hvor du hele tiden har et team rundt deg som 
du kan spørre og diskutere med.

– Det er viktig at du som helsesøster er 
løsningsorientert, og du må bare prøve å 
finne ut av ting. Som helsesøstre kan vi 
ikke fraskrive oss vårt ansvar. Barnet blir 
fulgt opp medisinsk på sykehuset, men livet 
til familien her hjemme kan bli veldig mye 
bedre om vi som helsesøstre er aktive og på 
banen, det er vår del av jobben, bedyrer den 
engasjerte helsesøsteren. I tillegg har hun 
en kjepphest om at vi ikke må glemme alt 
som er friskt og normalt ved disse barna. 

– Vår oppgave som helsesøster er ikke minst 
å gi foreldrene en opplevelse av at barnet 
er mer enn sykdommen. Vi skal se etter det 
friske ved barnet, og hjertefeilen må ikke 
føre til at vi overser andre ting, avslutter 
Pia Mandt energisk.

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 
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Medikamenter inngår ofte som del av behandlingen for barn med medfødt hjertefeil. En 
fersk studie fra Haukeland universitetssykehus viser at ett av tre hjertesyke barn som 
går til kontroll på poliklinikken, bruker eller har brukt medikamenter. 

MEdIkAMEnTBruk
Hjertesyke barn og

Ifølge Statens legemiddelverk er rundt 
en tredjedel av medisinene som brukes 
på barn i dag, uregistrerte i Norge eller 
ikke godkjente for bruk på barn. En del 
medisiner benyttes også utenfor godkjent 
aldersgruppe. Dette betyr likevel ikke at 
det er ulovlig eller nødvendigvis farlig å 
bruke dem. I Norge har legene full rett til 
å forskrive nødvendig medisin, uavhengig 
av om den er godkjent for bruk for denne 
sykdommen eller pasientgruppen, og det 
hviler således et tungt forsvarlighetsansvar 
på dem. 

– Medisiner er viktig for mange av disse 
barna, og vi kan ikke frata dem muligheten 
for medikamentell behandling fordi prepa-
ratene ikke er testet godt nok på barn, eller 
myndighetsgodkjent, sier overlege Ansgar 
Berg på Barneklinikken ved Haukeland 
Universitetssykehus. Han har jobbet med 
hjertesyke barn i 10 år og er spesialist i 
barnekardiologi.

Berg legger vekt på at medikamentell behand-
ling av hjertesyke barn baserer seg på lang 
klinisk erfaring, vitenskapelig litteratur, kon-
sensus i fagmiljøet, beste evidens og grundige 
vurderinger om hver enkelt problemstilling. 
Han understreker at det aldri er tilfeldig hva 
barnet får. Like fullt argumenterer han for at 
vi på langt nær har tilstrekkelig vitenskapelig 
basert kunnskap til å kunne individualisere 
behandlingen godt nok. Det er også gjort 
for få såkalte randomiserte (kontrollerte 
og med tilfeldige utvalg), kliniske studier 
av medikamenter til barn.  

Dynamisk sykdom
Ansgar Berg beskriver medfødt hjertefeil 
som en dynamisk sykdom. Ikke bare endrer 
den seg over tid og ettersom barnet vokser, 
men den manifesterer seg med svært store 
individuelle forskjeller. 

– Medikamentell behandling av barn med 
medfødt hjertefeil må alltid individualiseres 
og tilpasses den enkelte sykdomstilstanden 
og det enkelte barnet, understreker Berg og 
forteller at det brukes mye tid på å diskutere 
dette i legeteamene på sykehusene. 

Han forklarer at medikamentell omsetning 
hos barn er annerledes enn hos voksne, og 
medisinene har ofte en annen virkning og 
eventuell bivirkning på barn. Kunnska-
pen om hvordan medikamenter virker på 
voksne, lar seg ikke nødvendigvis overføre 
til barn. Berg medgir at dette kan være 
en utfordring ved legemiddelbehandling 
av barn, og etterlyser mer forskning på 
området.

 – Vi trenger flere kliniske studier om medi-
kamentell behandling hvor barn deltar! 

En av tre
På Haukeland Universitetssykehus gjorde de 
for ett år siden en studie hvor de undersøkte 
hvor mange av de hjertesyke barna som står 
på medikamenter, og hvordan egne rutiner på 
sykehuset fungerer. For eksempel; hvordan 
dokumenteres medikamentbruken i barnets 
journal, hvor godt registreres endringer i 
dosering, med mer? Undersøkelsen viste at 
30 prosent av de hjertesyke barna fra null til 
seks år som går til kontroll på poliklinikken 
på sykehuset, bruker eller har brukt medisiner.  

– Tallet var høyere enn vi på forhånd trodde, 
forteller Berg. Han har lenge ønsket mer 
fokus på medikamentbruk, og tror det 
er nyttig å gå sin egen praksis etter i 
sømmene på denne måten. Studien 
viste at det ofte var en diskrepans 
mellom det som sto på barnets 
resept, hva foreldrene mente at 
barnet brukte og hva som til enhver 
tid var dokumentert i barnets jour-
nal, noe Berg synes er skremmende. 

I kjølvannet av studien har de på 
Haukeland endret sine rutiner rundt 
oppfølgingen av de hjertesyke barnas 
medikamentbruk, og er nå langt mer 
bevisst på hvordan legemiddelbruk 
dokumenteres og har fokus på 
hvordan bivirkninger 
håndteres. 

– Vi spør alltid foreldrene konkret om dose-
ring og bivirkninger, og om det går greit 
med medisinene, og vi er svært nøye med 
å oppdatere journalen med denne infor-
masjonen hver gang barnet er til kontroll, 
sier overlegen, som medgir at disse tingene 
faktisk kan glippe i en travel hverdag og når 
ulike instanser er inne og justerer dosering.  

Hjertesyke barN og MedikaMeNtbrUk Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

<<Vi følger veldig nøye 
med på barna som 

står på disse 
medikamentene.>> 
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HjerteSvIKt = ikke nok blod ut til kroppen
Kort fortalt handler hjertesvikt hos barn 
om at hjertet ikke pumper den til en hver 
tid nødvendige mengden blod ut i kroppen. 
Årsaken til svikten kan være at hjertemuske-
len har nedsatt pumpeevne, for eksempel 
ved kardiomyopatier eller følgetilstander 
etter komplisert hjertekirurgi. Den kan 
også skyldes at blodet tar en annen vei ved 
unaturlige forbindelser mellom de ulike 
kretsløpene, såkalte shunter (for eksempel 
en VSD). Eller hjertesvikten kan være for-
årsaket av at pumpemotstanden er for høy, 
for eksempel på grunn av trykkbelastningen 
ved en aortastenose. 

Ansgar Berg forteller at han aldri bruker 
det upresise ordet «hjertesvikt» i samtaler 
med foreldre uten at begrepet forklares nær-
mere. Hos voksne pasienter forbindes ofte 
«hjertesvikt» med at hjertemuskelen er skadet 
(for eksempel etter et hjerteinfarkt eller 
langvarig høyt blodtrykk), og foreldre kan 
derfor bli unødig skremt av dette begrepet. 
Berg mener det er viktig at foreldrene for-
står at hjertesvikt hos barn med medfødte 
hjertefeil, vanligvis ikke skyldes at det er noe 
galt med selve hjertemuskelen, men at hjertet 
er utsatt for en større arbeidsbelastning enn 
det barnet kan fungere godt med. Dersom 
barnets hjertefeil opereres og årsaken fjernes, 
vil hjertesvikten forsvinne. 

– Hjertesvikt er ofte forbigående og 
behandles først og fremst ved at man tar 

bort årsaken, fortrinnsvis med operasjon 
eller kateterteknikk, forteller Berg. Med 
kirurgi og kateterteknikk kan man åpne 
opp forsnevringer, lukke eventuelle hull, 
lede blodet i riktig retning, utvide årer, 
koble om årer, sette inn manglende klaffer 
osv. Det er viktig å plukke ut de pasientene 
som har nytte av kirurgisk eller kateterbasert 
behandling. Noen ganger er det imidlertid 
hensiktsmessig å avvente kirurgien, og kan-
skje la barnet vokse seg større. I mellomtiden 
kan tilstanden behandles medikamentelt. I 
andre tilfeller vil det være livslangt behov 
for medikamentell hjertesviktbehandling.

Medikamentell behandling  
av hjertesvikt
Ved hjertesvikt vil kroppen sette i gang sine 
egne mekanismer som prøver å kompensere 
for svikten. Dette skjer ved at fordelingen 
av blodstrømmen endres (relativt mer til 
hjerte, hjerne og nyrer og mindre til mus-
klene og mage-tarm-systemet), blodtrykk 
øker (økt perifer motstand) og kroppen 
sparer på saltet. Som en akutt reaksjon er 
dette hensiktsmessig, men felles for disse 
mekanismene er at de på sikt øker belast-
ningen på hjertet og forsterker de uheldige 
virkningene av lite blod til enkelte organer.

– Det vi behandler med medikamenter 
er kroppens kompensasjonsmekanismer 
på hjertesvikten, forklarer Berg. Han kan 
fortelle at hos noen barn er hjertesvikten 

forbigående, i andre tilfeller kan barnet 
trenge omfattende og kontinuerlig behand-
ling, enkelte livet ut.

Det finnes få publiserte og gode studier 
som sammenlikner ulike medikamenter 
ved behandling av barn med hjertesvikt. 
Derimot finnes mye klinisk kunnskap basert 
på at medikamentene har vært i bruk i 
mange år. Hjertesviktbehandling kan være 
komplisert, og barna må følges opp svært 
nøye, spesielt den første tiden etter oppstart 
av behandlingen. Det benyttes som oftest 
en kombinasjon av ulike medikamenter i 
behandlingen. De tre mest vanlige typene er:
 
• Vanndrivende medikamenter  

(diuretika), som reduserer mengden 
blod tilbake til hjertet.

• Blodtrykksenkende medikamenter 
(ACE-hemmere), som hjelper blodet 
ut i kroppen.

• Medikamenter som styrker hjertets  
pumpekraft (digitalispreparater).

– Doseringen vil være ulik avhengig av 
barnets vekt og respons på medikamentet. 
Vi følger retningslinjer for aldersgrupper 
og vekt, og trapper opp etter hvert som 
barnets kropp venner seg til medikamen-
tet, forklarer Berg. Han legger vekt på 
at både rekkefølgen på medikamentene 
og dosering baserer seg på lang klinisk 
erfaring og tradisjon.

Vanndrivende medikamenter
– Diuretika er det medikamentet vi har 
brukt aller lengst og har mest erfaring 
med, forteller Berg. 

Medikamentet øker utskillelsen av vann 
og salt i nyrene og reduserer væskeopp-
hopningen i kroppen. Vanndrivende medi-
kamenter kan lett gi forstyrrelser i krop-
pens væske- og saltbalanse, spesielt hos 
de minste barna. Ved bruk av diuretika 
er det viktig med regelmessige kontroller, 
blant annet med blodprøver hvor man 
måler konsentrasjonen av elektrolytter i 
blodet. Andre bivirkninger er at barnet lett 
blir svimmelt (lavt blodtrykk), får mindre 
matlyst (kvalme) og i noen tilfeller også 
får muskelkramper og rytmeforstyrrelser. 

– Vi passer selvfølgelig på alle disse tin-
gene, og sørger for riktig medikamentvalg, 
dosering og at barnet er stabilt før det får 
reise hjem, understreker Berg.

Blodtrykksenkende medikamenter
De mest brukte medikamentene som 
benyttes for å hindre at blodårene trek-
ker seg sammen og at blodtrykket stiger, 
kalles Angiotensin-konvertase-hemmere 
(ACE-hemmere). Berg forteller at blod-
trykksenkende ACE-hemmer har mange 
gunstige effekter på hjertesvikten, og at 
medikamentet stort sett tolereres godt av 
barn. Vanlig bivirkning kan imidlertid 
være lavt blodtrykk (svimmelhet), nedsatt 
matlyst, tørrhoste og i alvorlige tilfeller 
redusert nyrefunksjon (forstyrrelse i mengden 
 kalium i blodet). 

Høyt blodtrykk som enestående konsept, 
er sjelden hos barn. En operert koarktasjon 
kan imidlertid gi forhøyet blodtrykk, og 
behandles ofte med ACE-hemmere (som 
regel med Captopril). Barn med hypo-
plastisk venstre eller høyre hjertesyndrom 
tåler dårlig å ha for høyt blodtrykk, og er 
også en gruppe som ofte behandles med 
ACE-hemmere.

Digitalispreparater
Digitalis har lang tradisjon i behandlingen 
av hjertesvikt hos barn, men er mindre 
brukt i dag. Preparatene øker hjertets 
kontraksjonskraft (evne til å trekke seg 
sammen) og senker hjertefrekvensen. Ved 
slik behandling er det viktig å kontrol-
lere konsentrasjonen av digitalis i blodet 
med jevne mellomrom, og det anbefales 
at konsentrasjonen skal ligge i det nedre 
«normalområdet».

HVOrFOr MEDISINEr?
Det er ulike bakenforliggende årsaker til at hjertesyke barn får 
medikamentell behandling. Det vil alltid gjøres en helhetlig behand-
lingsvurdering av barnet, hvor også kateterbasert, intervensjonell 
behandling og/eller kirurgi inngår. 

– Er tilstanden tilgjengelig for inngrep og tidspunktet er riktig, er 
det selvfølgelig best for barnet å bli kvitt årsaken til symptomene, 
enn å måtte stå på medikamenter over lang tid. Det vil alltid ligge 
en risiko-nytte-vurdering til grunn her, forklarer Berg.

Grovt skissert er det tre hovedårsaker eller problemområder som 
danner utgangspunktet for medikamentell behandling av barn med 
medfødt hjertefeil: Hjertesvikt, 
antikoagulasjon og rytmeforstyrrelser. Ansgar Berg er overlege på Barneklinikken 

ved Haukeland Universitetssykehus

antIKoagulaSjon = blodet må fortynnes

Acetylsalisylsyre, ASA (for eksempel Albyl-E, 
Aspirin, Dispril) motvirker blodplatenes 
evne til å hefte seg sammen.  Denne typen 
medikamenter brukes etter ulike kateter-
baserte intervensjonsprosedyrer for å for-
hindre levring av blodet eller at det dannes 
blodpropp. Hos barn med univentrikulære 
hjerter uten øket risiko for tromboser 
(blodpropp), anbefales i dag lavdose ASA 
i dosering. Disse blodfortynnende lege-
midlene kan gi bivirkninger som ufarlige 
hudblødninger, sure oppstøt og magekatarr.

Warfarin (Marevan)
Marevan virker inn på blodets evne til å 
danne blodpropp og hindrer at blodet levrer 
seg. Barn som får operert inn mekaniske 
hjerteklaffer må benytte Marevan, samt 
noen barn med univentrikulære hjerter 
med økt risiko for tromboser. Marevan 
omsettes ulikt fra person til person, og for 
å bruke legemiddelet kreves jevnlige kon-
troller med blodprøvetakning og måling av 
PT-INR. Dette er et mål for tiden det tar 
før blodet levrer seg, og verdien sier noe 
om effekten av marevanbehandlingen. Det 
er ikke alltid så lett å vite hva som virker 
inn, og det finnes få klare indikatorer på 
hva som fungerer best på barn, medgir Berg. 
Marevan medfører økt risiko for blødninger, 
selv ved mindre skader. Barn som går på 

Marevan bør derfor unngå kontaktidrett 
(snakk med legen om dette).

Regulering av Marevan
– Stabile INR-verdier kan være vanskelig 
å oppnå hos barn selv om doseringen 
monitoreres nøye. Verdiene kan gå opp i 
taket og ned i kjelleren, nesten uten at vi 
vet hvorfor. Til tross for at vi registrerer 
aktivitet og hva de spiser, kan det være 
vanskelig å finne et system i svingningene, 
forteller Berg og medgir at dette er en utfor-
dring. Feildosering kan være potensielt 
farlig, overdosering kan føre til blødning, 
og underdosering til blodpropp. Berg forteller 
at det er flere medikamenter under utprøvning 
som kan erstatte Marevan og som er lettere 
å dosere, men at det p.t. ikke finnes andre 
gode alternative for barn med kunstige klaffer. 

– I fremtiden vil nok dette bli enklere, 
tror legen.

Egenmåling
På Haukeland universitetssykehus har de 
god erfaring med egenmåling av INR hos 
barn. Apparatene finansieres for tiden av 
Helse Bergen, og det gjøres en kvalitets-
kontroll med instrumentene. Doseringen 
og justeringen av medikamentet foregår 
på sykehuset (ikke hos fastlegen), mens 

Hjertesyke barN og MedikaMeNtbrUk
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arytMI = når hjertet er ute av rytme

Rytmeforstyrrelser hos barn kan framprovo-
seres under kirurgiske inngrep, de kan oppstå 
i arrvev eller som en konsekvens av ulike 
belastninger på hjertet. Noen rytmeforstyr-
relser er også medfødte og genetisk betinget. 

Behandlingen av rytmeforstyrrelser hos 
større barn foregår i all hovedsak ved 
intervensjonell elektrofysiologi. Konkret 
går dette ut på at et kateter, ført inn via 
lysken, svir eller brenner i området som 
er problematisk, og slik blokkerer eller 
ødelegger de uønskede ledningsbanene som 
styrer hjerterytmen. I perioder vil noen av 
barna med rytmeforstyrrelser også trenge 
medikamentell antirytmebehandling, og 
noen må stå på antiarytmika hele livet. Det 
er mange ulike typer antiarytmika, men de 
mest vanlige hos barn er betablokker, Amio-
darone, Digoxin, Verapamil og Flekainid.

– De fleste må bruke flere medikamenter 
samtidig, også kalt multifarmaci, vi kommer 

rett og slett ikke i mål med bare ett, forteller 
Berg. Utfordringen er ofte at de ulike 
medikamentene virker forskjellig, noen 
på forkamrene, noen på hovedkamrene 
og noen flere steder samtidig. Enkelte av 
disse medikamentene kan også ha såkalte 
proarytmiske bivirkninger, det vil si at de 
framprovoserer en annen og kanskje enda 
mer alvorlig rytmeforstyrrelse enn den man 
egentlig behandler. 

– Vi følger veldig nøye med på barna som 
står på disse medikamentene, blant annet 
med jevnlig overvåking med 24-timers 
EKG, forteller Berg.

Betablokker
Betablokker er ett av medikamentene som 
benyttes mot forstyrrelser i hjerterytmen. De 
reduserer hjertets belastning og senker blod-
trykket. Betablokker kan gi bivirkninger 
som lav puls, slapphet, kalde hender og 
føtter, søvnforstyrrelser og alvorlige mare-
ritt. Særlig sistnevnte er det viktig at for-
eldre er klar over, ifølge Berg. Når han 
etterspør bivirkninger, hender det ofte at 
foreldre ikke tenker over at barnets mareritt 
har sammenheng med betablokker. Mange 
barn opplever også nedsatt fysisk yteevne 
når de står på betalokker.
 
For barn med den medfødte rytmeforstyr-
relsen Lang QT-tid-syndrom, er hensikten 
med betablokker å hindre hjertet i å bli 
utsatt for uønsket stimuli. Hjerterytmen 
skal reduseres, og derved vil også den 
fysiske yteevnen reduseres. 

– Det kan noen ganger være vanskelig for 
disse pasientene, som i utgangspunktet ikke 
har noen symptomer, å finne motivasjonen 
til å ta forebyggende medisin som gir dem 
nye plager, forteller Berg, men understreker 
likevel at de er livsnødvendige. 

STOr INDIVIDuELL VArIASJON
Medikamentell behandling av barn med 
medfødt hjertefeil er et område for spesia-
lister. All behandling tilpasses det enkelte 
barnet. Doseringen følger retningslinjer 
og bred erfaring, men justeres også ut fra 
individuell effekt og hvordan kroppen til 
barnet venner seg til medisinen. De fleste 
medikamentene har bivirkninger, men det 
finnes fremdeles ganske lite kunnskap om 
bivirkningsprofilene på barn. 

Siden 2007 er det pålagt at alle nye legemid-
ler som utvikles og som barn kan ha nytte 
av, også testes ut på barn. Registrering av 
bivirkninger er også blitt strengere. Lege-
middelverket har kjørt flere kampanjer på 
dette området, og forsøker å fremme høyere 
bevissthet i behandlingsmiljøene.
Medfødt hjertefeil vil imidlertid fortsette å 
være et område med store pasientindividuelle 
variasjoner.

– Vi kan si mye om sykdommene generelt, 
og om hva som vil kunne skje, men mindre 
om det individuelle forløpet. Det er vanske-
lig å si nøyaktig når ting vil inntreffe. Barn 
kan både vokse seg inn i noe, eller ut av 
noe. Dette må vi som behandlere og forel-
drene leve med. For noen kan nok akkurat 
dette oppleves som et litt krevende vakuum, 
avslutter Ansgar Berg. 

foreldrene gjør INR-målingen hjemme og 
lager statistikker som sendes til sykehuset. 
De aller fleste benytter seg av muligheten 
til egenmåling. Berg synes foreldrene er 
flinke, og at denne ordningen fungerer fint. 

Uheldig interaksjon  
ved bruk av Marevan
– Kroppen har ulike mekanismer som 
hindrer blødninger. Blodkarene trekker seg 
sammen, blodplatene fester seg og danner 
nettverk, i tillegg til at andre koagulerende 
faktorer trer inn, som blant annet har sitt 
utspring i leveren, forklarer Berg. Han 
mener en tommelfingerregel bør være at 
dersom barnet står på én type blodfortynn-
ende medikament, skal det ikke bruke 
andre medikamenter som påvirker de 
øvrige koagulasjonsfaktorene. Barn som 
går på Marevan bør ikke samtidig benytte 
seg av platehemmende medikamenter, som 
for eksempel ASA eller Ibux. 

– At slike medikamenter er å få håndkjøpt 
uten resept, betyr ikke nødvendigvis at det 
er greit å bruke dem, understreker Berg.

En onsdag i juni var over 50 lærere, rektorer, 
SFO-ansatte, helsesøstre og hjertebarn-
foreldre samlet på Haukeland sykehus for 
et halvdagskurs om hvilke utfordringer 
barn med medfødt hjertefeil kan møte i 
sin skolehverdag. Noen av deltakerne har 
allerede erfaringer med hjertebarn i skolen, 
andre forberedte høstens oppstart. Kurset 
var tilpasset elever i første og andre klasse, 
og et samarbeid mellom FFHB Hordaland 
og Barneklinikken ved Haukeland sykehus.

På hvilken måte kan den medisinske tilstan-
den til barn med medfødt hjertefeil påvirke 
deres funksjonsevne? Hvordan skape dialog 
mellom skole og hjem rundt barn med med-
født hjertefeil, og hvem er best egnet til å 
gi informasjon til skolen? Hvor mye, og 
hvor utfordrende, aktivitet kan disse barna 
egentlig være med på? Dette var noen av 
problemstillingene som ble 
diskutert på kurset. 

hvert hjertebarn unikt
– Alle overganger innebærer et 
miljøskifte. Disse bør forbere-
des, og foreldre og skole må 
snakke sammen om hva som 
skal til for at barnet får det 
bra, understreket Ansgar Berg 
som er seksjonsoverlege på 
Barneklinikken. Han påpekte 
at det nesten ikke er mulig å si 
noe generelt om begrensnin-
ger for barn med strukturelle 
hjertefeil. 

– Her er det stor individuell forskjell, hvert 
hjertebarn er unikt. I tillegg er en medfødt 
hjertefeil dynamisk, den vil endre seg over tid.
Noen fellestrekk var han likevel innom, 
så som mange sykehusopphold, gjentatte 
operasjoner, ubehagelige opplevelser knyt-
tet til disse, konsentrasjonsutfordringer, 
nedsatt fysisk yteevne, nedsatt kulde- og 
varmetoleranse, sosiale utfordringer osv. 

– Det viktige er å se muligheter og å finne 
eventuelle alternative løsninger for det 
enkelte barnet, understreket Berg. 

Sterk historie
Janne Walden er mor til hjertesyke Elliot 
på fem år, og nestleder for Foreningen for 
hjertesyke barn i Hordaland. På kurset for-
talte hun sin historie om hvordan det er å 
være mor til et barn med medfødt hjertefeil.

Deltakerne fikk et sterkt innblikk i hvor mye 
det syke barnet utsettes for, og i hvilken grad 
det påvirker søsken og resten av familien. 
Historien brakte virkeligheten nærmere, og 
gjorde det lettere å forstå at det kan være 
behov for individuell tilrettelegging.

Ikke begrens aktiviteten
Asle Hirth er overlege på Barneklinikken 
og en av dem som følger opp barn med 
medfødt hjertefeil på Haukeland sykehus. 
Hans tema på kurset var fysisk aktivitet. 

– Det er liten grunn til å anta at helsegevin-
sten ved fysisk aktivitet er mindre hos barn 
med medfødt hjertefeil enn hos andre, var 
en av hans klare beskjeder til forsamlingen. 
Han la også vekt på at fysisk aktivitet styrker 
selvtilliten og har en god mental effekt ved 
at det bedrer prestasjoner ellers. 

– Det er noen få tilstander med 
medfødt hjertefeil hvor vi gir 
konkret informasjon til forel-
drene og barna om begrens-
ninger, men for de aller fleste 
små barn (under 12 år) med 
medfødt hjertefeil, bør det 
ikke gis begrensinger, særlig 
ikke under selve aktiviteten. 
Små barn avpasser dette selv, 
understrekte Hirth. Samtidig 
fremhevet han at det for noen 
kan være et behov å porsjonere 
energien og begrense antall 
aktiviteter i løpet av en dag.
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Elever med fysiske funksjonsnedsettelser 
møter utfordringer i kroppsøving, og segre-
gering og ekskluderende praksis lever i 
beste velgående. Både utdanningssystemene, 
skolene og foreldrene bør kreve endring, 
hevder idrettspedagog og forsker Ellen 
Berg Svendby.

– Kroppsøvingsfaget diskriminerer og eks-
kluderer barn som ikke følger malen for 
tradisjonell fysisk fostring, eller passer inn 
i det konvensjonelle opplegget for disse 
timene. Her er det mye som bør endres, 
både i holdninger, verdier og praksis, mener 
Ellen Berg Svendby, som til daglig jobber 
som spesialpedagog/idrettspedagog på TRS 
kompetansesenter for sjeldne diagnosegrup-
per, Sunnaas sykehus HF.  (Se faktaboks.)

Svendby er utdannet faglærer i kroppsøving. 
Hun har hovedfag i idrettspedagogikk og 
har i tillegg spesialpedagogisk utdanning 
(2. avdeling). Ti års erfaring som kroppsø-
vingslærer i videregående skole har gitt 
henne nærkontakt med barn med ulike 
behov og diagnoser, også medfødte hjer-
tefeil. I sommer disputerte Svendby for 
sin doktorgradsavhandling om barn med 
sjeldne fysiske funksjonshemninger og deres 
erfaringer med kroppsøvingsfaget, «Jeg 
kan og jeg vil, men passer visst ikke inn». 
Hennes avhandling gir ny og nyttig kunn-
skap om denne gruppens erfaringer med 
kroppsøvingsundervisningen.

Når hun ser tilbake på sine år som lærer, 
medgir Svendby at hennes virkelighetsbilde 
har vært preget av at ting fungerte godt på 
skolen hvor hun arbeidet. Der var det en 
selvfølge at fag og timer ble tilrettelagt for 
barn med spesielle behov, også kroppsø-
ving. I 2000 byttet hun jobb og begynte 
som rådgiver på TRS, et kompetansesenter 
for mennesker med sjeldne diagnoser, ved 
Sunnaas sykehus HF, i Akershus. Ganske 
snart skjønte hun at hennes erfaringer var 
unntaket mer enn de var representative. 

– Kroppsøving er faget som det aller oftest 
knytter seg utfordringer til for dem som 
henvender seg til TRS. Og det er stor varia-
sjon i hvor mye barn med spesielle behov 
faktisk får delta i disse timene. Manglende 
tilrettelegging går igjen i alle fag som har 

med praktiske og fysiske ting å gjøre, fortel-
ler Svendby, og medgir at dette gjør henne 
opprørt. Motivasjonen for valg av tema 
til hennes doktorgradsavhandling har da 
også sitt utspring i det hun ser på som en 
urimelig forskjellsbehandling av elever med 
funksjonshemninger. 

– Selv barn med små behov faller utenfor 
når kroppsøvingsfaget ikke organiseres slik 
at alle kan delta ut fra sine egne forutset-
ninger, forteller hun. 

Lavstatusfag
Det finnes veldig lite forskning på kroppsø-
ving og fysisk aktivitet i skolen, og det stilles 
få kompetansekrav til disse fagene. Et para-
doks, mener Svendby, med tanke på hvor 
opptatt vi i dag er av fysisk aktivitet i skolen. 

– Vi må bygge opp forskningskompetansen 
på dette området, og slutte å synse, mener 
Svendby. Slik hun ser det, trenger kropps- 
øvingsfaget en grundig og kvalifisert revisjon.

I sin avhandling rekrutterte Svendby barn 
fra ti til 19 år, både gutter og jenter fra 
hele landet, med ulike medfødte og sjeldne 
diagnoser. Alvorlighetsgraden på sykdom 
og funksjonsnivå varierte blant deltakerne, 
og elever med både gode og dårlige erfa-
ringer deltok. Dette var viktig, poengterer 
Svendby, for vi trenger å lære av dem som 
faktisk får det til.

Det var vanskelig å rekruttere kroppsø-
vingslærere til studien. I stedet ble foreldre 
inkludert, noe som i ettertid viste seg som 
et godt strategisk grep. 

barne- og foreldreperspektivet
Svendby forteller at mye av forskningen som 
er gjort på dette området, tar utgangspunkt 
i lærerperspektivet. Hun ønsket derfor å få 
med barne- og foreldreperspektivet. 

– Foreldres opplevelse og kompetanse når 
det gjelder barnets erfaringer med fysisk 
aktivitet, idrett og kroppsøving er viktig, 
men sjelden etterspurt. Dessuten, foreldre 
kan sette begrensninger på barna sine (i beste 
hensikt), som igjen kan virke styrende på 
barnets deltakelse. Samtidig som barn ikke 
alltid gjør som mor og far sier. Foreldrenes 
erfaringer ga derfor nyttig informasjon i 
studien, forteller Svendby. 

Studien er såkalt narrativ (basert på fortel-
linger), med to dybdeintervjuer av samtlige 
deltakere. Den gir innblikk i den enkelte 
deltakers opplevelse, men inkluderer også 
omverdenen og samfunnets normer og 
verdier.

– Vi forstår oss selv og andre gjennom det å 
fortelle. Mitt ønske var å se hva som kommer 
ut av barnas og foreldrenes fortellinger. 
Det å ta i bruk en narrativ tilnærming var 
viktig for å kunne berøre folk emosjonelt, 
og for å skape engasjement og et ønske om 
å endre praksisfeltet. 

Et konservativt fag
Svendby påpeker at kroppsøvingsfaget i liten 
grad har fulgt utviklingen ellers i samfun-
net, hvor mangfoldet i måter å bevege seg 
på er stort. Dagens skole skal i teorien gi 
alle barn og unge en tilpasset og likeverdig 
opplæring i en inkluderende fellesskole, 
noe som selvsagt også gjelder kropps- 
øving. Studien til Svendby viser imidlertid, 
i likhet med internasjonaI forskning, at det 
i praksis fungerer annerledes. Det er et gap 
mellom idealet om en inkluderende skole, og 
elever med spesielle behovs erfaringer med 
kroppsøving. Faget er fremdeles i stor grad 
tuftet på en pedagogikk med felles instruk-
sjon og kommando, og har i liten grad tatt 
i bruk andre tilnærmingsmåter til læring.  

– Kroppsøvingsfaget er konservativt i hele 
sin form, det er fortsatt idrettsspesifikt og 
svært konkurranse- og prestasjonsorien-
tert. Faget ser derfor ikke ut til å fremme 
et inkluderende læringsmiljø, men bidrar til 
å skape annerledeshet. Kroppsøvingslærere 
er ofte flinke idrettsutøvere selv, og de har 

Lytt til

Kroppsøvingsfaget skal gi elevene gode mestringsopplevelser og glede over å være i 
bevegelse. Forskning og erfaringer viser imidlertid at faget ofte bidrar til det motsatte. 

TRS kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser, Sunnaas sykehus hf

Et nasjonalt kompetansesenter for 
sjeldne og medfødte diagnosegrupper. 
Utvikler kompetanse, forsker,  
formidler kunnskap og veileder.  
Følger opp gjennom rådgivning, 
lokal tilrettelegging på hjemstedet, 
kursing og opphold på sykehuset.

barnas erfaringer
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skal bestemme, en vanlig misoppfatning 
av begrepet, men at elevenes kompetanse 
etterspørres og nyttiggjøres, argumenterer 
Svendby. 

Foreldre står i et slags avhengighetsforhold 
til læreren, og Svendby kan forstå at mange 
opplever det vanskelig å være kritisk og 
stille krav. 

– Men foreldre bør stille spørsmål til under-
visningen i kroppsøving, dette faget trenger 
å bli utfordret, mener Svendby. Hennes råd 
til foreldrene er å finne seg en samarbeids- 
og alliansepartner, gjerne på skolen, for 
eksempel kontaktlærer eller helsesøster. 
Det er lettere å fronte en sak når man ikke 
står alene. 

Egnet for tilrettelegging
Svendby ønsker at kroppsøving skal være 
et fag hvor skolen fremmer verdier som 
inkludering, trivsel og mestring, og at hoved-
intensjonen med faget er å inspirere elevene 
til bevegelse og deltagelse ut fra egne for-
utsetninger.  

– Kroppsøvingslærere kan faktisk velge å 
gjøre ting annerledes. Det er ikke nødvendig 
å legge opp til utelukkende ballspill og 
løping, slik fremdeles den mest vanlige 
praksis for mange viser seg å være i dag. 
Det finnes andre måter å organisere under-
visningen på, med ulike fysiske aktiviteter 
og langt mer variasjon. Opplæringen i 
kroppsøvingsfaget kan med andre ord orga-
niseres med stor grad av differensiering, 
mener Svendby. 

– Flere barn ville fått bedre opplæring om 
faget var mer orientert mot at alle skal få 
opplæring ut fra egne bevegelsesmuligheter 
og forutsetninger for øvrig, understreker hun. 

Svendbys undersøkelse viser at elevene delta-
kelse per i dag er aktivitetsavhengig, og at de 
i svært stor grad er prisgitt læreren. Under-
søkelsen synliggjør i det hele tatt at elevenes 
mellommenneskelige relasjon til kroppsø-
vingslæreren er avgjørende. God kommu-
nikasjon om tilpasninger, det å bli møtt, 
sett og hørt, og ikke minst, trodd, er viktig 
for barnas del. Er relasjonen til læreren 
god, «tåler eleven også mer segregering. 

for lite kritiske
Svendby synes det stilles for få kritiske 
spørsmål til kroppsøvingsfaget og til 
hvorvidt det faktisk fremmer helse. Få 
diskuterer innholdet, både fagmiljøer og 
foreldre gir sin stilltiende aksept. Uten 
omsvøp mener Svendby at kroppsøvings-
faget, slik det ofte organiseres i dag, er mer 

helseskadelig enn fremmende, fordi det 
både skaper segregering og gir nederlag 
for mange elever. 

– Hensikten med faget i dag er ofte det å bli 
svett. Det ser ut til å overskygge andre verdier 
i faget, og bidrar til at de som kanskje 
trenger å bevege seg mest, ofte faller utenfor. 
De elevene som er aktive med idrett på 
fritiden, er dessuten ofte sterke sosiale pådri-
vere for at gymtimene skal fortsette som 

før (les: fotball og løping). Enda en faktor 
som motvirker endring. For barn med funk-
sjonshemninger eller spesielle behov ender 
kroppsøvingstimer ofte opp som et sted 
for oppbevaring. Kanskje blir de plassert 
på en matte eller en spinningsykkel, mens 
resten av klassen holder på med sitt. 

– Kroppsøvingstimer brukes som en fritime, 
og ser i liten grad ut til å handle om tilrette-
lagt undervisning, understreker Svendby. 

i sin utdannelse vært utsatt for idrettslige 
prestasjonskrav. Som lærere reproduserer 
de denne praksisen, uten nødvendigvis å 
reflektere videre over det, hevder Svendby. 
Hun mener utdannelsen av kroppsøvings-
lærere bør utfordres, og etterlyser et videre 
perspektiv på hva bevegelse faktisk er, og 
hvordan et elevmangfold kan møtes. 

Synliggjør annerledeshet
Ifølge Svendbys forskning speiler dagens 
kroppsøvingsfag samfunnets verdier og 
holdninger til hva som er den ideelle krop-
pen og den «riktige» måten å bevege seg på. 
Noen evner anerkjennes og verdsettes, andre 
diskrimineres og marginaliseres. Samtidig er 
denne forskjellsbehandlingen noe som tas 
for gitt, også i skolen. Segregering i kropps-
øvingstimene aksepteres og oppfattes av de 
aller fleste som uproblematisk. 

– Det er elevene som er «problemet» og 
som må tilpasse seg faget, ikke omvendt. 

Kroppsøving viser seg å være det faget hvor 
barn med fysiske funksjonsnedsettelser stre-
ver aller mest med å passe inn, sier Svendby.

Hun minner også om at kroppsøving er 
obligatorisk, i motsetning til en eventuell 
fritidsaktivitet som eleven velger selv. 

– I kroppsøvingstimer utsettes mange elever 
for oppgaver de aldri vil kunne mestre, og 
hvor det er veldig synlig at de ikke mestrer. 
Barns følelse av å være annerledes forsterkes 
via kroppsøvingsfaget, her synliggjøres for-
skjellene mer enn i alle andre fag, hevder hun. 

Elevene som deltok i Svendbys studie 
demonstrerte at de har både kompetanse 
og erfaringer med bevegelse og aktivitet, 
men at dette i liten grad blir verdsatt av 
skolen eller overført til kroppsøvingsfaget. 

– Denne gruppen elever er ikke bare aktive 
på fritiden, de har også et ønske om å delta 

i gymtimene. Ofte er det slik at barna selv 
gjør små tilpasninger og finner løsninger, 
de tilpasser undervisningen selv slik at de 
kan være med.

Etterlyser mer elevmedvirkning
– Unger og foreldre er en uutnyttet ressurs i 
tilretteleggingen av kroppsøvingsfaget. Faget 
er lærer- og kommandostyrt, de er eksper-
tene. Men lærerne glemmer lett at barn har 
ressurser og kompetanse, de har faktisk 
beveget seg hele livet, minner forskeren 
om, og understreker at disse barna vet mye 
om sine muligheter og begrensninger. 

– Elevmedvirkning er selve grunnlaget for 
en inkluderende undervisning i kropps-
øvingsfaget. Det handler om å etterspørre 
barnas kompetanse, og å bruke den. Lærere 
burde kartlegge alle elevenes erfaringer ved 
starten av skoleåret, ikke bare overlate det 
til egne observasjoner i løpet av året. Elev-
medvirkning handler ikke om at elevene 

?

«Elevmedvirkning er selve grunnlaget for en inkluderende 
undervisning i kroppsøvingsfaget. Det handler om å etterspørre barnas 

kompetanse, og å bruke den.» 

Gode råd 
 Ë Ha tro på at deres kompetanse og ressurser om barnets erfaringer med 
fysisk aktivitet og idrett er av verdi, og at det er viktig å få formidlet disse 
erfaringene til skolen og kroppsøvingslærere.

 Ë Åpenhet og informasjon om barnets diagnose/situasjon og dets  
muligheter og begrensninger vedrørende fysisk aktivitet er viktig.

 Ë Kroppsøvingsfaget er et obligatorisk allmenndannende fag, der alle elever, 
uansett forutsetninger, har krav på en tilpasset og inkluderende opplæring.

 Ë Be derfor om at skolen på foreldremøter og liknende informerer om opp-
læringen i kroppsøving (innhold, organisering, vurderingsformer) på lik 
linje med andre fag. Få faget med på møteagendaen. 

 Ë Samarbeid mellom skole- og helsepersonell (fysioterapeut, ergoterapeut) ser 
ut til å bedre mulighetene for å skape et inkluderende læringsmiljø i faget.

 Ë Ta i bruk andre fagmiljøer som kan noe om tilpasset opplæring i kroppsøving 
og tilpasset fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser, for 
eksempel Beitostølen Helsesportsenter og Valnesfjord Helsesportsenter. 

 Ë Hvis skolen ikke ser behovet for et tilpasset opplæringstilbud i faget 
kroppsøving, kan PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) være en  
samarbeidspart. De er pliktig til å veilede skolens personell slik at skolens 
opplæringstilbud blir mer inkluderende og tilpasset elevenes forutsetninger. 
Hvis PPT selv mener de ikke har kompetanse til å veilede i en sak, er de pliktig 
til å innhente kompetanse fra andre fagmiljøer. 

Inkludering er mer enn det sosiale: Ellen Berg Svendby  
er rådgiver på TRS kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser, ved Sunnaas sykehus, HF.  
– Inkludering er en kompleks ting. Ofte vektlegger 
vi det sosiale. Men inkludering handler også om det 
faglige. De to tingene henger sammen, og de skal 
henge sammen, understreker den tidligere 
kroppsøvingslæreren.  (Foto: Sunnaas Sykehus HF)

kroPPsøviNg
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Mange hjertesyke barn har det fint i barnehagen og på skolen, 
men noen kunne hatt det bedre. Nå trenger vi din hjelp.
 
Når de er slitne, synes det ikke alltid utenpå. 
Det merkes kanskje bare når de kommer 
hjem, og mye kunne vært annerledes dersom 
disse barnas hverdag i barnehagen og på 
skolen ble litt mer tilpasset deres behov. For-
eningen for hjertesyke barn (FFHB) satser 
nå på bedre kommunikasjon og samarbeid 
mellom familiene og barnehager og skoler.

Vi har en visjon om at alle hjertesyke barn 
skal ha gode liv. Det gjelder også livet de 
lever i barnehagen og på skolen. Mange av 
våre medlemmer forteller om ekstra utfor-
dringer fordi barnet deres har hjertefeil. 
Lærere forteller at de er usikre på hva slags 
tilrettelegging som er nødvendig, og ikke 
minst forteller hjertebarna selv om hvordan 
hverdagen kan være spesielt krevende for 
nettopp dem. 

Tidligere erfaring
I 2010 kartla FFHB hjertebarnas skolehver-
dag. Undersøkelsen viste at mange hjertebarn-
familier opplever at de ikke får tilstrekkelig 
hjelp og tilrettelegging. Enkelte problemstil-
linger utmerker seg. Det er mangelfull kunn-
skap i skolen om hjertefeil generelt og om 
det enkelte hjertebarns utfordringer spesielt. 
Dessuten er det manglende, eller ikke gode 
nok, ordninger for informasjonsutveksling 
mellom skole og hjem. I tillegg viser det seg 
å være ekstra store utfordringer ved endring, 

som for eksempel overgangene mellom bar-
nehage og skole, og mellom barneskole og 
ungdomsskole.

– Hjertevennlig oppvekst handler om å lage 
gode hjelpemidler for hjertebarnfamiliene i 
deres møte med barnehage og skole, forteller 
prosjektleder Mona Sundet. Hun legger til 
at målet er å gi familiene og barnehagene/
skolene råd og veiledning – til rett tid og på 
rett sted, slik at hvert enkelt barn får en best 
mulig hverdag i barnehagen og på skolen.  

Din hjelp
– Det er viktig å understreke at tilretteleg-
gingen mange steder fungerer bra og at det 
også er god kommunikasjon mellom hjem, 
barnehage og skole. Nå ønsker vi i FFHB 
å finne ut hvilke suksessfaktorer som her 
ligger til grunn. Hva er det som gjør at det 
går greit med tilpassing noen steder, men 
ikke andre, spør Mona og legger til at det i 
løpet av høsten vil bli gjennomført en stor 
spørreundersøkelse blant våre medlemmer. 

– Vi ønsker å få vite mer om hvor mye 
oppfølging hjertebarna trenger, om de får 
den og hva som fungerer og ikke fungerer. 
I tillegg ønsker vi å samle inn gode ideer 
og råd som kan deles med andre. Dette er 
din mulighet til å dele erfaringer, fortelle 
om hva som går bra og hva som eventuelt 

har vært vanskelig. Oppfordringen til alle 
våre medlemmer er derfor klar – delta i 
spørreundersøkelsen!

opplæringen skal tilpasses den enkelte 
elevs evner og forutsetninger, ikke 
omvendt!
– For at barn skal ha gode liv må de bli møtt 
og forstått med hele seg. Og de må få opp-
læring ut ifra dette. De skal ikke hele tiden 
måtte forholde seg til hva som er «normalen». 
For det blir urettferdig, som barna selv ofte 
sier, smiler Mona Sundet som siden april har 
vært ansatt i FFHB i 50 prosent stilling. Hun 
jobber med Hjertevennlig oppvekst i tillegg 
til administrative oppgaver.

– Jeg er utdannet kateket og har jobbet med 
undervisning for barn, ungdom og voksne 
i over 20 år. Jeg bor i Asker og er mamma 
til to og kona til en, forteller Mona om seg 
selv. Hun er i full sving tre dager i uken. 
Alle henvendelser som gjelder barnehage 
og skole kan rettes til henne på: 
mona@ffhb.no, eller på 23058006.

V

Fakta om Hjertevennlig oppvekst
FFHB arbeider med å lage en «Hjerteperm» med generell informasjon om medfødt hjertefeil, rettigheter og annet, og med 
plass til spesiell informasjon om det enkelte barnets diagnose, behov osv. I forkant av viktige overganger, for eksempel ved 
skolestart, vil familiene få tilsendt fakta-ark til permen med råd og ideer som er relevante for nettopp den fasen barnet er inne i. 

Hjertepermen skal være et hjelpemiddel i kontakten mellom familien og barnehagen og skolen. Materiellet som utarbeides 
vil bli laget i papirformat og sendt hjem til familiene, og i tillegg delvis være tilgjengelig på nett og mobile enheter. På sikt vil 
film og annet informasjonsmateriell også bli en del av det FFHB kan tilby gjennom Hjertevennlig oppvekst.

V

aDvokaT

Kjell J. Vang har vært pasient- og brukerombud i 
Nord-Trøndelag siden 1997. Han mener ordningen 
har noe for seg, og at det er nødvendig med klager 
for at tjenestene skal bli bedre.

Pasient- og brukerombudstjenesten er en 
uavhengig, statlig instans hvor man kan 
klage og få veiledning i saker som vedrører 
spesialisthelsetjenesten og kommunens 
helse- og omsorgstjeneste. Ordningen har 
eksistert siden 1984, med Nordland som 
første fylke ut som etablerte en slik pasi-
entklageinstans. Smitteeffekten gjorde 
imidlertid at de fleste andre fylker raskt 
fulgte hakk i hæl. 

I dag finnes det pasient- og brukerombud 
i alle landets fylker (lovfestet som krav fra 
2001), og siden 2003 har det hele vært 
et statlig ansvar. Til å begynne med var 
spesialisthelsetjenesten (sykehusene) det 
primære området for virksomheten. Fra 
2009 har også den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten vært inkludert i tjenestens 
portefølje. 

 – Det betyr ikke at vi tidligere lot være 
å behandle saker som dreide seg om de 
kommunale tjenestene, men at de før 2009, 
hvor også ressurser til dette arbeidet fulgte, 
ble behandlet mer med harelabb, forteller 
Kjell J. Vang.

Totalt jobber det i dag mellom 80 og 90 
personer i pasient- og brukerombuds-
tjenesten i Norge. I Oslo er ordningen 
underlagt kommunens Helse- og sosial-
ombud, og Oslo er det eneste fylket 
hvor pasient- og brukerombudet også 
behandler økonomiske sosialsaker. 

Tall fra årsrapporter viser at det de 
siste årene har vært en økning i 
antall saker hos pasient- og  
brukerombudene som gjelder den 
kommunale helse- og omsorgs- 
tjenesten. Likevel dreier 
fremdeles to tredeler av 
klagene seg om spesialist- 
helsetjenesten. Kjell 
Vang tror dette 
delvis kan handle 
om at folk ikke 
er klar over 
muligheten, 
men at det 
også har 
flere  
forkla-
ringer. 

– Det er viktig at folk melder fra når de ikke får hjelpen eller tjenesten de har krav på. 
Bare slik kan tilbudene bli bedre, mener pasient- og brukerombud Kjell J. Vang  
i Nord-Trøndelag. Han slår et slag for det å dele gode og dårlige  
erfaringer, og å bruke dem.

Pasientenes og 

brukernes

Mona Ødegård Sundet er  
prosjektleder for Hjertevennlig 
oppvekst. Hun er ansatt i 50 
prosent stilling i FFHB.

Tekst:  Hanni Winsvold Petersen PasieNt- og brUkeroMbUd
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fylkesmannen, som igjen henvender seg til 
kommunen med pålegg, så fattes det nytt 
vedtak, som igjen påklages, osv. 
 
–Vi har stadig større portefølje av brukere 
med lange og utmattende forløp, forteller 
Vang, og innrømmer at denne urimeligheten 
trigger ham til å stå på for dem som er i 
situasjonen. Han oppfordrer pasienter og 
brukere som opplever slike ting, til å hen-
vende seg til et pasient- og brukerombud for 
å få råd, veiledning og kanskje litt praktisk 
bistand med å kjøre saken.

viktig med klager
Kjell Vang mener det er nødvendig at folk 
klager når helsehjelpen ikke er god og tjeneste- 
ytere ikke gjør jobben sin. Han sikter til at 
vi trenger å vite om det som ikke fungerer, 
og at enkelthistorier er viktige.

 – Hensikten er hele tiden å forbedre disse 
tjenestene og å unngå at andre skal oppleve 
det samme.

Vang forteller at ombudstjenesten for mange 
nærmest fungerer som en rettighetsveileder. 
Han beskriver seg som en slags advokat for 
pasienter og brukere.

– Vi kan ikke ta beslutninger eller fatte 
vedtak, men vi vet hva som gjelder og hva 
den enkelte har rett til og krav på, og kan 
hjelpe og veilede dem, eventuelt også «føre 
saken» deres videre, fortelle han. 

avviser ingen
Ofte avsluttes saker ganske raskt, og den 
som henvender seg får et godt svar der og 
da. Vang forteller at mange spørsmål og 
henvendelser er gjengangere, for eksempel 
om hvor mange ganger man kan bytte fast-
lege. Eller om man har rett til ny vurdering 
på et annet sykehus/et annet sted.

– Vi vurderer alltid i den første henvendelsen 
om det er behov for en samtale eller et møte. 
Vi avviser aldri en sak, selv om vi ikke kan 
hjelpe. Da henviser vi eventuelt videre.
Vang forklarer at dersom det dreier seg om 

skader påført av selve helsehjelpen, urimelig 
behandling eller svikt under behandlingen, 
og det er snakk om erstatning (økonomisk 
kompensasjon), går saken til Norsk pasi-
entskadeerstatning.

Helsetilsynet og Fylkesmannen fører tilsyn 
med helsetjenestene i kommunen og i spe-
sialisthelsetjenesten. Saker som krever en 
vurdering av hvorvidt helsetjenesten har 
opptrådt slik den bør, og om den har vært 
forsvarlig, sendes også til Fylkesmannen. 
Er det snakk om grov svikt, kan Statens 
helsetilsyn fatte vedtak om advarsler og 
eventuelle bortfall av autorisasjon.

– Fylkesmannen trenger også enkelthis-
toriene for å kunne følge opp tjenestene, 
minner Vang om. 

Potensial for forbedring
Vang synes det brukes mange store og fine ord 
om helsetjenestene som leveres, også i lovver-
ket som regulerer dem. For eksempel at folk 
skal ha rett til å bo og leve selvstendige liv, og 
at tjenestene skal speile verdighet og respekt 

for pasienten/brukeren. For de fleste som 
jobber innenfor helsevesenet og omsorgstje-
nesten, sitter disse idealene i ryggmargen og er 
en selvfølge. Kjell Vang mener vi likevel trenger 
å utfordre oss selv på fyndordene, og at litt 
refleksjon og selvransakelse om hvorvidt de 
gjenspeiles i praksis er nødvendig. 

– Innimellom må vi stoppe opp og spørre 
oss selv om tjenestene vi leverer faktisk er 
den beste for brukerne, utfordrer Vang. 

Han er ikke spesielt glad over festtaleformu-
leringene som at vi «ikke skal snakke ned de 
kommunale tjenestene.» Vang er veldig klar 
over at det gjøres mye bra arbeid rundt om 
i landet innenfor disse tjenesteområdene, og 
han hører også til dem som har stor respekt 
for innsatsen. 

– Men når folk henvender seg til ombudet 
med sine negative opplevelser, er det disse vi 
må fokusere på, og de vi må ta på alvor. Og 
i disse klagene kan vi hente et potensial til å 
forbedre tjenesten, det er det vi jobber med. 
Tiltak må settes inn der ting ikke fungerer. 

?

– Et sykehusopphold er ofte tidsavgrenset, 
og det er lettere å klage på noe som er passé. 
Å klage over en (kommunal) instans som du 
er avhengig av over lang og ganske uover-
skuelig tid, oppleves derimot vanskeligere. 
Det er ikke til å stikke under stol at folk 
er redde for surhet, tverrhet og represalier 
hvis de klager. Vi har da også opplevd at det 
har skjedd, forteller Kjell J. Vang. Han er 
opptatt av at dette i tilfelle også må komme 
fram, og klages på.

Endret holdning på sykehusene
Pasient- og brukerombudstjenesten har derfor 
mest og lengst erfaring med klagesaker som 
dreier seg om spesialisthelsetjenesten, og Vang 
er ganske viss på at klageordningen har vært 
et konstruktivt bidrag til forbedring. 

 – Det har skjedd veldig mye bra innenfor 
sykehustjenesten de siste årene. Det er større 
åpenhet på sykehusene, mer imøtekommenhet
ved klager, et større og mer uttalt ønske 
om å bruke klager positivt for å forbedre 
tjenesten osv. Kommunehelsetjenesten prøver 
de også, men de har på langt nær kommet 
så langt som sykehusene. Heller ikke når 
det gjelder kvalitetsarbeid generelt. Det har 
vært satset på sykehusene på disse områdene, 
blant annet med strengere lovregulering av 
kvalitetsarbeidet, av internkontroll, avviks-
håndtering osv. Og det har ført fram.

hjelp for både individ og system
Pasient- og brukerombudsordningen opererer 
fritt og uavhengig, og er kun administrativt 
underlagt Helsedirektoratet. Virksomheten 
er ellers regulert av pasient- og bruker-
rettighetsloven (se faktaboks). Ombudets 
formål er to-delt. 

– Vi skal bistå enkeltpasienter og brukere 
og sikre at de får sine behov, interesser og 
sin rettssikkerhet ivaretatt. Samtidig skal vi 
jobbe med systemene og bidra til at kvaliteten 
i tjenestene blir bedre. Noen ganger kan 
faktisk bare én sak være nok for å se at det  
er noe galt med systemet, understreker Vang. 
Han eksemplifiserer med en kommune som 
avslår omsorgslønn fordi de ikke har satt 
av penger til dette i budsjettet. 

– Dette er en ugyldig begrunnelse, og den 
avdekker systematisk svikt, påpeker Vang.

fra sykehusprest til ombud
I Nord-Trøndelag er det tre ansatte hos 
pasient- og brukerombudet. Den tidligere 
sykehuspresten, Kjell Vang, har vært i virk-
somheten som ombud siden 1997. 

– Spranget fra jobben som sykehusprest til 
ombud var egentlig ikke så stort. Jeg møtte folk 
i veldig mange ulike situasjoner, og fungerte 
nesten som et ombud da også, forteller han.

På spørsmålet om hva som driver ham i 
jobben, har Vang både personlige og mer 
ideologiske grunner. Han ser daglig brister 
i ordningene som skal ivareta brukere og 
pasienter. I sin ytterste konsekvens mener 
han systemene noen ganger legger mer til 
rette for å herske enn faktisk å tjene. 

– Jeg snakker innimellom med brukere som 
er helt utslitt av kampen med kommunens 
tjenesteytende organer. Saken deres kan 
gå på rundgang i systemet i det uendelige, 
forteller han.

En klage skal følge riktig saksgang, hvilket 
innebærer at du først må henvende deg 
til det forvaltningsorganet som har fattet 
vedtaket. Deretter kan saken gå videre til 

Lov om pasient- og brukerrettigheter  
(pasient- og brukerrettighetsloven)

Utdrag fra kapittel 8. Pasient- og brukerombud:
… Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og bru-
kerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthel-
setjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre 
kvaliteten i disse tjenestene.
… Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelse-
tjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
… Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig. 

På pasient- og brukerombudets hjemmeside står det:
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens 
behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. 
 
Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt 
med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd,  
veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller  
pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og 
videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. 

Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning 
om hvordan du bør gå videre. Vi kan også bistå med å kontakte tjenestene, skrive 
brev og formulere en klage dersom det er nødvendig. Vår bistand er gratis.

Ombudets råd til  

pasienter og brukere

– Det er viktig at folk er rause 

med å dele sine erfaringer. Gi 

tilbakemeldinger til tjenesteorganet, 

også om de positive opplevelsene. 

Og klag når noe er negativt. Slik 

kan alle være med på å øke 

kvaliteten i tjenesten.

Ombudets 

råd til fagfolk og 

tjenesteytere

– Lytt til erfaringene 

fra brukerne, reflekter over 

dem og finn ut hva som kan 

gjøres for å bedre 

situasjonen.

PasieNt- og brUkeroMbUd
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Malene Friberg (4,5) døde etter sin tredje hjerteoperasjon i fjor høst – brått og ganske 
uventet. Tilbake står foreldrene og fire eldre søsken. – Ikke utsett noe du faktisk kan 
gjøre i dag, minner pappa roger Blomseth om. 

Sommerferien er på hell, og det er rolig hjemme hos familien 
Friberg/Blomseth på Melhus. Huset deres ligger på toppen av en 
kronglete bakke i Kvål, og til tross for Google maps, må Roger 
guide Hjertebarnets utsendte over telefon de siste kilometrene. 

På familiens kjøkken er en av fire ungdommer, Kristine, med kjæreste, 
akkurat i gang med sen frokost. Ganske snart kommer Tore på 13 
seilende inn fra rommet sitt, ikledd fullt fotballutstyr. Han skal på 
trening. Ellers er det feriestille, de to eldste ungdommene er på jobb. 

I stua står det leker, de fleste i rosa. Hello Kitty-ting, dukker, 
bamser, en minikomfyr med mer. Far forteller at Malenes leker 
skal ryddes bort, etter hvert, men ikke ennå. Foreløpig får ingen 
røre dem, verken store eller små. 

– Det ser kanskje litt rotete ut, dette her, men Malene hadde full oversikt 
i rotet sitt, hun, smiler Roger vemodig. Det er bare sju måneder siden 
yngstejenta gikk bort, og alt familien gjør er ennå den litt vanskelige  
«første gangen etter …». Roger medgir at de alle kjenner på dét. 
Nylig har de hatt sin første sommerferie.

Savner henne hver dag
– Den største utfordringen er egentlig å akseptere at hun er borte, 
at jeg aldri skal få møte henne igjen, fortsetter Roger med sorg i 
stemmen. Han medgir at han savner Malene hver eneste dag – når 
sant skal sies, hele tiden.

Malene Friberg ble 4 ½ år gammel. Hun døde i desember i fjor, 
noen dager etter sin tredje hjerteoperasjon, Malene hadde en svært 
kompleks og komplisert hjertefeil. Selve operasjonen var vellykket, 
og Malene var ganske stabil i timene som fulgte. Foreldrene hadde 
på forhånd blitt informert om at operasjonen var vanskelig, en 
utenlandsk kirurg var hentet inn for å hjelpe de norske kirurgene 
med inngrepet. Sju timer senere fikk Malene plutselig hjertestans, 
uforklarlig for alle. De fikk henne i gang igjen ganske fort, og hun 
ble lagt på hjerte-/lungemaskin. Noen timer senere ville likevel 

skjebnens lune at en blodpropp fant veien til hjernen. Malene ble 
ikke lenge etter erklært hjernedød, og den 17. desember koblet 
de henne fra alle apparater. Hele familien, med mor og far, fire 
eldre søsken, tante, onkel og Mimmi (mormor) var hos henne i 
timene før hun døde. 

– Malene sovnet inn med én gang de koblet henne fra, det var som 
å slå av en bryter, forteller Roger om den uvirkelige situasjonen.  
Deretter ble hun flyttet til Ullevål sykehus for obduksjon. Fami-
lien måtte reise dit for å se henne i kapellet, og det ble mye fram 
og tilbake de neste dagene. Roger forteller at kontaktsykepleier 
hjalp til og var gull verdt i dette praktiske og følelsesmessige 
kaoset. Han retter en stor takk til Anne og Britt og alle de andre 
på Rikshospitalet som støttet dem i denne vanskelige perioden.

Sju måneder senere har familien fremdeles ikke fått svar på obduk-
sjonen. Roger er forberedt på at de kanskje ikke får vite så mye 
heller – slike hendelser lar seg ikke alltid forklare. Men han setter 
pris på at de gjør et ordentlig forsøk.

En annerledes jul
Familien, som nå talte seks, kom hjem fra Rikshospitalet til Kvål 
rett før jul. Noen dager senere ble også Malene brakt hjem. Ett 
døgn fikk de ha henne i hus. Roger forteller at dette ble en god 
opplevelse for hele familien. De passet på å gjøre hyggelige ting i 
disse timene, det kjentes som de var sammen med henne. Ungdom-
mene pyntet juletreet, med døra inn til Malene på gløtt. 

– Det var fredfullt og godt å ha henne i huset. Alle var samlet, og 
vi sov forbausende bra den natta, forteller Roger. Resten av jula 
husker han til gjengjeld ganske lite fra. Etter at bårebilen hentet 
Malene, fløt de neste dagene litt over i hverandre. 

Malene ble gravlagt ved Havstein kirke i Trondheim den 27. desember. 
Fire søsken leste høyt fra et dikt de selv hadde skrevet, så bar de den 
lille kisten ut. De unge hadde selv bedt om å få gjøre dette sammen. 

Må leve med

sAvnET

– Hun fikk dem alltid til å bære seg når hun ble sliten, forteller 
Roger med et forsiktig smil. – Nå ville de gjøre det en siste gang. 
Musikk fra kaptein Sabeltann ledsaget det hele.

Familien besøker kirkegården og tenner lys på graven til Malene flere 
ganger i uken. Det varierer hvor mange av ungdommene som er med.

Lever med sorgen
Foreldrene og søsknene til Malene håndterer sorgen over tapet 
både i fellesskap og hver for seg. De snakker mye om minstejenta, 
og de deler minnene. Men Roger forteller at de også erfarer at 
sorg er privat og individuelt, og må håndteres i tråd med den 
enkeltes reaksjon og tempo. De fire søsknene til Malene, Tore 
(13), Kristine (15), Helene (18) og Jeanette (21) bruker svært 
forskjellige ord på tapet av Malene. 

– Vi må snakke med dem om dette på fire helt ulike måter, for-
teller Roger. Han og mamma Siv Anita prøver så godt de kan  
å støtte ungdommene i bearbeidningen av tapet.  Roger underslår 
ikke at det også kan være utfordrende. 

– Med en av dem må vi ta det veldig forsiktig. En annen er mer 
konkret og går rett på sak. En er mest sint, en mest lei seg, en er 
frustrert. Det varierer også hvem som er hva, og plutselig snur 
de tvert om. Jeg merker det fort på humøret deres, medgir Roger. 

MÅ Leve Med savNet Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Far og sønn:  
Roger Blomseth og  
Tor Friberg

Malene var ei blid jente. 
(Foto: Privat)
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reaksjonsmønstre. Selv beskriver Roger seg som utadvendt, han 
liker å prate. I tiden etter at Malene gikk bort, har han hatt stor 
glede av å snakke med andre som har opplevd å miste et barn. 
Roger og en av døtrene var i sommer med på sorgsamling i regi 
av FFHB Sør-Trøndelag, en svært positiv opplevelse. For Siv Anita 
fungerer ting annerledes, forteller Roger, for henne er det mer 
naturlig å trekke seg tilbake. 

– Vi snakker mye sammen om sorgen, men jeg snakker også med 
andre. Til å begynne med maste jeg på henne om at hun også 
måtte gjøre det. Nå har jeg lært (av andre) at jeg ikke skal presse 
henne på dette. Hun gjør det på sin måte. Du må respektere 
sorgen, både din egen og andres. Dessuten, det er ikke alltid jeg 
ønsker å snakke om dette heller. Noen ganger setter jeg bare på 
meg en maske når jeg går ut, og skjuler hvor rasert jeg føler meg 
innvendig, medgir Roger ærlig.

noe viktig kommer ut av det
– Da vi fikk Malene, måtte vi lære oss å leve med et sykt barn. 
Nå må vi lære oss å leve uten, sukker Roger og rister på hodet i 
smertefull undring over alt livet skal by på. 

– Men vi vil bestandig ha Malene med oss. Og den viktigste 
lærdommen jeg har fått av dette, er at vi aldri må utsette noe vi 
kan gjøre nå, vi vet ikke hva vi har av tid, sier Roger. Han fortel-
ler at øverst på Malenes ønskeliste sto å få reise til dyreparken i 
Kristiansand og hilse på Kaptein Sabeltann. Familien vurderte å 
reise i fjor sommer, men hadde egentlig bestemt seg for at de ville 
vente ett år til. Malene skulle opereres til høsten, og da ville hun 
orke mer og ha større glede av turen neste sommer. Så reiste de 
likevel. Og det ble ingen neste sommer for Malene. Roger er så 
lykkelig for at de tok den beslutningen og dro. Malene storkoste 
seg og fikk møte sin helt. 

Roger og Siv Anita har i det hele tatt vært opptatt av at Malene 
skulle få de samme mulighetene som alle de andre barna som ikke 
har medfødt hjertefeil. 

– Malene levde et aktivt liv. Hun gikk i barnehage og var med 
på alt det de andre barna var med på. Hun ble riktignok ganske 
sliten innimellom, men Malene opplevde mer på sine 4 ½ år enn 
enkelte 70-åringer har gjort, sier pappa, som ikke angrer på at de 
etterlevde denne livsfilosofien.

Malene vil nok ikke at vi skal sture
– Det er viktig å finne seg noen hvilerom i sorgen, har Roger lært 
seg etter som tiden går. 

– Du må faktisk prøve å ha det morsomt innimellom også, sier 
han, og forteller at han fikk litt dårlig samvittighet de første gan-
gene han klarte å le etter at Malene var gått bort. Det kjentes så 
merkelig og unaturlig, men gjorde samtidig så godt. 

– Malene hadde nok ikke ønsket at vi skal sture, det ville hun ikke 
likt, sier han med alvor i øynene og et forsiktig smil om munnen.

Roger tenker at det å miste et barn gjør at du setter enda mer pris 
på dem du har igjen. 

– Jeg er blitt enda mer påpasselig og på vakt, må alltid vite hvor 
barna er, forteller han. Helt bra innvendig tror han nok ikke at 
det kan bli etter tapet av Malene. 

– Men det blir nok ”likar”, som det heter på trøndersk, det er han 
ganske sikker på. Roger vil fortsette å engasjere seg som tillitsvalgt 
i Foreningen for hjertesyke barn med sitt styreverv i FFHB Sør-
Trøndelag. Hans erfaring er viktig, og han opplever å bli hørt.

Familien har også prøvd å få hjelp fra kommunen. Roger og Siv 
Anita fikk automatisk tilbud om psykolog da Malene døde, men 
de så fort at også barna kunne trenge en fagperson å snakke med. 
Det fikk de avslag på. Med begrunnelse om at så lenge det ikke var 
ytre drama knyttet til dødsfallet (for eksempel en trafikkulykke), var 
det lite å hente fra kommunens kriseteam. Roger stiller seg ganske 
uforstående til en slik politikk, og har klaget saken inn til ordføre-
ren. I mellomtiden spiller de på hverandre og på nettverket sitt.

– Det har vært god støtte i jentenes kjærester, som er rolige og 
fornuftige gutter. Det avlaster oss litt at de er der, medgir Roger.

bearbeider ved å minnes
Yngstemann Tore har funnet sin egen og konkrete måte å håndtere 
sorgen på. Allerede på toget hjem fra Oslo, dagen etter Malenes død, 
bestemte han seg for å arrangere en minnekamp for lillesøsteren. 
Tore, som spiller håndball, tok raskt kontakt med både trener og 
lagleder, som begge var med på ideen. Minnekampen gikk av stabelen 
i slutten av mai i Horghallen på Lundamo, med over 350 tilskuere. 

– Alle på banen visste hvem Malene var, forteller Tore stolt. 
Kampen ble fyldig omtalt i Byavisa i Trondheim. Her er et utdrag 
av artikkelen:

«I tillegg til å minnes lillesøster Marlene, ønsket Tore at pengene 
fra kampen skulle gå til Barne- og ungdomsklinikken avdeling 
hjerteseksjonen ved St. Olavs. Han ante ikke da at det var Kolstads 
1. divisjonsherrer som ville møte 4. divisjonslaget Flå/Lundamo i 
minnekampen søndag 26. mai. 

– Hun pleide alltid å være med når jeg spilte kamp i Horghallen. 
Hun var nærmest oppvokst i den hallen. Hun gledet seg til hver 
gang hun skulle dit og pleide å si: Når Tore spiller kamp i hallen, 
da får jeg kake, smiler Tore.»

På jobb etter tre måneder
Både Siv Anita og Roger begynte i jobb igjen 4. mars i år. Det var 
en beslutning de tok i fellesskap, og de angrer ikke. 

– Vi har snille arbeidsgivere begge to, og vi får lov til å følge vårt 
eget tempo. Siv Anita fikk klar beskjed av sjefen sin om at hun også 
kan komme på jobb på dårlige dager. «Det er fint bare at du er 
her», fikk hun vite. Sjefen min sørger alltid for å ha en backup for 
meg, i tilfelle jeg ikke klarer å komme på jobb. Hittil har det ikke 
skjedd, men det er godt å vite at jeg har denne muligheten, forteller 
Roger. Han tror det var lurt å komme såpass fort tilbake i arbeid. 

– Du får så mye positiv støtte på jobben, har han erfart.

Sorg tar tid og må respekteres
Sorg er en prosess, og den tar tid. Roger har reflektert mye over 
dette det siste halve året, og har merket ulikhetene i sine egne 
nære relasjoner. Det er ikke bare søsken som er forskjellige. Roger 
forteller at han og Siv Anita også har sine egne og ganske ulike 

Å miste et barn
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) er en organisasjon også for de familiene som opplever å miste sitt hjertebarn.
Sorg arter seg svært ulikt. For noen kan det hjelpe å snakke med andre som er i samme situasjon eller har erfart noe 
liknende. FFHB arrangerer jevnlig sorgsamlinger.

Helgen 18. – 20. oktober 2013 har FFHB, Foreningen uventet barnedød og Foreningen vi som har et barn for lite, 
i fellesskap et kurs for besteforeldre som har mistet et barnebarn.

Helgen 7. – 9. februar 2014 arrangerer FFHB en landsdekkende sorgsamling på Rica hotell på Helsfyr i Oslo.

stående fra venstre: Kristine Friberg (15), Helene Friberg (18), Siv 
Friberg, Tore Friberg (13), Roger Blomseth, Jeanette Friberg.

sittende foran fra venstre: Kolstadspillerne Thor Magnus Five (20) og 
Lasse Balstad (19).

Foto: Merethe Wagelund

<<Da vi fikk Malene, 
måtte vi lære oss å leve 
med et sykt barn. Nå må 
vi lære oss å leve uten>>

Ei ordentlig prinsesse.
(Foto: Privat)

Malenes helt var  
kaptein Sabeltann.  
Hun la smokken sin i  
kista hans og fikk diplom. 
(Foto: Privat)

MÅ Leve Med savNet
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utfordringer. Men det jeg reagerte på, var at personalet omtalte 
foreldrene som kravstore og unødvendig krevende. 

Selvfølgelig må foreldrene være krevende! Knapt noe tilbud for 
disse barna har kommet av seg selv. Foreldrene har kjempet en lang 
kamp for å få anstendige tilbud, det være seg bolig med bistand, 
aktiviteter og helsetjenester.

Å få et sterkt funksjonshemmet barn innebærer et langvarig sorgar-
beid, ofte et sorgarbeid som øker med tida fordi forskjellen mellom 
det funksjonshemmede barnet og andre funksjonsfriske øker med 
alderen. Normale barn utvikler en selvstendighet som disse barna 
ikke gjør. Samtidig knyttes barn og foreldre sammen ofte på en helt 
spesiell måte. Foreldrene utvikler selvfølgelig en kjærlighet til disse 
barna som ikke står tilbake for kjærligheten til normale barn. Og de 
utvikler en varhet og kjennskap til barna som ingen lege, lærer, helse- 
omsorgs- eller miljøarbeider noen gang kan komme i nærheten av. 

Vår spesialiserte helsetjeneste gjør mye bra.  Det er ikke mindre 
enn imponerende å være vitne til avansert behandling av de mest 
spesielle og vanskelige sykdomstilstander, medfødte lidelser inklu-
dert. Det skal vi være veldige glade for og stolte over.

Men baksiden av medaljen er de fragmenterte og oppsplittede 
tjenestene. Ulike behandlere som bare ser organene og ikke men-
neskene. Vi har alle et grunnleggende behov for å bli sett og forstått.

Fastlegeordningen ble bl.a. etablert for å sikre kontinuitet i lege 
og pasientforholdet og forhindre at pasientene stadig må fortelle 
sin historie til nye leger. Med alle dens svakheter, har fastlege-
ordningen vist sin styrke på dette området. Det gjennomsnittlige 
lege-pasientforholdet innen fastlegeordningen er over 7 år. Det 
er faktisk veldig lang tid. Ingen annen profesjon eller forvaltning 
kan vise til slike tall, og dette er sannsynligvis en viktig årsak til 
at fastlegeordningen scorer høyt på popularitetsbarometre.

I følge den amerikanske legen og filosofen Eric Casell, er en person 
kjennetegnet av å være “embodied, purposeful, thinking, feeling, 

emotional, reflective, relational, human individual, always in action, 
responsive to meaning, and whose life in all spheres points both 
outward and inward. Virtually all of a persons actions, volitional, 
habitual, instinctual or automatic – are based on MEANING”

Kropp og sjel er et hele. Livet går i kroppen. Folk vet det. Pasienter og 
pårørende vet det. Men vestlig medisin og den fragmenterte spesia-
listhelsetjenesten har glemt dette perspektivet i forsøket på å lage en 
risikofri verden og teknologisk fullkommen diagnostikk og behandling.

Vi har en vei å gå i å utvikle helsetjenesten videre.
 

kronikk Tekst: gisle roksund

Jeg har i store trekk vært allmennlege siden 1979, både i småkommuner på Vestlandet 
og Østlandet, dertil siden 1996 i flerlegepraksis i Skien. På tross av en rekke utfordrende 
utviklingstrekk i dagens samfunn, har det slått meg hvordan folk flest har en utrolig evne 
til å tilpasse seg og forsone seg med ulike skjebner i livet.

Dagens samfunn er preget av mye kjas og mas, med stort tidspress, 
krav til prestasjoner og skjønnhet. I en artikkel jeg skrev for avisa 
Varden for et års tid siden, kalte jeg det for perfeksjonssamfunnet. 
Vi skal alle være så vellykkede og perfekte. Ikke bare i arbeid, men 
også hjemme. Vi skal være flinkest, vakrest, og sprekest. Se bare 
på Facebook hvor en kappes om å gi inntrykk av hvor vellykket 
en er. Reklamene flommer over av vakre og tynne idealer som 
spiser den sunneste mat og gjennomfører Birken med den største 
selvfølgelighet. På jobb forventes ekstraordinær innsats, hjemme 
venter barn og ektefelle. Vi forstrekker oss. Da jeg vokste opp på 
60-tallet og Gerhardsen styrte landet, klarte familiene seg med 
én inntekt. Nå forventes nesten 2,5 årsverk pr familie. Alle løper. 
Fortere og fortere. Er det underlig at vi blir slitne?

Artikkelen er lest over 210 000 ganger på nettet, og har fått over 
44 000 likes i fjesboka. Det er tydelig at mange har nikket gjen-
kjennende til beskrivelsen.

Vi opplever et langt mindre rom for variasjon enn tidligere. Den 
vestlige medisinen har vartet opp med en rekke nye «sykdom-
mer», både innen somatisk medisin og innen psykiatri. Innen 
somatisk medisin er det etter hvert blitt høyst uklare grenser 
mellom reell sykdom og ulike risikotilstander for mulig fremtidig 
sykdom, som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, høyt blodsukker, 
benskjørhet oa. Samtidig er tersklene for å stille disse diagno-
sene blitt betydelig lavere med årene, og behandlingsmålene er 
innskjerpet. Betydelige menneskelige og økonomiske ressurser i 
helsetjenesten går daglig med til å kontrollere ulike risikofaktorer 
for fremtidig sykdom hos friske mennesker, uten at det er vist at 
dette gir «value for money».

Innen psykiatrien har vi sett en liknende utvikling. Den amerikan-
ske psykiatriske foreningen har nylig revidert sin diagnosema-
nual, dvs de kriteriene som kreves for å stille ulike psykiatriske 
diagnoser. Revisjonsarbeidet er betydelig kritisert bl.a. fordi det 
vil føre til en rekke nye epidemier av «sykdommer». Ikke fordi 
folk er blitt sykere, men fordi tersklene for å stille diagnosene er 
ytterligere senket. Vi vil som en følge av dette de nærmeste årene 
få flere personer med bipolar lidelse, ADHD lidelser og lidelser 
innen autismespekteret.

Dette er etter min vurdering alvorlig, kanskje mest av to grunner: 

Det virker medikaliserende, dvs. et økende antall normaltilstander 
som hører til det å være menneske blir beskrevet, forstått og behandlet 
som sykelige tilstander. Normaliteten lider. Flere blir marginalisert 
og sykeliggjort. Mens miljøbevegelsen er svært opptatt av varia-
sjonen i miljøet og kjemper for dette som noe av det viktigste, går 
vi mennesker altså motsatt vei og snevrer inn normalitetsbegrepet.

I tillegg til dette vanner denne utviklingen ut selve sykdomsbe-
grepet. Det går ut over dem som virkelig er syke. Det blir aldeles 
uklare grenser mellom syke og friske, og mellom forebygging 
og behandling.  Når alle blir syke, er ingen syke. Helsetjenesten 
drukner i vurderinger av bekymrede friske.

Jeg har en rekke sterkt funksjonshemmede barn og voksne på min 
pasientliste. Foreldre til slike barn har mange ganger imponert 
meg stort. En av de første opplevelsene jeg hadde med denne 
gruppen pårørende var på en skole for mange år siden. Persona-
let slet med de sterkt funksjonshemmede barna. Det var stadige 

Å leve med  sykdom

Gisle Roksund 
Fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

<<Selvfølgelig må 
foreldrene være krevende!>>
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?        Tekst: eirin syversenrettighets-
skolen

Tekst: atle Larsen

samtykke til  
helsehjelp for barn
Når det skal ytes helsehjelp, er den store hovedregelen at det må 
foreligge et gyldig samtykke fra pasienten. I rettslig forstand kaller 
man det et informert samtykke. Det betyr at samtykke skal bygge 
på relevant informasjon om pasientens helsetilstand, hvorfor 
behandling er nødvendig og de mest vanlige komplikasjonene 
som behandlingen kan medføre. 

Den som samtykker må være samtykkekompetent. Det vil i utgangs-
punktet alle som har fylt 18 år være. 

barn under 16 år
Er barnet under 16 år er det foreldre eller andre med foreldreansvar 
som gir samtykke på vegne av barnet. Er det tale om helsehjelp 
knyttet til den daglige og ordinære omsorgen for barnet, for 
eksempel et besøk hos fastlegen, holder det at én av foreldrene 
samtykker. Ved helsehjelp av mer inngripende karakter som en 
operasjon, skal begge foreldrene samtykke. Det forutsetter selv-
følgelig at begge foreldrene har foreldreansvar. 

Skulle en eller begge foreldrene nekte å samtykke, kan barnevernet 
treffe et midlertidig vedtak om omsorgsovertagelse. Da er det 
barneverntjenesten som gir samtykke til helsehjelp. En omsorgso-
vertagelse skal kun foretas om helsepersonell mener at barnet ikke 
får nødvendig helsehjelp på grunn av foreldrene. 

Etter barneloven og pasient- og brukerrettighetsloven skal det fra 
fylte 12 år legges økende vekt på hva barnet har å si i spørsmål 
om sin egen helse. Men er det uenighet mellom barnet og foreldre 
er det i utgangspunktet foreldrenes syn som skal legges til grunn.

Det finnes unntak fra regelen om at en under 16 år ikke selv 
kan samtykke til helsehjelp. I pasient- og brukerrettighetsloven 
står det at opplysninger ikke skal gis til foreldre eller andre med 
foreldreansvar når barnet av grunner som bør respekteres, ikke 
ønsker dette. Dette gjelder for barn mellom 12 og 16 år. Da har 
helsepersonell taushetsplikt overfor foreldre, og foreldrene har 
dermed ikke informasjon som gjør dem i stand til å gi noe samtykke. 
Dermed gis helsehjelpen etter samtykke fra barnet. Unntaket er 
beregnet på tilfeller som prevensjon, abort og kjønnssykdommer. 
Et annet eksempel er at barnet oppsøker helsesøster eller fastlege 

for lettere psykiske problemer. Er de psykiske problemene av mer 
alvorlig art kan helsepersonell ha en plikt til å informere foreldrene. 

barnet motsetter seg en behandling 
som foreldrene har samtykket til
Om barnet nekter å motta den helsehjelpen som foreldrene har 
samtykket til, kan helsehjelpen da gjennomføres med tvang? Dette 
spørsmålet er ikke direkte besvart i loven. Samtykket til foreldrene 
er å oppfatte som en rettslig tillatelse til å iverksette helsehjelpen. 
En slik tillatelse kan også omfatte bruk av tvang overfor barnet. 
Men helsetjenesten må foreta en selvstendig medisinsk faglig, etisk 
og juridisk vurdering av om de skal gjennomføre behandlingen selv 
om barnet motsetter seg dette. Et grunnleggende og tungtveiende 
hensyn er prinsippet om barnets beste. Her vil blant annet nytten 
av helsehjelpen være et sentralt moment. 

barn mellom 16 og 18 år
Er barnet over 16 år, er hovedregelen at barnet selv kan samtykke 
til helsehjelp. I dette ligger at barnet også kan nekte å motta 
helsehjelp. Et eksempel på helsehjelp som kanskje ikke vil være 
omfattet av samtykkekompetansen mellom 16 og 18 år, er ekspe-
rimentell behandling. 

Noe du lurer på?

sPør EksPErTEn
I begynnelsen av oktober lanserer Foreningen for hjertesyke barn sin interaktive spørsmål-og-
svar-tjeneste, Spør eksperten, på www.ffhb.no. En barnelege, en jurist og en psykolog, som alle 
har lang og bred erfaring fra arbeid med barn som har medfødt hjertefeil, vil svare direkte på 
spørsmål fra brukerne. Tjenesten er anonym, og svarene blir tilgjengelig for alle. 

sPør eksPerteN

Alf Meberg, bArnelege
Alf Meberg har nesten hele sitt yrkesak-
tive liv arbeidet ved barneavdeling, med 
spesielt ansvar for nyfødtmedisin og barn 
med medfødte hjertefeil. Han har over 30 
år bak seg på Barnesenteret på Sykehuset i 
Vestfold. I tillegg har han forsket og skrevet 
mange faglige artikler om medfødt hjerte-
feil. Alf Meberg sitter i styret i Stiftelsen 
Lasseliten som administreres av FFHB.

torun VAtne, psykolog
Torun Vatne jobber som psykolog og forsker 
på Frambu senter for sjeldne funksjons-
hemninger. I sin doktorgrad forsket hun 
på kommunikasjon med alvorlig/kronisk 
syke barn. Siden 2005 har hun betjent 
Foreningen for hjertesyke barns Hjerte-
telefon, og hun har ofte vært brukt som 
foredragsholder og innleder på foreningens 
kurs og samlinger.

Atle lArsen, jurist
Atle Larsen jobber som jurist i Landsfore-
ningen for hjerte- og lungesyke (LHL), og 
har siden oppstarten i 2000 også vært 
engasjert av Funksjonshemmedes fellesor-
ganisasjon, som jurist på deres «Rettighets-
senteret». Han er medlem av både Pasient-
skadenemnda og Helsepersonellnemnda. 
Atle Larsen har i en årrekke skrevet artikler 
om juridiske spørsmål i Hjertebarnet.

– En viktig årsak til at familier melder seg 
inn i Foreningen for hjertesyke barn, er at 
de ønsker og trenger informasjon. Inn til 
kontoret får vi jevnlig spørsmål om for 
eksempel medisinske problemstillinger, eller 
rettigheter når barnet er sykt, men også mer 

generelt om det å leve med et hjertesykt 
barn. Vi tilbyr mye informasjon, både via 
vår nettside og gjennom vårt medlemsblad, 
men har lenge sett at det også er et behov 
for å kunne svare direkte og spesifikt på 
brukernes konkrete problemstillinger. Nå 

har vi det tilbudet, sier en fornøyd general-
sekretær Helene Thon, som ser fram til å 
komme i gang med den interaktive tjenesten.

gå inn på www.ffhb.no i oktober og 
prøv tjenesten «spør eksperten».

Våre eksperter:

Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

Spør eksperten

Her vil 
du finne 

ekspertene.
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I sommer arrangerte Foreningen for hjertesyke barn 
norsk sommerleir for andre gang på Fjordglimt leirsted 
i Telemark, og nordisk sommerleir på Strand leirsted og 
gjestegård i Sandefjord.  I år var mitt fjerde år på leir, 
og det ble som før uforglemmelige uker med herlige folk. 

I år var leirprogrammene ganske frie. Vi hadde mye fritid, men dro selvfølgelig på 
noen utflukter. Da var det blant annet tur til Dyreparken i Kristiansand, Sommarland 
i Bø, båt ut til Jomfruland, shopping og kino. Det ble også mye sosialt på leirstedet 
og en del sene kvelder med mye film. Men opplevelsene av programmet er ikke det 
eneste man husker og sitter igjen med når uka er over. Når man bor oppå hverandre 
og opplever så mye sammen i en uke, blir man utrolig godt kjent, og man sitter 
igjen med mange nye, gode minner i tillegg til nye venner fra hele landet. Å bli kjent 
med andre som er i samme situasjon som en selv og som har vært igjennom mye 
av det samme, er også noe i hvert fall jeg har satt stor pris på. At alle har medfødt 
hjertefeil, vet hva det går ut på, at man kan fleipe med det og at det å ha medfødt 
hjertefeil er helt «vanlig», er utrolig deilig.

Uforglemmelige uker med 
hERLIGE foLk!

Tekst: anine kvarme  Foto: Mona ødegård sundet

SøSkEnPRoSjEkTET På TUR TIL EIDEnE
FFHB i Oslo og Akershus arrangerte i august en helgetur for familier til 
Eidene i Tjøme. «Søskenprojektet» på Frambu fikk være med og stilte 
med eget team. Her er noen av deres erfaringer:

«At alle har 
medfødt hjertefeil, 

vet hva det går ut på, at man kan fleipe med 
det og at det å ha 

medfødt hjertefeil er 
helt «vanlig», er 
utrolig deilig.»

Fredag 23. september toget en gjeng 
med tre psykologer og tre psykologi-
studenter inn på tunet på Eidene. På 
Eidene skulle nemlig FFHBs lokallag i 
Oslo og Akershus ha sin helgesamling, 
og «psykolog-gjengen» var invitert for 
å ha søsken- og foreldregrupper.
 
Vi i «psykolog-gjengen» jobber til vanlig 
på Frambu og har et forskningsprosjekt 
hvor vi holder på å lage et  samtale-
gruppetilbud til søsken til barn med 
kroniske sykdommer, som for eksempel 
hjertefeil, og deres foreldre. Det var sånne 
samtalegrupper vi ville gjennomføre på 
Eidene. Vi ønsket at foreldre og barn 
skulle snakke sammen om hva hjertefeil 
er og hvordan det er å være søsken. Vi 
håpet at foreldrene skulle få vite litt mer 
om hvordan det er å være søsken og at 
foreldre og barn sammen kunne finne 
løsninger på utfordringer barna møter. 

Vi ble veldig godt tatt i mot og fikk 
prøvd ut hvordan opplegget vi har 
laget for søsken fungerer i praksis, og 
gjorde oss viktige erfaringer og fikk 
tilbakemeldinger som vi tar med oss 
i arbeidet videre.

 Vi håper at FFHBs deltakelse ikke 
slutter med dette! I 2014 og 2015 skal 
vi prøve ut samtalegruppeopplegget i 
et større forskningsprosjekt. Vi håper 
på å kunne gjennomføre samtalegrup-
per på flere samlinger i regi av FFHB i 
dette forskningsprosjektet og studere 
hvilken effekt deltakelse har på søsken 
og familieliv. Dersom det er andre lokal-
lag i FFHB som kunne tenke seg å ha 
fokus på søsken på en av sine samlinger 
og det er aktuelt å innlemme et opplegg 
som beskrevet over i programmet, så 
ta gjerne kontakt med oss!
 
Ved andre spørsmål om forskningspro-
sjektet er dere også velkomne til å ta 
kontakt med prosjektgruppa.
 
Med vennlig hilsen oss i 
«Søskenprosjektet».

kontaktinformasjon:
Frambu ved psykolog/ 
PhD Torun M. Vatne.
Telefon 64 85 60 44,  
e-post tva@frambu.no

DIverse bilder 
fra familiesamling på 
Eidene med Oslo og 
Akershus FFHB.
(Foto: Privat)

UNgdoMsLeir soMMereN 2013
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erNæriNg           Tekst: Åshild Lode

Ernæringsfysiologens spalte,  
Åshild Lode, klinisk ernæringsfysiolog.

For de aller fleste friske mennesker kan 
behovet for energi og næringsstoffer dekkes 
ved helt vanlig mat. Syke (både kronisk 
og kortvarig syke) kan ha endrede behov. 
Det kan skyldes at sykdommen i seg selv, 
komplikasjoner som sykdommen medfører, 
eller behandling og medisiner endrer 
behovet for energi eller andre spesifikke 
næringsstoffer.

Slitsomt å spise
For hjertebarn er riktig ernæring viktig 
av mange grunner. Først og fremst er det 
viktig fordi de er i vekst og utvikling, og 
optimal ernæring er nødvendig for å følge 
den naturlige utviklingen så godt som mulig. 
Hjertet deres jobber ofte litt hardere for å 
kompensere for hjertefeilen, og det øker 
behovet for energi. Når vi svelger stopper 
vi en liten stund å puste. Dette oppholdet 
vil for friske ikke være særlig merkbart, 
men for hjertebarn vil det kunne bidra til 
at det å spise blir en slitsom aktivitet. For 
en god del hjertebarn vil kombinasjonen 
av økt behov for energi og det at det er 
slitsomt å svelge maten, gjøre det vanskelig 
å få dem til å spise nok mat.

klinisk ernæringsfysiolog på sykehus
På mange sykehus finnes det kliniske ernæ-
ringsfysiologer (KEF-er). De har kompetanse 
på å gi råd om hvordan dekke kroppens 
behov for energi og næringsstoffer, både 
for friske og for dem med ulike typer syk-
dommer. De vet hvordan man kan gjøre 
grep for å få den maten som allerede spises 
mer næringsrik, og dermed lettere kunne 
dekke behovet. Dersom det ikke er mulig å 
dekke behov ved vanlig mat eller tilskudd 
(som for eksempel næringsdrikker) har de 

kunnskaper om alternative måter å tilføre 
kroppen næring på, som sonde og intra-
venøs ernæring.

Det vil variere fra sykehus til sykehus hvor-
dan praksisen er for å få time hos KEF. På 
noen sykehus vil det holde med henvis-
ning fra fastlege, men på de fleste er det 
nødvendig at en sykehuslege henviser til 
sykehusets KEF.

Tverrfaglig samarbeid
Det vil være en stor fordel å snakke med 
en KEF som er ansatt på sykehuset. Hjer-
tesyke barn skal følges opp over tid, og 
siden ernæring er en del av behandlingen 
er det viktig at den blir dokumentert. Et 
tverrfaglig samarbeid mellom behandlende 
lege og andre yrkesgrupper bidrar til bedre 
ivaretakelse av den helhetlige behandlingen 
av barnet. Det er også viktig at KEF-en kan 
basere rådene sine på den informasjonen 
om barnet som finnes i journalen. For 
eksempel er blodprøveverdier og informa-
sjon om hvilke medisiner barnet går på 
nyttig informasjon. Noen matvarer kan 
påvirke effekten av enkelte medikamenter, 
og dette er det viktig å ta hensyn til. 

velg riktig rådgiver
Tittelen «klinisk ernæringsfysio-
log» er beskyttet, og gis kun til 
personer som har en 5-årig 
universitetsutdannelse innen 
klinisk ernæring. Disse er 
autorisert helsepersonell, 
og har lov til å drive 
ernæringsbehandling 
av pasienter. De som 
kaller seg ernærings-

fysiologer (ikke kliniske) har ikke kompe-
tanse på å gi råd og ernæringsbehandling til 
hjertebarn, så sørg for at du får snakke med 
en klinisk ernæringsfysiolog på sykehuset.

Det kan ofte være noe ventetid på konsulta-
sjon hos KEF, fordi det ikke er så mange 
av dem på sykehusene rundt i landet. Om 
du ikke hører noe på en stund, kontakt 
sykehuset for å høre hvordan henvisningen 
ligger an og når du eventuelt kan forvente 
å få en innkalling.

klinisk ernæringsfysiolog
Mat er noe vi alle trenger, uavhengig av om vi er friske eller syke, unge eller gamle, aktive 
eller passive. For å kunne fungere optimalt er det viktig at kroppen får nok næring, både 
energi og næringsstoffer som vitaminer, mineraler og sporstoffer. For hjertesyke barn 
kan dette noen ganger være vanskelig. Da kan en klinisk ernæringsfysiolog hjelpe.

Søk råd hos
Bli medlem

”jeg elsker hjerteforeningen, jeg elsker å være på 

turer med hjerteforeningen og jeg elsker bowling.” 

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

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

bedre livskvalitet for hjertebarna  
og deres familier!

Er du interessert i å 
bli hjertebarn-giver? 

Registrer deg på  
www.ffhb.no/giver eller 

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

Mosjonsløp ga penger til 
ffhb i Møre og Romsdal
Under Todalsdagen lørdag 29. juni ble 
mosjonsløpet Ræta Opp arrangert. Inntektene gikk uavkortet til Foreningen for hjertesyke barn i Møre og Romsdal. Det ble samlet inn rundt 14 000 kroner.

Meld deG inn
I FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

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

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

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

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

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

et hjertesykt barn.

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

MELD DEG Inn På www.ffhb.no

Knut Bergli og Invild Kårvatn fikk hver sin 
Hjertebamse for initiativet. Her sammen 
med Nils Ove Bruset og Stian Bruset som 
selv er hjertebarn. (foto Jon Olav Ørsal)
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ungdoMs-
sidene

Tekst:  Monica blomseth  Foto:  Privat

Hjertefeil hos barn kan være livstruende, og frykten for å miste barnet sitt kan være en reell trussel for 
foreldre. Det å oppleve å stå i slike situasjoner vil naturlig nok kunne påvirke livet til dere foreldre videre 
gjennom barnets oppvekst. Mange spørsmål vil dukke opp. Hvordan vil det gå med vårt hjertebarn? Hva 
vil det bli av vårt hjertebarn? Tilrettelegging av hjelpemidler, støtteapparat, barnehage, skolegang, 
utdanning o.l. Mitt navn er Monica Bromseth, 21 år fra Trondheim. Her er min historie.

Jeg er hjertebarn, noe som jeg er veldig stolt av å være den dag i 
dag. Så langt som jeg har kommet ved å nå mine mål, så føler jeg 
selv at jeg fikk livet i gave, selv om det ble en tøff start. Jeg er født 
med hjertefeilen ASD og VSD, to hull i skilleveggen, ett i forkam-
mer og ett i hovedkammer, og ble operert på Haukeland sykehus 
i Bergen da jeg var 5 måneder gammel. Jeg har også medfødt 
hørselstap på mitt venstre øre, som gjør at jeg bruker høreapparat, 
og har vært avhengig av andre hjelpemidler gjennom oppveksten. 

Etter å ha falt i sminkeskuffen til min mor som barn, utviklet 
jeg en genuin interesse for makeup, hår og styling. Interessen 
vokste til en lidenskap, og etter flere år med utdannelse innen 
området, endte skjønnhetsbransjen som et naturlig karrierevalg. 
Jeg tok først frisørutdannelse i 4 år, deretter flyttet jeg til Oslo 
for å gå Art Complexion Makeup-skole. Jeg har blitt veldig flink 
til å se mennesker som en helhet. Makeup og hår går veldig ofte 
hånd i hånd, og jeg syns det er like kjekt å kunne gi kunder tips 
om makeup og styling som hår. Jobber nå for tiden deltid på HÅR 
Frisør Sirkus Shopping, og freelance utenom med makeup. Da jeg 
bodde i Oslo for 2 år siden jobbet jeg på Hotell Cæsar, og jeg var 
med og sminket i filmen «FLUKT», som assistent.

For meg har denne utdannelsen blitt som en hobby. Jeg har drevet aktivt 
med NM og andre konkurranser innen hår og makeup siden 2009. 

Jeg konkurrerer for å sette meg selv på prøve og for å vise fram 
kreativiteten min. Konkurransen er veldig viktig for prestisje og kar-
riere videre framover. Det gir muligheter, og bransjen legger merke 
til dyktige og kreative artister. Man må alltid følge med trender 
og hva som er nytt innen motebildet og være oppdatert hele tiden

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å 
møte utfordringer, følelser og å ha kontroll over eget liv. Aktiv og 
god mestring har hjulpet meg til å tilpasse meg den nye virkelig-
heten, og setter meg i stand til å se forskjellen på det jeg må leve 
med, og det jeg selv kan være med på å endre.

– For å nå et mål er det nødvendig å kunne mobilisere dine egne følelser 
for å forbedre deg, konsentrere deg, bli motivert og øke kreativiteten. 
Følelsesmessig selvkontroll er veldig viktig å utvikle for å kunne mestre. 
Dette fordi evnen til å kunne vente for å få dine behov tilfredsstilt og å 
kunne tøyle dine egne impulser, ligger til grunn for alle slags prestasjoner.

For å få til endring i en retning du ønsker, trenger du både å være 
motivert og ha tillit til din egen evne til å mestre. Når det gjelder å 
ønske seg en endring og bli motivert, så må et perspektivskifte til. 
Du må se på egen atferd på en annen måte enn tidligere. Mestring 
handler om at du aktivt søker og forsøker hensiktsmessige måter 
å bevege deg frem mot målet. Ofte er det en gradvis prosess der 
du prøver og feiler. Tiltro til din egen evne til å mestre er en viktig 
faktor som er med på å gi kraft og motivasjon. Det hjelper til med 
å holde motivasjonen oppe over tid.  

Det er veldig viktig at du ikke setter deg urealistiske mål. Hvis du 
setter deg mål som er ugjennomførbare, vil dette ende med skuffelse, 
frustrasjon og at du føler deg mislykket. Og det er absolutt det 
de fleste mennesker frykter, det å ikke lykkes. Det er også denne 
frykten som kan være årsaken til at mennesker stagnerer. Hvis 
du stagnerer og gir opp, så vil du slutte å utvikle deg, og da setter 
du i gang en negativ spiral som lett kan ødelegge alt du hadde 
begynt å «bygge» på. Det er dette du skal unngå. Stagnering vil 

forekomme gjennom hele livet, men det er helt opp til 
deg selv om alt skal stoppe. 

Alle foreldre ønsker at barnet deres skal ha god selv-
tillit. Alle har ting vi føler at vi mestrer og ting vi 
ikke mestrer. Det er enkelte ting et barn med hjerte-
feil ikke vil kunne gjennomføre, som andre kan, og 
de vil selvfølgelig kunne ha lavere selvtillit på akkurat 
dette området. Men hvert enkelt barn har sine ting de 
er gode på og sitt område hvor de opplever mestring. 
Stilles mennesker, uavhengig av helsetilstand, i en situasjon 
de ikke har forutsetninger for å mestre, øker sannsynlig-
heten for en opplevelse av å ikke strekke til.

Men opplever vi nederlag har vi mennesker en evne til 
å beskytte oss selv fra å la dette tære på vår selvtillit; vi 
forklarer suksess med egne evner og innsats, og tap med 
utenforliggende faktorer. I tillegg er følelsen av person-
lig kontroll og mulighet for endring utslagsgivende for 
selvtilliten. Ut fra dette kan en skjønne at et barn som 
mener latskap er årsak til dårlig kondis, kan ha dårligere 
selvtillit enn den som mener hjertefeilen er årsaken, men 
at hjertefeilen bedres med alderen.

Etter hjerteopperasjonen har jeg ikke selv hatt noe plager 
under oppveksten, det har heller påvirket selvtilliten min 
med mobbing, og hva de andre sa gikk veldig inn på meg. 
Gjennom hele skolegangen min, spesielt etter puberteten 
fikk jeg ofte høre «Du har kløft helt ned til navlen» osv, 
begrunnet av arret på brystet. Etter hvert som jeg ble 
eldre, har jeg ikke brydd meg noe om arret, det er en del 
av den jeg er, og jeg vil ikke at det skal forsvinne. 

Jeg merker at jeg blir veldig fort sliten på jobb, både i 
hodet og kroppen. Da jeg kom meg ut i arbeidslivet, var 
det hørselstapet mitt som kom mest i veien. Gjennom 
skolegangen min fikk jeg alt tilrettelagt, men nå står jeg 
mer på egne ben. I det yrket jeg har valgt, er det mye støy 
med hårfønere, og man møter på mange type personer 
som kanskje snakker lavt og som jeg ikke klarer å forstå. 
Jeg leser alltid på munnen når jeg snakker med personer 
for og få med meg det de sier, men det er ikke alltid de 
synes det er så kult. Jeg er ganske åpen og snakker ut 
med folk hva som feiler meg så de forstår at jeg har ett 
usynlig handikap. 

Selv om man er født med et usynlig handikap, så er det 
viktig å ha tro på seg selv og sette seg konkrete mål, ingen 
mål er uoppnåelige. Noen hjertebarn føler seg modige 
og stolte over å ha vært gjennom farlige operasjoner og 
overlevd. Andre føler seg sårbare. Mange føler seg litt 
annerledes enn andre barn, men det betyr ikke at du ikke 
kan gjøre det de gjør. Ikke minst er det viktig at foreldre 
er der som støttespillere, lærere og motivatorer, gir gode 
råd eller viser hvordan noe kan gjøres.

På sikt planlegger jeg å dra til Los Angeles der jeg vil ta 
et 6-måneders kurs i filmsminke og spesialeffekter. Målet 
er å komme meg høyt opp innen filmbransjen.

For meg har dette vært en utrolig reise så langt, men det 
er fortsatt bare begynnelsen!

jeg, et               

lykkelighjertebarn

Monica med 
pokaler hun har 
vunnet.

Monica i arbeid og  
med ulike «resultater».



Hjertebarnet           4 • 2013  4 • 2013          Hjertebarnet40 41

LaNdet rUNdt Fylkeslaget vestfold Tekst og foto:  Hanni Winsvold Petersen 

I Vestfold fylke har Foreningen for hjertesyke barn 67 medlemsfamilier og 27 støttemed-
lemmer. Leder i fylkeslaget, Thor Henning Nilsen, mener de burde hatt flere, men sier det 
er en utfordring å verve nye.
 
– Jeg liker å ha en finger med i spillet, på det meste egentlig, klarer 
bare ikke å la være, medgir en smilende Thor Henning Nilsen. 
Han vært leder i FFHB i Vestfold i sju år, men har i grunnen alltid 
drevet med frivillig arbeid. Han har hatt mange ulike verv opp 
igjennom tidene, for eksempel som trener og lagleder for en gjeng 
fotballdamer og fram til nylig frivillig i sykehusets brukerutvalg, 
for å nevne noe. I disse dager tar han dessuten fatt på sitt 21. år 
som leder for idrettsrådet i Sandefjord. 

– Det blir en livsstil å ha alle disse vervene, det er veldig lenge siden 
jeg slutta å telle timer, sier den driftige altmuligmannen. Han liker 
å engasjere seg og synes det frivillige arbeidet gir ham en anledning 
til å være seg selv og til å by på seg selv. 

– Her kan jeg holde på med det jeg har lyst til!

far og sønn har hjertefeil
Thor Henning har hjertefeil selv, og han har en sønn, Kristian, 
på 10 år, med hjertefeil. Pappa har pacemaker og Kristian er 
operert for diverse feil – begge lever de fint med dette. Kristian 
har en storesøster på 18 år, Anne Elisabeth, og hele familien bor 
i Sandefjord, i konas barndomshjem. 

– Kristian går på samme skole som både pappaen, mammaen og 
farfaren hans gikk, så du skjønner, vi flytter ikke langt på oss, 
smiler han lunt.

Thor Henning ser på ledervervet i FFHB Vestfold som en viktig 
oppgave som noen faktisk må gjøre. Som en balanse til idrettsen-
gasjementet hans, hvor det ofte handler om konkurranse, synes 
han FFHB gir noe annet. 

– I FFHB skal vi ikke telle opp til slutt og finne ut om vi er best 
eller har vunnet. Her skal vi bidra til at folk som har et hjertesykt 
barn kan få det litt bedre. Arrangementene i seg selv er ikke det 
viktigste, men det at de hjelper familier til å møte hverandre og 
til å dele erfaringene sine, og sånn kanskje får det bedre på sikt. 
Det er ikke selve bowlingen, men det sosiale som er det vesentlige, 
forteller Thor Henning. Han legger til at det er et generasjonsskifte 
i FFHB Vestfold i disse dager, med en økende andel små barn. 

Egen idrettskole
Ett av de store prosjektene i FFHB Vestfold i disse dager er at de 
etablerer sin egen idrettsskole, med økonomisk støtte fra fylket. 
Sammen med medisinske fagpersoner og Lærings- og mestrings-
senteret på sykehuset i Vestfold, legger de opp til en dags ukentlig 
allidrett for hjertebarna, hvor det viktigste målet er å gi dem glede 
ved det å trene. 

– Vi skal presentere dem for litt forskjellige aktiviteter, og vil dele 
dem inn i partier. Men det aller viktigste er at de selv får se at de 
faktisk kan trene, og at det er gøy, forteller Thor Henning.

Fylkeslaget i Vestfold har opp igjennom årene hatt et samarbeid 
med sykehuset i Tønsberg, blant annet med årlige møter. Thor 
Henning ønsker seg litt hyppigere kontakt og mer samarbeid. 
I vinter inviterte FFHB Vestfold til kurs i hjerte-/lungeredning for 
barn ved Sykehuset i Vestfold. Kurset var populært og fikk fin 
omtale i media. 

– Jeg ser at når vi har vært i media med sånne saker, så får vi alltid 
noen nye medlemmer, forteller Thor Henning og minner om at 
omtale i lokalmedia om hyggelige saker er god reklame og viktig 
for å verve nye medlemmer.

Thor Henning påpeker at en av fylkeslagets og styrets store styrker, 
er at mange av de tidligere medlemmene fortsatt følger med på 
hva som skjer, og til en viss grad også deltar på arrangementer. 

– Det gir en trygghet og en ballast som vi i dagens styre setter 
stor pris på.

økonomi
Fylkeslaget i Vestfold får sine inntekter fra grasrotandelen, med-
lemstilskudd, egenandeler, støtte fra legater og fond samt tilskudd 
fra enkelte offentlige organer.

Geografi
Vestfold fylke grenser i nord og nordvest til Buskerud og i vest til 
Telemark. Fylket er det nest minste i Norge sett i areal, og er det 
fylket med tredje høyeste folketetthet i landet.

FYLkEsLAGET vEsTFOLd

Det viktigste er  
å hjelpe familiene

STyRETS MEDLEMMER: 
e-post: vestfold@ffhb.no

ThoR hEnnInG nILSEn
Leder
Sandefjord
Mobil: 900 30 370

CaISSa GjøLbERG 
Nestleder
Vear

kRISTInE LInDhøy 
Sekretær
Sande

annE kaThTRInE MonSEn 
Kasserer
Kvelde

aRnE k. anDRESEn 
Styremedlem
Sandefjord 

ann kaThLEEn hanSEn
Styremedlem
Sandefjord

TonE kRISTIn bRITT
Varamedlem

aRE anDREaSSEn
Varamedlem

Thor Henning Nilsen 
har vært leder for 
FFHB Vestfold i syv år.  
Han er en engasjert 
person som liker å ha 
en finger med i spillet.

Planlagte arrangement i vestfold
 Ë Idrettsskole

 Ë Hjerte- og lungeredningskurs (HLR)  
 for foreldre

 Ë Mammakafé

 Ë Adventssammenkomst

viktigste aktiviteter i tiden som kommer
 Ë Å gi ut og distribuere informasjonsmateriell til hjertebarnfamilier.

 Ë Å engasjere oss og delta i brukerutvalget til NAV, hvor Kristine Lindhøy sitter 

 som fast medlem.

 Ë Å jobbe med likemenn i foreningen.

 Ë Å etablere en formalisert og tettere kontakt med Sykehuset i Vestfold.

 Ë Å bedre kontakten med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Brukerutvalget  
 ved sykehuset, samt delta i drift av brukerkontoret på sykehuset.

FFHB Vestfold på  
pinseleir til Sverige.
(Foto: FFHB Vestfold)

Hjertebarn lærer  
hjerte- og lungeredning.

(Foto: Sykehuset i Vestfold)

Deler av styret i FFHB 
Vestfold. Fra v.: Tone K. 
Britt, Caissa Gjølberg, 

Kristine Lindhøy og  
Thor Hening Nilsen.
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FN-koNveNsjoNeN oM rettigHeteNe tiL MeNNesker Med Nedsatt FUNksjoNsevNe Tekst og foto: kristel jüriloo, juridisk rådgiver ved FFos rettighetssenter.

FN-konvensjonen slår fast at brudd på din 
mulighet til samfunnsdeltakelse og dine 
lovfestede rettigheter er brudd på menneske- 
rettigheter. Et eksempel på et slikt brudd er 
når en skole ikke tilrettelegger undervisningen 
for en elev med særskilt behov. 

krev dine rettigheter
Konvensjonen slår fast at alle mennesker, 
uavhengig av funksjonsevne, skal ha like 
muligheter og rettigheter. Dette gjelder alle 
som møter på barrierer på grunn av sykdom, 
skade eller lyte, antagelser om sykdom, skade 

fn-konvensjonen?
Hvilken nytte har

Juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Denne artikkelen gir deg en beskrivelse på hvordan du som har en funksjonshemning, kronisk sykdom 
eller som pårørende kan bruke konvensjonen for å få innfridd dine lovfestede rettigheter.  

Hva er en konvensjon?
En menneskerettskonvensjon er en 
internasjonal lov som gir plikter for 
stater og rettigheter for innbyggere 
i statene som har ratifisert konven-
sjonen. Det norske statsapparatet 
har en juridisk plikt til å oppfylle ret-
tighetene i konvensjonen for alle 
funksjonshemmede i Norge. Denne 
plikten har de både ovenfor FN, FNs 
medlemsstater og ovenfor egne 
innbyggere. Ved brudd på plikten 
til å oppfylle funksjonshemmedes 
rettigheter i konvensjonen vil den 
norske stat bli ansvarlig ovenfor 
FN-komiteen for rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjons-
evne som håndhever etterlevelse av 
konvensjonen. På nasjonalt plan er 
det Likestillings- og diskriminerings-
ombudet som håndhever etterlevelse 
av konvensjonen. 

eller lyte. Eller på grunn av pårørendes 
sykdom, skade eller lyte. Konvensjonen 
beskytter dermed foreldrene til funksjons-
hemmede barn som opplever diskriminering 
på grunn av sitt omsorgsansvar. 

I tillegg utbroderer konvensjonen hvordan 
de generelle menneskerettighetene kan opp-
fylles for funksjonshemmede. Artikkel 12 
som gir rett til å få hjelp til å ivareta rettslige 
interesser i stedet for umyndiggjøring førte 
til at Norge fikk en ny vergemålslov. Artikkel 
9 om rett til tilgjengelighet bidro til at vi 
fikk en forskrift om universell utforming 
av IKT, og endringer i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven om rett til individuell 
tilrettelegging av kommunale tjenester. 

Et eksempel på brudd på konvensjonen er 
når en person ikke har like muligheter eller 
rettigheter som andre fordi han/hun har en 
funksjonshemning, eller assosieres med en 
som har det. Så lenge omgivelsene ikke er 
tilgjengelige og holdningene til funksjonshem-
mede fører til forskjellsbehandling, er dette 
brudd på konvensjonen. Og hva gjør man ved 
lovbrudd? Man krever rettighetene oppfylt! 

Du kan klage
Dersom du ikke får oppfylt rettigheter nedfelt 
i konvensjonen oppfordrer Funksjonshem-
medes fellesorganisasjon deg til å klage saken 
inn til Likestillings- og diskrimineringsombu-
det (LDO). LDO tolker diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven i tråd med konven-
sjonen. Du kan også fremme et søksmål 
for brudd på rettighetene i konvensjonen. 
Men så lenge regjeringen ikke har ratifisert 
tilleggsprotokollen til konvensjonen, gir dette 
ingen klagerett til FN-komiteen. 

To saker som viser at det nytter
Hittil har Sverige og Ungarn blitt «dømt» i 
komiteen for brudd på konvensjonen.  En 
svensk kvinne med Ehler-Danlos syndrom 
vant frem mot svenske plan- og bygnings-
myndigheter som ikke ville gi dispensa-
sjon fra byggeforbudet på hennes tomt. 
Hennes eneste mulighet for å fortsette å bo 
hjemme var å utvide huset for å bygge et 
basseng for bassengtrening, for å forhindre 
forverring. Staten ble ansvarlig for at for-
valtningen og rettsapparatet ikke hadde 
tatt hensyn til hennes spesielle situasjon i 
vurderingen om dispensasjon. Forholdet 
var et brudd på blant annet artikkel 5 om 
ikke-diskriminering, artikkel 26 om rett til 
rehabilitering og artikkel 19 om rett til å 
leve et selvstendig liv. 

To ungarske synshemmede vant frem mot 
en privat bank som ikke hadde investert i 
tilgjengelige minibanker. Staten ble ansvarlig 
for ikke å ha forpliktet private aktører til å 
gi universelt utformede tjenester. Forholdet 
var et brudd på artikkel 9 om tilgjengelighet. 

Et verktøy for funksjonshemmedes 
organisasjoner
Statene kom sammen for å forhandle frem 
en egen konvensjon for funksjonshemmede 
fordi de eksisterende konvensjonene ikke 
ble brukt for å verne om funksjonshem-
medes rettigheter. I tillegg ønsket statene 

å videreutvikle innholdet i rettighetene og 
forpliktelsene for staten fra en annen vink-
ling – fra funksjonshemmedes synspunkt. 
Konvensjonen er den første i sitt slag hva 
gjelder omfattende deltakelse fra sivilt sam-
funn, det vil si funksjonshemmedes orga-
nisasjoner. FFO var blant organisasjonene 
som deltok på møtene i New York og bidro 
til utformingen av konvensjonens innhold. 
Funksjonshemmedes organisasjoner forsi-
kret seg en rett til brukermedvirkning i alle 
politiske beslutningsprosesser som gjelder 
funksjonshemmede, samt i overvåkningen 
av gjennomføring av konvensjonen. 

Kristel Jüriloo er juridisk rådgiver ved 
FFOs Rettighetssenter, og ansvarlig 
for kurset om FN-konvensjonen. Hun 
brenner for menneskerettigheter og 
skal skrive masteroppgave om dette 
til høsten.

<<Bruk konvensjonen for å  
bygge ned barrierene samfunnet  

skaper for mennesker med  
nedsatt funksjonsevne.>> 

HvA InnEHOLdEr kOnvEnsjOnEn?
konvensjonen gir funksjonshemmede rett til;

• Brukermedvirkning
• Universell utforming
• Liv
• Likhet for loven
• Tilgang til et effektivt rettsmiddel
• Frihet og personlig sikkerhet
• Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende  
 behandling eller straff
• Frihet fra utnyttelse, vold og overgrep
• Integritet
• Bevegelsesfrihet og nasjonalitet
• Selvstendighet og deltagelse i samfunnslivet
• Personlig mobilitet
• Respekt for hjem og familie
• Utdanning
• Helse
• Habilitering og rehabilitering
• Arbeid og ansettelse
• Tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse
• Deltagelse i politikk og samfunnsliv
• Deltagelse i kulturlivet, fritidsaktiviteter og idrett
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kryssord HveM er HveM

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

oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet:
Anne Alvestad Berglund, kontaktsykepleier Thoraxkirurg.avd.,  
Tlf. 23 07 00 87, e-post: aberglun@ous-hf.no

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

Anne Skeide, kontaktsykepleier GUCH, hjertemed.avd.  
Tlf. 23 07 38 67, e-post: anne.skeide@oslo-universitetssykehus.no

koNtaktsykePLeiere

FyLkesLedere

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

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

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

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

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

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

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

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

vEST-aGDER:
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr Terr. 38 B
4628 Kristiansand
Tlf. 472 65 592
E-post: vest-agder@ffhb.no

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

bERGEn/hoRDaLanD:
Karina Høvik Indrearne
Stud.byen Nattland 121
5082 Bergen
Tlf. 411 23 720
E-post: hordaland@ffhb.no

SoGn oG fjoRDanE:
Bjørn Roger Hennøen
Skavøypoll
6718 Deknepollen
Telefon: 941 40 190
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

MøRE oG RoMSDaL:
Elisabeth H. Voldsund
Skeide
6065 Ulsteinvik
Tlf: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

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

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

noRDLanD:
Silje K. Grytøyr
Jonas Lies gate 19C
8004 Bodø
Telefon: 957 59 576
E-post: nordland@ffhb.no

TRoMS:
Sylvi Andresen
Berglundveien 14C
9403 Harstad
Telefon: 77 01 74 60
E-post: troms@ffhb.no

fInnMaRk:
Hege Sofie Nilsen
Storbakken 14
9515 Alta
Tlf.: 957 95 220
E-post: finnmark@ffhb.no

Vinnere av kryssord nr. 3-2013:

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

Andrea Langhelle Rolland, Haus
Jørgen Ringereide, Lavik
Peder Einem Gintal, Tromsø

Gratulerer!

Send løsningen til:
Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 sentrum
0103 oslo

Merk konvolutten:
«Kryssord 4 – 2013»
(ta gjerne en kopi, så slipper du å 
klippe i bladet.)

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

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

Fristen er 1. desember

X-ord nr. 4-2013

LaNdsstyret

LEDER:
Anne Giertsen
Nadderudveien 39A
1357 Bekkestua
Tlf: 977 14 990
E-post: leder@ffhb.no

REGIon 1:
Ingunn Kildahl Johansen
Fjellom 30B 
1529 Moss
Tlf: 69 26 24 70
E-post: region1@ffhb.no

REGIon 2:
Vegard Bø Bahus
Louises vei 34
4633 Kristiansand
Tlf. 979 76 242
E-post: region2@ffhb.no

REGIon 3:
Geir Ove Søreide 
Steinsvikskrenten 53 
5239 Rådal 
Tlf. 55 13 52 49
E-post: region3@ffhb.no

REGIon 4:
Anita R. Brokstad
Hoemsvegen 23
7019 Trondheim
Tlf: 98820190
E-post: region4@ffhb.no

REGIon 5:
Bjørgunn Brones
Platåveien 3
9325 Bardufoss
Tlf. 932 11 671
E-post: region5@ffhb.no

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

vaRa REGIon 1:
Sissel Holm-Sandnes
Karisveien 136
2013 Skjetten
Tlf.915 11 723
E-post: vara.region1@ffhb.no

vaRa REGIon 2:
Caissa Gjølberg
Vearveien 7
3173 Vear
Tlf. 413 71 614
E-post: vara.region2@ffhb.no

vaRa REGIon 3:
Gunnar Inge Sandal
Resahaugen 14
4100 Jørpeland
Tlf: 958 04 258
E-post: vara.region3@ffhb.no

vaRa REGIon 4:
Kristin Onsøien Mellingsæter
Nordabakken 6
7350 Buvika
Tlf. 954 47 783
E-post: vara.region4@ffhb.no

vaRa REGIon 5:
Silje Kristin Grytøyr
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post: vara.region5@ffhb.no

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

Kontonummer: 3000 19 32000

HjErTEBArnET           3• 2013  
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Dameskjorte, 
langermet m/ v-hals
kr  279.00

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

Dameskjorte, kortermet
kr 199.00

Håndkle

Håndvarmer

Multiheadwear

Boka «Med hjerte for trening»

Body

kr  219.00

kr  35.00

kr  89.00

kr  249.00

kr  149.00

Bamsen Knut

NYHETER I HJERTEBUTIKKEN

Termos
kr  189.00

kr  99.00

Hjerterom
Nr. 4 • 2013

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 3000 24 64000 
Organisasjonskonsulent:  
Inger H. Woxholtt 
inger@vmh.no 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no 
I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl og  
Anne-Line Bjella-Fosshaug 
Redaksjonen ble avsluttet  
13. september 2013.

Du er den du er, men vær nysgjerrig på deg 
selv! Det er budskapet fra Podium, som 
denne høsten holder motivasjonskurs for 
VMH i Bergen, Trondheim og Tromsø. Jeg 
anbefaler alle medlemmer, uansett livssi-
tuasjon, å ta en nærmere titt på det kurset. 

Og kanskje er du nysgjerrig på hva en like-
mann er, eller om du kan egne deg som en 
av foreningens dedikerte hjertevenner? Da 
bør du se litt mer på opplegget for høstens 
likemannssamling. Og ellers kan du bare 
gå rundt og være nysgjerrig. Punktum. Da 

blir livet mye mer 
spennende!

Klem fra Marit

Vær nysgjerrig på deg selV!

Serien med bevisstgjørings- og yrkesvei-
ledningskurs over hele landet fortsetter. 
Det er ikke for sent å bli med, og vi har 
åpnet opp for deltakere fra hele landet.
 
«Du er den du er, men vær nysgjerrig på 
deg selv», er utgangspunktet for kursene 
til Podium. Her får du blant annet tilgang 
til og opplæring i Reflect, et webbasert 
coachingverktøy som har som mål å opti-
malisere den enkeltes potensial. Kurset er 
spesialtilpasset for voksne med medfødt 
hjertefeil og handler blant annet om posi-
tiv psykologi, coaching og karriereveiled-
ning. Invitasjon til kursene ble sendt til 
alle i første halvdel av september. 

Det er nå to kurshelger igjen: Trondheim, 
19. – 20. oktober og Tromsø, 2. – 3. november.

Kurset er åpent for ALLE medlemmer i 
VMH, men deltakere fra regionen som 
kurset avholdes i, prioriteres. Egenandelen 
er bare kroner 500 for et kurs som koster 
rundt 10.000 kroner på det åpne marked!

Lurer du på om det fortsatt er ledige plasser? 
Send en e-post til torunn@vmh.no da vel!

Kurset er finansiert av Extrastiftelsen 
Helse og Rehabilitering og gjennomføres 
i samarbeid med Podium, et ledende firma 
innen karriereveiledning. På kurset blir det 
fokus på hver enkelt deltakers muligheter 
og ferdigheter og det blir bevisstgjøring 
rundt valg av utdanning og yrke i for-
hold til de utfordringer man kan ha som 
hjertesyk.

Har du lyst til å hjelpe andre i samme situa-
sjon? Da er kanskje dette en samling for deg.

Vi er på jakt etter deg som kan tenke deg 
å være en likemann i Foreningen voksne 
med medfødt hjertefeil og vil være med å 
påvirke hvordan likemannsarbeidet skal 
være i organisasjonen.

VMH arrangerer en samling i Stavanger 
25. – 27. oktober for å stake ut den videre 
kursen innen likemannsarbeidet. Er du 

nysgjerrig på hva likemannsarbeid er, og 
tror du har lyst til å jobbe videre med det i 
vår forening? Da er dette noe for deg! For 
å delta på samlingen betaler du kun en 
egenandel på 250 kroner, og da er reise, 
opphold og alle måltider inkludert.

Vi har begrenset antall plasser, men kon-
takt Eirin på e-post ei-syver@online.no så 
snart som mulig hvis du vil vite mer!

Flere motiVasjonskurs

2014: landsmøte
Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil avholder Landsmøte 22. 
– 23. mars 2014. Møtet arrangeres 
på Gardermoen. Det betyr at alle 
regionlag må avholde sine årsmøter 
innen 15. februar neste år (for å velge 
delegater til landsmøtet). Mer infor-
masjon vil komme etter hvert.
 
Følg med på vmh.no og på våre 
Facebooksider for oppdatert 
informasjon fra Foreningen 
voksne med medfødt hjertefeil!

samling For likemenn

Marit Haugdahl, 
leder i Foreningen 

voksne med 
medfødt hjertefeil
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Vi var nærmere 30 medlemmer som deltok, 
og alle fikk et minne for livet. Gnistrende 
flott sommervær, ubeskrivelig vakker 
natur, hyggelig selskap og en natur-
opplevelse ulikt alt annet. Alle var vi nok 
utenfor komfortsonen noen ganger. Å gå 
på en isbre krever andre ferdigheter (og 
muskler) enn en vanlig fjelltur. Det er 
vanskelig å beskrive hvordan det er – det 
må bare oppleves!

Det høye deltakerantallet gjør at Svartisen-
turen ble det største enkeltarrangementet 
i VMHs historie, og tilbakemeldingene 
har vært svært gode. Vi takker Kari Anne 
Pedersen for initiativ og tilrettelegging, de 
fantastiske guidene, Coop Engavågen for 
støtte til matinnkjøp, Coop Tromsø for 
Real Turmat, alle vi møtte på turen for 
fantastisk service … og oss selv for vel 
gjennomført tur!

Vi lar bildene tale for seg – og så håper vi 
å se flest mulig av dere ved Prekestolen i 
Rogaland neste år!
 

VMH OVEr brEEN
Hele gjengen samlet etter endt tur.

Her er to ulike brelag fra VMH oppe på Svartisen.

Første helgen i august ble årets hårete mål i Foreningen voksne med 
medfødt hjertefeil gjennomført; Brevandring på Svartisen!
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Brefører Anette Myrvang 
Gammelgård (t.h.) har 
studert sammenhengen 
mellom psykisk helse og 
friluftsliv, og ga delta-
kerne en liten innføring 
på vei opp til breen.

Marit Haugdahl (bak), Eirin Syversen (t.v.) og Gry 

Ellingsen skåler med en velfortjent Svartis-drink 

etter endt brevandring.

Mange opplevde breturen som skrekkblandet fryd, 
og erfarte blant annet hvor lett det kan være å 
miste grepet og bli hengende i en isøks (helt til høyre).

Når campingplassen ser sånn ut og været er perfekt, gikk det helt fint å bo trangt 

på hyttene. Den ligger på Åmøya i Meløy kommune.

Det ble mange gode presseoppslag fra turen, både i Avisa Nordland, 
Framtida og Meløyavisa (bildet).

Bussturen til Bodø søndag ble brukt til sightseeing. Vi fikk heldigvis tid til en god stopp ved Saltstraumen.
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MedleMSprofilen: Morten Hansen

Alder: 39 år 
Bosted: Maura
Sivil status: Singel
Jobber: Som drosje- og skolebussjåfør
diagnose: Fallot
Verv i foreningen: Leder i region øst og region østs representant i landsstyret.

Hvorfor meldte du deg inn i Foreningen 
voksne med medfødt hjertefeil?
Jeg meldte meg inn for å møte flere med 
hjertefeil.

Hva ønsker du å få ut av ditt medlem-
skap i Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil?
Jeg håper vi kan få til bedre tilbud for oss 
på sykehus. Og at vi kommer fram i media 
så folk vet hva det er snakk om.

Hvilke saker som berører de voksne 
hjertebarna opptar deg mest?
Vi trenger bedre tilbud på sykehuset, det 
må være tilsvarende det barnehjerteav-

delingene har. Og det er viktig å få fram 
forskjellen mellom medfødt og ervervet 
hjertefeil.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli 
medlem?
Jo flere vi er, jo sterkere står vi. Man blir 
også kjent med andre i samme livssituasjon 
og med samme diagnose.

Beskriv deg selv med maks tre 
setninger.
Jeg er omgjengelig, sosial og sta hvis det 
må til. Og jeg kan være bestemt hvis det 
er nødvendig.

Hva gjør du når du har fri?
Da er jeg mye sammen med familie og venner, 
og jeg går mye på tur med bikkjene.

Hva drømmer du om?
En dobling av VMH i løpet av et par år 
hadde vært fint. Og at vi får satt hjertefeil 
på dagsordenen. 

”hundedilla”
Styreleder med
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Danske forskere kan nå måle hvor stor 
risiko de med en arvelig hjertefeil har for 
å rammes av hjertestans.

Statens Serum Institut i Danmark  til-
byr nå en risikovurdering av hvor stor 
risiko man har for å dø av hjertesykdom-
men hypertrofisk kardiomyopati. Det er 
forskere fra instituttet som nettopp har 
gjort oppdagelsen, skriver Forskning.no. I 
underkant av 10000 nordmenn går rundt 
med den livsfarlige hjertesykdommen 
hypertrofisk kardiomyopati, som skyldes 
en genfeil. Men sykdommen slår ikke ut for 
alle. Nå kan den danske oppdagelse trolig 
bringe ro i sjelen hos de som ikke er i livs-
fare – og behandling til de som trenger det.

– Hvis onkelen din faller om på grunn 
av hypertrofisk kardiomyopati, er det en 
fare for at du og resten av familien din 
har en av de mutasjonene som forårsa-
ker sykdommen, sier overlege Michael 
Christiansen. – Før kunne vi bare avgjøre 
om de enkelte familiemedlemmene hadde 
en genfeil. Men vi kunne ikke si noe om 

sannsynligheten for at den resulterte i den 
farlige sykdommen, legger han til. 

Den nyeste forskningen går ikke bare ut 
på å finne mutasjoner, men også å finne 
såkalte biomarkører som forteller om 
hvor farlige mutasjonene er. Hjertesyk-
dommen hypertrofisk kardiomyopati kan 
oppstå hvis du har en mutasjon i ett av 
minst 13 gener. Hvis du blir undersøkt, og 
det viser seg at du har en mutasjon, kan 
den nye oppdagelsen fortelle deg om den 
er livstruende. Risikoen for at sykdom-
men skal bryte ut, avhenger av DNA-et 
i mitokondriene i hjertecellene – altså de 
delene av cellene som produserer energi.

Forskerne mener også at de kan forebygge 
noen av hjerteanfallene og dødsfallene 
som vi har opplevd blant idrettsutøvere. 
Men dette krever mer forskning. Utøverne 
lider ofte av forstørret hjerte, en tilstand 
som på mange måter ligner hypertrofisk 
kardiomyopati. De har typisk trent så 
mye at hjertene deres er blitt unaturlig 
store – i visse tilfeller livstruende store.

forSKninGSnYTT

Venter For lenge med å Hjerteoperere
Pasienter med en mitralklafflekkasje lever 
lengre med tidlig operasjon, ifølge ny studie. 
Leder av Norsk thoraxkirurgisk forening 
mener at mange pasienter har ventet for 
lenge på operasjon.

En studie publisert i JAMA konkluderer 
med at tidlig operasjon og reparasjon 
av hjerteklaff, fremfor aktiv overvåking 
ved lekkasje i mitralklaffen, gir bedre 
langtidsoverlevelse og redusert risiko for 
hjertesvikt, skriver Dagens Medisin.

Tiårsdata fra den internasjonale register-
studien viste at 86 prosent var i live ved 
tidlig operasjon, mot 69 prosent i gruppen 
som ventet lengre på hjerteklaffoperasjon. 
Mer enn tre ganger så mange i sistnevnte 
gruppe fikk hjertsvikt, sammenlignet med 
de tidlige opererte (23 prosent versus 
7 prosent). Studien har sammenlignet 
pasienter som har fått medikamentell 
behandling og pasienter som har blitt operert 
innen tre måneder etter diagnosen ble satt.

Leder av Norsk thoraxkirurgisk forening, 
Rune Haaverstad, er klar på at mange 
norske pasienter har ventet for lenge.

– Tradisjonell tenkning hos kardiologene har 
vært at de holder på dem før symptomene 
blir uttalte og alvorlige. Vi kirurger har 
villet operere før pasienten får symptomer, 
på bakgrunn av funn på ultralyd. Vi ser nå 
betydningen av tidligere studier som har 
vist samme tendens som resultatene i den 
amerikanske studien. En del kardiologer 
holder for lenge på slike pasienter før de 
henvises til utredning for hjertekirurgi, sier 
professor Rune Haaverstad til Dagens Medisin. 
Ifølge Haaverstad opereres mellom 200 og 
300 pasienter årlig for lekkasje i mitral-
klaffen. Dette er den nest vanligste klaffe-
operasjonen som gjøres i Norge.

Studien er gjort på symptomfrie pasienter 
som trengte operasjon av mitralklaff, og 
norske eksperter bedyrer at denne pasient-
gruppen får den behandlingen de skal ha.

Bør unge idrettsutøvere 
tilbys hjertescreening?
Plutselig uventet hjertedød rammer 
noen få unge idrettsutøvere hvert år. 
Hjertescreening kan oppdage noen 
av de som er i faresonen, men den 
samlede nytten er usikker.

- Hjertestans hos unge idrettsutøvere 
er tragiske og sjokkerende hendelser 
som får stor medieoppmerksomhet. 
Plutselig hjertedød er hyppigere hos 
unge idrettsutøvere enn hos andre, og 
fysisk aktivitet ser ut til å kunne være 
utløsende. Mengde og type trening 
påvirker risikoen, noen studier antyder 
at de som for driver med sykling, roing 
og ballidretter er spesielt utsatt, sier 
Magnus Thue Stokstad til Tidsskrift 
for Den norske legeforening.

Medisinstudent Stokstad har 
sammen med idrettslege Hilde 
Moseby Berge og professor Knut 
Gjesdal skrevet oversiktsartikkelen 
Hjertescreening av unge idrettsutø-
vere. De har søkt gjennom det som 
finnes av forskning om problemstil-
lingen med målsetning å se på om det 
er grunnlag for hjertescreening av 
unge idrettsutøvere. Studiene er så 
forskjellige at det er vanskelig å slå 
sammen resultatene og konkludere 
om effekten av hjertescreening. 

Plutselig uventet hjertedød hos unge 
er svært sjeldent (omtrent 3 per år i 
Norge), og mange av dødsfallene kan 
ikke forhindres. Screeningresultate-
ne vil gi bekymringer og restriksjoner 
for svært mange, ved siden av at de 
videre undersøkelsene kan gi kompli-
kasjoner og vil konkurrere med pasi-
enter som trenger dem mer. 

- Mange av dem som rammes av plut-
selig hjertedød ville ikke ha blitt opp-
daget ved en screeningundersøkelse 
på forhånd. Screeningundersøkelse 
kan videre føre til at så mye som 
hver 20. utøver vil måtte henvises til 
ytterligere undersøkelser og eventu-
elt en periode med treningsforbud 
uten at det ville komme noe ut av det, 
oppsummerer forfatterne.

kan måle risiko For Hjertestans
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Din støtte gir hjertebarna bedre liv
12 livsglade bilder tatt av fotograf Sigrid Harket
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