
– Det jeg hadde behov for,  
 var å snakke med noen  
 som kunne forstå.
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Begrepet likeperson brukes i stadig større grad, men det er 
kanskje ikke alle som er klar over hva ordet rommer – eller 
hva en likeperson gjør. 

En likeperson er ikke en fagperson og skal ikke gi faglige råd om 
helse. Men en likeperson er en person som selv har verdifull  
erfaring som pårørende eller som pasient, og som kan lytte til deg, 
gi deg praktiske råd, vise hvor i systemet du kan henvende deg og 
være der for deg og sammen med deg. Og ikke minst er det en 
person som har fått opplæring i det å være likeperson. 

Likepersoner er viktige for pasientorganisasjoner som  
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), og de er viktige også for 
hele helsevesenet. Praktisert riktig skaper en slik ordning for 
eksempel en mer opplyst pasient eller pårørende – som dermed 
kan ta bedre valg sammen med helsepersonell. 

Jeg har ofte hørt sagt at «vi alle er likepersoner», for vi har alle 
viktig erfaring. Det er en grov forenkling av det å være likeperson. 

Det kan selvsagt fortsatt være en god støtte i å lese om og høre 
andres erfaringer, som du kan få fra mer eller mindre tilfeldige 
personer på nett eller andre steder. Men hvor trygg kan du faktisk 
være på rådene? Og hvor trygg er du på at vedkommende som gir 
råd, klarer å skille mellom det å gi råd basert på egne, avklarte 
erfaringer, og at de ikke trår over grensen mot helsefaglige råd? 

Å ha erfaring gjør deg ikke automatisk til en god likeperson. Du 
skal også ha et avklart forhold til egne erfaringer, og du skal være i 
stand til å møte andre og gi støtte i vanskelige situasjoner. I FFHB 
har vi i lengre tid jobbet mye med skolering av likepersoner. Alle 

våre registrerte likepersoner har vært gjen-
nom en opplæring og blitt godkjent som 
likepersoner. 

I denne utgaven av Hjertebarnet møter du 
flere av våre likepersoner. De sier blant  
annet litt om hvilke erfaringer de har i  
likepersonens tjeneste. Det gjør vi av to 
åpenbare – og gode – grunner. For det første 
er vi stolt av våre likepersoner. For det andre 
tror vi at det å vise frem dette tilbudet og de 
erfaringene denne gjengen har, gjør det 
lettere for deg å ta kontakt med oss og med 
dem. 

Oppfordringen er enkel: Snakk med oss!
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Notiser

Thomas Möller understreker at vi per i 
dag ikke har grunn til å være veldig  
bekymret for hjertebarna. 
– Den overordnete tendensen i alle 
forskningspublikasjoner er fortsatt at 
barn med Covid-19 svært sjeldent blir 
alvorlig syke, og at dette også gjelder 
barn med underliggende sykdommer.

Regjeringen har nå, etter råd fra blant 
annet FHI, besluttet at alle barn mellom 12 
og 15 år i Norge skal få tilbud om vaksine. 

– Etter at vaksinasjon av 12–15 åringer ble 
en nasjonal anbefaling for alle i alders-

gruppen faller den gamle anbefalingen 
omkring visse risikogrupper som bør  
vaksineres bort. Det er nå anbefalt å  
vaksinere alle 12–15 åringer med én dose 
mRNA-vaksine som beskytter godt mot 
alvorlig sykdom. Den andre dosen, som 
reduserer smittespredningen, er ikke 
generelt anbefalt i denne aldersgruppen. 
Da bekymringen rundt kronisk syke barn 
(med normal immunrespons) er alvorlig 
Covid-19-sykdom, så bør vaksinasjon med 
kun én dose være tilstrekkelig også i grup-
pen med hjertesyke barn, forutsatt normal 
immunrespons. Gruppen som fortsatt 
skiller seg ut med tanke på vaksinebehov 
blant hjertesyke barn og unge, er de med 
nedsatt immunforsvar. Blant hjertesyke 
barn er dette hovedsakelig barn som er 
hjertetransplantert. Disse barn og deres 
pårørende mottar egne vaksineanbefalinger 
(dvs. anbefaling om flere doser.) 

Når det gjelder bivirkninger av selve  
vaksinen, understreker OUS at hjerte- 
syke barn ikke er mer utsatt for vaksine- 
bivirkninger enn hjertefriske barn.  
Betennelse i hjertemuskelen eller hjerte-
posen (myo- og perikarditt) kan i sjeldne 

tilfeller oppstå etter vaksinasjon med 
mRNA-vaksine, opplyser FHI. Norske 
hjerteleger har bidratt til å vurdere  
tilstanden, og vurdert at Covid-19- 
sykdom gir høyere risiko for alvorlig  
hjertepåvirkning enn vaksinen, og at  
denne bivirkningen ikke bør hindre ung-
dom i å få tilbud om vaksine. 

– Det er viktig å huske at for eksempel  
myokarditt i forbindelse med Covid-19 er 
langt hyppigere enn myokarditt etter 
mRNA-vaksine hos barn og unge. Hjerte-
syke barn er ikke mer utsatt for å få  
betennelse i hjertemuskel eller hjerte- 
posen etter mRNA-vaksine enn andre 
barn. For de få barn og unge som opplever 
en slik betennelse etter første dose  
mRNA-vaksine har man valgt å avstå fra 
andre dose, sier Möller.

Les OUS sine råd og anbefalinger i  
forbindelse med koronavirus-pandemi 
(SARS-CoV-2 / Covid-19) og hjertesyke 
barn og ungdommer: 
https://ehandboken.ous-hf.no/ 
document/136830

Snacksen kiosk i Njøten
«Hei, me og søstera mi har starta ein kiosk i byggefeltet, som  
heter Snacksen. Der har me solgt sjokoladejordbær, salt karamell-
popkorn, eggedosis og fruktspyd. Eg vippsar ein del av over- 
skotet til hjartesjuke barn, sidan fetteren vår er hjartesjuk.»

Dette skrev Halvard (11) i et brev til Foreningen 
for hjertesyke barn i sommer. Tusen takk til de 
initiativrike og kreative barna!

Mamma Annette forteller:
Desse ungane kjem frå Austrheim kommune litt 
nord for Bergen. På bildet ser du lillebror  
Torstein (7,5 år), storebror Halvard (11,5 år), 
fetter Viljar (5 år) og søster Embla (9,5 år).

Embla og Halvard bestemte seg for å lage ein 
kiosk. Dei var inspirert av nokon andre som 
hadde gjort tilsvarande. Halvard har tidlegare 
laga kristtornkranser som han har solgt i nabo-
laget. Då har han òg sendt pengar til FFHB.

Embla gjorde ein stor innsats med å lage ein 
flott plakat som skulle vise kva dei solgte.
Denne vart hengt opp i postkassehuset i nabo-
laget. Halvard fekk eit forskot utbetalt av  
pappa slik at dei hadde startkapital. Dei laga 
handleliste og sykla til butikken for å handle inn 
det dei trengte. 

So var det berre til å vente på 
bestillingar og sette i gang og 
lage det folket hadde bestilt. 
Alt vart levert på døra til  
ønska tidspunkt. Meget god 
service :-)

Snacksen kiosk har tatt ein velfortjent ferie no, 
men ein skal ikkje sjå vekk i frå at den blir opna 
igjen til hausten:-)

Fetter Viljar er fødd med fleire 
kompliserte hjartefeil og har vore 
gjennom to operasjonar. Fleire 
inngrep trengs etter kvart, men 
akkurat no er han i god form! 

Viljar elsker å vere med sine eldre 
søskenbarn og gleder seg til å sjå 
dei meir når han flytter til  
Austrheim etter ferien.

Barn mellom 12 og 15 år i Norge får nå tilbud om vaksine mot korona. – Vi anbefaler at alle 12–15 åringer, 
også de med hjertefeil, vaksineres med én dose mRNA-vaksine, som beskytter godt mot alvorlig  
Covid19-sykdom, sier Thomas Möller på Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet.

Korona-vaksine til barn ned til 12 år

Ta influensavaksinen!
– Ta influensavaksine hos fastlegen eller eventuelt på helsestasjon når barnet og barnets nærmeste har 
fått anbefalt dette, sier Thomas Möller på barnekardiologisk avdeling ved OUS. Han minner om at det før 
vinteren 2021/2022 er spesielt viktig å forberede seg på en sesong med mye luftveisinfeksjoner og  
mange influensatilfeller, på grunn av manglende oppbygging av immunitet i forrige vintersesong. 

Folkehelseinstituttet (FHI) mener det er 
all grunn til å tro at vi den kommende høst 
og vinter vil få en kraftig oppblomstring 
av influensa. Forrige sesong ble avbrutt 
av korona-restriksjoner og smittevern- 
tiltak. Nå er samfunnet åpnet mer opp. 
Samtidig har vi har lavere immunitet og 
større sårbarhet i befolkningen enn  
normalt. Oppfordringen fra helse- 
myndighetene er derfor at flest mulig av 
dem som anbefales, vaksinerer seg for 
kommende sesongs influensa. 

FHI understreker at vaksinering mot 
influensa er ekstra viktig i år. Det er lenge 
siden vi har hatt et utbrudd og derfor har 

vi lavere immunitet, en immunologisk 
gjeld. Dette gjør at flere kan bli smittet 
og syke, noen også alvorlig syke.

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 
ved barnekardiologisk avdeling, har en 
klar oppfordring til familier med barn 
med hjertefeil når det gjelder influensa-
vaksinering om å ta influensavaksinen. 
Anbefalingen gjelder følgende barn med 
hjertesykdom og deres pårørende (se 
også Pediatriveilederne):
• Barn med hjertesvikt,
• pulmonal hypertensjon (definert som  
 pulmonaltrykk høyere enn 2/3 av  
 systemtrykk),

• cyanose (metningsverdier lavere enn  
 90 %),
• ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»  
 (gjennomgått eller planlagt BCPC og  
 TCPC operasjon)

Det bør gå minst en uke mellom influensa-
vaksine og andre vaksiner, for eksempel 
Covid-19 vaksine.

Les OUS sine råd og anbefalinger i  
forbindelse med koronavirus-pandemi 
(SARS-CoV-2 / Covid-19) og hjertesyke 
barn og ungdommer: 
https://ehandboken.ous-hf.no/ 
document/136830

Foreningen for hjertesyke barn inviterer til nye kurs i likepersons-
arbeid helgen 22.–24. oktober på Garder kurs- og konferansesenter. 
Endelig er det mulig å møte hverandre og oppleve fellesskap og  
hyggelig samvær. Vi arrangerer to kurs denne helgen, og skal både ha 
felles og separate aktiviteter på kursene. Velkommen til grunnkurs 
og fordypningskurs!

Grunnkurset gir en innføring i like- 
personarbeid. Hva er en likeperson og 
hva er en likepersons oppgaver?  
Refleksjon rundt det å være like- 
person, problemstillinger og etiske 
dilemma. Hovedfokus på fordyp-
ningskurset er dialog og samtale. Vi 
jobber to og to, i mindre grupper og 
oppsummerer noen ganger i plenum.

Ønsker du å vite mer om det å være 
en likeperson, kan du snakke med 

Petter, mobil: 997 27 365 eller Kristin, 
mobil: 990 46 315.

Praktisk informasjon om kursene
Tid: Fredag 22. oktober til søndag 
  24. oktober, kl 19.00 fredag til 
  kl 15.30 søndag.
Sted: Garder kurs- og konferansesenter,  
  ved Gardermoen
Vi har hyggelig «mingling» og nettverks-
bygging på kveldstid. 

For å lese mer og for påmelding, gå inn på 
www.ffhb.no/aktuelt/likepersonkurs-/

Likepersonkurs 22.–24. oktober 2021

SNACKSEN: Lillebror 
Torstein, 7,5 år, storebror 
Halvard, 11,5 år, fetter 
Viljar, 5 år og søster 
Embla, 9,5 år. 

Denne saken ble publisert på FFHBs nettside i september. For endringer og oppdatert informasjon, følg med på www.ffhb.noDenne saken ble publisert på FFHBs nettside i september. For endringer og oppdatert informasjon, følg med på www.ffhb.no nr 4 2021  nr 4 20214 5



Møtt og forstått
– Jeg følte meg så alene om bekymringen og frykten, sier Lena Marie, 
mamma til hjertesyke Sofie. Så kom hun i kontakt med likeperson 
Kristin og ble både møtt og forstått. – Nå klarer jeg å puste litt mer, 
og har skjønt at jeg ikke er gal. Bare veldig glad i datteren min.

Tekst: Hanni W. Petersen  Foto: privat

Lena Marie bor i Øvrebø på Sørlandet med 
sin mann og deres to og et halvt år gamle 
datter, Sofie, som er født med en sjelden og 

alvorlig hjertefeil, AV-blokk grad 3. De fikk  
allerede i svangerskapet vite om feilen, og Sofie 
ble født med keisersnitt på Rikshospitalet. 

– De var usikre på om hun ville tåle en fødsel på 
grunn av hjertefeilen. Hjertet hennes slår halv-
parten så fort som det skal, og hun har utvidet 
aorta. Etter hvert må hun ha en pacemaker, men 
det er uvisst når det vil skje, sier Lena, og medgir 
at hun hadde foretrukket å vite tidspunktet for 
dette. Ikke som nå, hvor de er overlatt til å følge 
med på datteren, se hvordan hun har det, hva hun 
orker, følge med på tegn på at hun blir dårligere 
eller er i ferd med å utvikle hjertesvikt. 

– Hun blir sin egen fasit, de kan ikke si noe  
sikkert, sier legene. De følger med på henne og på 
utviklingen, hun er på kontroller jevnlig.  
Foreløpig har hun det greit, sier Lena, som synes 
det er vanskelig å slappe av i dette og medgir at 
hun følger årvåkent med på datterens tilstand. 
– Jeg har rett og slett fått litt angst av dette. Alt blir 
et symptom og jeg overvåker hvert minste lille 
tegn. Hvor sliten Sofie er etter barnehagen, 
kroppstemperaturen hennes, hvor mye hun spiser,
osv. Det er ganske slitsomt. Jeg er bare livredd for 
å miste henne.

Alene i bekymringen
Lena forteller at hun og mannen håndterer det å 
ha et sykt barn ganske ulikt, sånn emosjonelt sett, 
og at det er ganske utfordrende. 
– Han er jo ikke noe mindre glad i Sofie enn det 

– Nå føler jeg meg ikke 
lenger så alene. Det er et 
menneske til, som er der 
og som forstår. Skulle hatt 
Kristin å snakke med 
tidligere, sier Lena Marie. 
Her med Sofia på fanget.

jeg er, og han bekymrer seg, han også. Men han 
klarer likevel å stole på legene når de sier at det 
går fint med Sofie nå og at de ikke forventer at noe 
skal skje med det første. Det gjør ikke jeg, sier 
Lena, og legger til at hun tidvis har lurt på om hun 
er i ferd med å bli gal. Fordi hun er så bekymret og 
redd.

– Jeg har følt meg så alene med dette og alle  
tankene, det er ganske sårt og rart. Det er jo ingen 
som forstår meg. – Helt til jeg møtte henne, da, 
sier Lena og smiler mot Kristin, som sitter i det 
andre «hjørnet» av Teams-skjermen og nikker til 
det Lena forteller. 

Kristin er likeperson i Foreningen for hjertesyke 
barn (FFHB), og ble sent på høsten i fjor koblet 
opp med Lena. Som etter oppfordring fra en fast-
legevikar hadde sendt e-post til FFHB og etterlyst 
noen å snakke med. 

– Jeg er så takknemlig for at det var jeg som fikk 
komme i kontakt med deg. Du setter så gode ord 
på vanskelige ting, og det er så gjenkjennbart, sier 
Kristin.

Ganske tilfeldig møte
Veien fram til dette møtet var egentlig ganske 
tilfeldig. Lena og familien har vært medlemmer i 
FFHB siden Sofie var nyfødt, men hadde ikke fått 
med seg at det finnes et tilbud om likepersoner å 
snakke med.

Lena understreker at hjertelegene på sykehusene 
er fantastiske. De tar veldig godt vare på Sofies 
hjerte. Hun går også i en veldig fin barnehage.   

«Det jeg hadde 
behov for, var 
å snakke med 

noen som kunne 
forstå.»

Min historie
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«Nå klarer jeg å 
puste litt mer, og 
har skjønt at jeg ikke 
er gal. Bare veldig 
glad i datteren min 
og redd for å miste 
henne.»

Men det er likevel alt det andre, legger hun til, 
som handler om dem rundt barnet. Dette blir 
ikke nødvendigvis fanget opp. 

– Jeg hadde en nyfødt baby, men visste ingen ting, 
var bare redd, forteller Lena. Hun legger ikke 
skjul på at hun har vært ganske fortvilet. 
Så knakk hun litt sammen på ett av besøkene hos 
ernæringsfysiologen på sykehuset i fjor høst, og 
ble satt i kontakt med familievernkontoret. 
– Jeg går til samtaler på familievernkontoret hos 
ei flott dame, som på et tidspunkt følte at hun ikke 
kunne gi meg alt jeg trengte. Hun mente at jeg 
trengte noe mer. 

Lena forteller at hun ble oppfordret til å be  
fastlegen om henvisning videre til psykolog. 
– Det var vikar hos fastlegen da jeg kom dit, og 
han var så fin. Vi satt lenge og snakket, og så  
konkluderte han med at jeg egentlig ikke trengte 
en henvisning. Det jeg hadde behov for, var å 
snakke med noen som kunne forstå. Så han  
googlet og fant likepersonstjenesten til  
Foreningen for hjertesyke barn. Vi ble enige om  
at jeg skulle ta kontakt og prøve. 

Siden dette har hun og Kristin hatt mange gode 
samtaler på telefon, noen ganger også på sms. På 
grunn av korona har det ikke vært mulig å møtes 
fysisk ennå, noe de to håper å  

kunne få til etter hvert. Teams-møtet med Hjerte-
barnet er første gang de ser hverandre, om enn 
bare todimensjonalt. Begge synes det er hyggelig, 
og reflekterer samtidig over hvor god kontakt de 
faktisk har fått på telefon. 

Gjenkjennbart
– Det er lett å være en god støttespiller for deg, 
Lena, du åpner så veldig opp. Angsten din er så 
gjenkjennbar og jeg vet hvor vondt det er ikke å 
bli møtt på den, sier Kristin, og refererer til egen 
erfaring. Både fra samtaler med veldig mange 
andre foreldre i samme situasjon, og ikke minst 
fra tiden da hennes eget hjertebarn var lite og alt 
var fryktelig usikkert. Lena legger fort til:
– Nå føler jeg meg ikke lenger så alene. Det er et 
menneske til, som er der og som forstår. Skulle 
hatt Kristin å snakke med tidligere. Hun kan 
utfordre meg også, for hun kjenner det hele igjen 
på en helt annen måte enn alle andre. Hun har 
hatt skoene på selv, og hun forstår. 

For eksempel alt stresset og styret rundt veiing og 
kontroll av vekten til Sofie. Lena forteller at hun 
gruer seg veldig hver gang Sofie skal veies. Hun er 
så redd for at Sofie ikke skal legge nok på seg. Det 
er nesten så hun ikke klarer å komme seg av gårde 
til kontrollene. Noe Kristin kan kjenne igjen og 
selv husker godt. 

SJELDEN HJERTEFEIL: 
Sofie er født med en 
sjelden og alvorlig 
hjertefeil, AV-blokk  
grad 3. Mamma Lena 
Marie følger årvåkent 
med på datterens tilstand.
– Hun er sin egen fasit.

– Det er lett å føle seg mislykket hvis du ikke får 
ungen opp i vekt, det er fryktelig mye stress rundt 
dette på hjertebarna, jeg vet mye om akkurat det. 
Men når Lena er stresset for kontrollene, sender 
jeg henne likevel en sms og sier at «du klarer  
dette» og «hurra, hun gikk ikke ned i vekt». Lena 
tåler dette fra meg, jeg har vært i situasjonen selv.
Lena nikker og legger til at det er mye hun kan si 
til og tenke høyt om med Kristin, som hun ikke 
kan med andre. 
– Det kan fort bli litt krasj, det blir for mye for 
mannen min, og for mammaen min også. Nå har 
jeg en slags «backup» i Kristin.

Normale tanker
– Jeg husker du i starten sa at du hadde så mange 
rare tanker. Jeg syntes ikke du hadde en eneste 
rar tanke, jeg, bare veldig normale og vanlige 
reaksjoner, sier Kristin, som har lang fartstid i 
FFHB som likeperson. Hun opplever at samtalene 
og møtene er meningsfulle og har stor verdi, også 
for henne. 

– Det er litt godt også, å tenke tilbake på og bruke 
mine erfaringer til å hjelpe andre. Denne  
utvekslingen og støtten er gull verdt, for begge 
parter. Jeg vil være her så lenge Lena trenger det og 
har behov for det, sier hun trygt. Kristin opplever 
på ingen måte at hun blir «spist opp» i denne 
kontakten.

Litt muntert legger Lena til at Gunnar (barne- 
kardiologen på sykehuset i Kristiansand) har fått 
færre engstelige telefoner etter at Kristin kom inn 
i bildet. 
– Det har egentlig hatt stor verdi for hele familien 
min og for dem som er rundt meg. Nå klarer jeg å 
puste litt mer, og har skjønt at jeg ikke er gal. Bare 
veldig glad i datteren min og redd for å miste 
henne.

Kristin er tydelig på at hun verken kan eller skal 
gi medisinske råd eller svar – men kun møte på 
følelser, tanker og frykt. 

– Vi trenger både fagpersoner og vi trenger  
likepersoner, sier hun med ettertrykk. Lena kan 
ikke få vært mer enig, og ønsker seg at likepersons-
tjenesten i foreningen blir mye mer synlig og 
tilgjengelig for flere. Både helsestasjoner og  
fastleger bør kjenne til dette og tipse om det. 

– Terskelen for å ta kontakt må bli lavere.  
Vi trenger dette tilbudet!  

GLAD og aktiv jente.
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Lisbeth
Jeg bor i Bergen 
og er utdannet 
vernepleier. Har 
et hjertebarn som 
ble født i 2008 
og tvillinger født i 
2010.

Jeg ble likeperson etter at jeg opplevde det 
som en lettelse å få snakke med andre 
foreldre som har barn med medfødt  
hjertefeil. Det å kunne snakke med noen 
som forstår på en annen måte enn andre 
pårørende rundt meg. Derfor ville jeg bidra 
til å gi andre denne muligheten – at andre 
skal vite at de ikke er alene.

Jeg er en rolig og åpen person, og en  
samtalepartner. Mine viktigste erfaringer 
er kanskje det å få vite at man venter et 
barn med medfødt hjertefeil, det å være 
forelder til et barn som må opereres, samt 
usikkerheten og de psykiske påkjenningene
dette medfører for barnet og foreldrene 
både før og etter en operasjon.

Iren
Jeg er 42 år, bor i Aurskog Høland og har et  
hjertebarn på 13 år med en alvorlig hjertefeil. 
Han er i kjempeform.

Jeg er likeperson i FFHB og trives med det gode  
samarbeidet vi har. Har vært medlem i FFHB i 12 år, 
likeperson i cirka fire år. Ble valgt som vara i 
FFHB-styret i år.

Jeg er likeperson fordi det gir meg veldig mye å kunne hjelpe andre i samme 
situasjon som jeg selv er i. Mine styrker som likeperson er at jeg er en sterk 
dame som tar i et tak der det trengs. Erfaringen er å ha et hjertebarn 
med en del innleggelser og operasjoner. 

Hvordan komme i kontakt med en  
likeperson?
Ring 477 68 633 eller send en e-post til  
likeperson@ffhb.no

Likepersoner i Foreningen 
for hjertesyke barn
I Foreningen for hjertesyke barn finnes mer enn  
30 skolerte og sertifiserte likepersoner, som er  
klare for å ha samtaler med medlemmer som trenger 
noen å lene seg på og låne erfaringer av.  
Her presenterer noen seg:

Likepersonsarbeidet er frivillig arbeid som 
baserer seg på personlig overføring av  
erfaringsbasert kunnskap. Hensikten er å  

gi hjelp og støtte etter behov og er et supplement 
til omsorg fra familie, venner og hjelpeapparat. 
En likeperson skal ikke besvare eller veilede i 
medisinske spørsmål, eller uttale seg som fag- 
person om diagnoser og prognoser. Han eller hun 
skal heller ikke ta over eller løse utfordringene til 
andre.

En likeperson har taushetsplikt og et ansvar for å 
være lyttende, støttende og ivareta den andre i 
samtalen. 

Likepersonsarbeid er ORGANISERTE 
SAMTALER – med en eller flere
Likepersoner i Foreningen for hjertesyke barn 
(FFHB) er foreldre som selv har hjertesyke barn 
eller har mistet sitt hjertesyke barn, eventuelt 

Likepersonsarbeid i Foreningen 
for hjertesyke barn

Likepersonsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som 
har opplevd noe av det samme, men der den ene har hatt mer tid til å 
håndtere opplevelsene og å stake ut kursen. I likepersonsarbeidet har 
den ene mer bearbeidet erfaring enn den andre, og kan dermed lettere 
hjelpe den som trenger støtte og veiledning.

«Den aller viktigste egenskapen 
til en likeperson er å kunne være 
et medmenneske og ha evnen  
til å lytte til andre. »

andre nære pårørende. Likepersonen må ha  
bearbeidet sine egne erfaringer og følelses- 
messige reaksjoner knyttet til det å ha fått et barn 
med hjertefeil eller egen sorg ved tap av sitt  
hjertebarn. Den som er likeperson får opplæring, 
signerer taushetserklæring, og skal i sitt  
likepersonsarbeid forholde seg til og etterleve 
retningslinjene for likepersonsarbeid i FFHB. 

Den aller viktigste egenskapen til en likeperson er 
å kunne være et medmenneske og ha evnen til å 
lytte til andre.

Frivillighet

Petter 
Jeg er Petter fra Nordland og har vært like- 
person i 5–6 år. Jeg har hjertebarn på 17 og  
18 år.

Grunnen til at jeg ble likeperson, var at jeg ønsket å 
være den støttepersonen jeg selv hadde hatt behov for 
under den mest utfordrende tiden med hjertebarn.  
Jeg er en typisk lytter og bruker egne erfaringer og 
nettverket rundt meg til å bistå dem som tar kontakt 
med meg. 
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 Lill Kaja
Jeg bor i  
Nord-Odal i 
Innlandet fylke 
med mann og to 
barn. Er syke-
pleier av yrke. 
Har to hjerte-
barn. Datter på 
20 og sønn på 10.

Jeg er likeperson fordi dette var noe vi selv 
hadde et stort behov for da vi ble  
overrasket med et nytt hjertebarn. Vi følte 
oss veldig alene på sykehuset den første 
tiden. Etter hvert endret behovet for  
informasjon seg utover det medisinske, og 
det ble mye annet vi lurte på, eller bare 
hadde behov for å snakke om. Jeg har  
knyttet mange gode kontakter, blant annet 
med andre hjertebarnforeldre, og ser hvor 
mye nytte vi har av hverandre selv om 
utgangspunktene ofte er svært ulike. Mye 
er likevel likt. Jeg liker godt å knytte nye 
kontakter og deler gjerne min kunnskap og 
erfaringer med andre hvis det er til nytte. 
Men jeg kan også bare lytte hvis det er det 
som er behovet, noen ganger trenger man 
bare noen å dele med.

Mine styrker i likepersonsarbeidet er at jeg 
har erfaring med både alvorlig og mindre 
alvorlig medfødt hjertesykdom. Lange 
sykehusopphold med tilhørende utford- 
ringer, praktiske i tillegg til emosjonelle. 
Jeg har også etter hvert fått en grei oversikt 
over støtteordninger og hjelpemidler, og 
med introduksjonen til barnehage og  
deretter skole og de utfordringer man kan 
møte der. Jeg er blitt ganske god på å se 
muligheter fremfor begrensninger!

Solveig
Jeg bor i Bergen. Mitt hjertebarn ble født i juni 
2009. Han døde i juli 2009. Han har to eldre  
brødre og en yngre søster.

Likepersonsarbeidet har hjulpet meg med å bearbei-
de tapet av hjertebarnet mitt. I tiden på sykehuset 
fikk jeg masse god hjelp av en likeperson, og jeg har 
fortsatt kontakt med «min» likeperson. Erfaringen 

min sier at dette er et viktig arbeid, og jeg ønsker å bidra til at andre kan kom-
me seg gjennom vanskelige tider ved å ha noen å rådføre seg med og lene seg 
på. Jeg ønsker å hjelpe de som har fått beskjed om hjertefeil før fødsel ved 
ultralyd, og de med små babyer. Styrken min som likeperson er mine egne 
erfaringer med alvorlig sykdom, opphold på intensivavdeling, det å komme 
seg gjennom begravelse og å vende tilbake til hverdagen etterpå.

Bjørgunn
Bjørgunn heter jeg og bor på Bardufoss. Mitt 
hjertebarn er 26 år. Han har vokst opp med to 
storesøstre som er fire år eldre. De har  
velsignet meg med to barnebarn, som er min 
store kjærlighet og stolthet for tiden.

Jentene mine hadde en trillingsøster som dessverre 
ikke fikk leve. Dette svangerskapet har gitt meg  
erfaring med det å gå gravid og vite at barnet er sykt, 
og all usikkerhet rundt det.

Hjertebarnet mitt hadde sin første operasjon da han var fem dager gammel og 
den andre da han var åtte dager. I tillegg kom det andre inngrep senere. Da 
han ble født var vi ikke forberedt, så der kom nye erfaringer.

Jeg ønsker å være en støttespiller for foreldre som kanskje vet at de venter et 
sykt barn, eller etter at det er født.

Marit Cecilie
Jeg heter Marit Cecilie, er 37 år og bor på Tiller 
like utenfor Trondheim. Jeg har vært medlem i 
FFHB siden 2008, da jeg ble mor til en gutt med 
hjertefeil. Hjertebarnet har også en storebror 
og en lillesøster.

Ved å være likeperson i FFHB ønsker jeg å dele min 
erfaring på en måte som kan gi trygghet til andre. Jeg 
vet at tiden etter at man har fått et hjertebarn kan by 

på mange følelser og spørsmål omkring hva som skal skje og hvordan man 
løser ulike utfordringer hjemme og på skole og i barnehagen. Møtet med 
andre hjertebarnforeldre var noe av det jeg satte aller mest pris på da jeg selv 
ble hjertemor, og som ga meg tryggheten både på at ting kom til å gå bra og at 
mine egne reaksjoner var normale.

De områdene jeg har særlig erfaring innenfor, er følgende: Den første tiden 
som nybakt forelder til et hjertebarn, kontakt med skole og barnehage,  
søsken, og hjertebarn med tilleggsutfordringer og behov for tilrettelegging.

Nina
Jeg bor i Tromsø 
og har fire barn. 
Hjertebarna 
er 12 og 10 år, 
søsknene er 8 
og 1 år.

Jeg er likeperson 
fordi jeg ønsker å 
dele av mine 

erfaringer, som det har blitt en del av. 
Kanskje det kan hjelpe andre som er i 
samme situasjon og gjøre hverdagen  
deres bedre. Jeg husker så godt da vi fikk 
hjertebarna våre og satt igjen med veldig 
mange spørsmål. Kom jentene våre til å få 
gode liv? For oss var det enormt viktig å 
treffe andre i samme situasjon. Jeg har 
derfor jobbet i mange år med å få på plass 
kurs for foreldre til hjertesyke barn på 
Lærings og mestringssenteret på UNN i 
Tromsø. Der er jeg også bruker- 
representant. Det savnet jeg da vi fikk 
våre to hjertebarn. For meg er det aller 
viktigst at alle hjertebarn skal ha gode liv. 
Områder jeg brenner for er skole, hjelpe-
midler, rehabiliteringsopphold, psykisk 
belastning/helse hos både hjertebarnet 
og familien og mye mye mer! 

Linn
Jeg heter Linn 
og bor i  
Lillestrøm. 
Hjertebarnet 
er født i 2008, 
søsteren i 2014.

Jeg er likeperson 
fordi jeg har selv 
sett at det kan 

være enklere å snakke med en som vet 
hvordan du har det, enn med de som har 
friske barn. 

Jeg er der om du ønsker å snakke, lar deg 
få luftet tankene dine og utfordringene. 
Det trenger ikke være de store  
utfordringene.

Kristine 
Jeg heter Kristine, bor på Raufoss og har et  
hjertebarn som er født i 2009.

Jeg har valgt å være likeperson, da jeg selv savnet 
noen å snakke med da vi ble foreldre til et hjertebarn. 
Noen å snakke med om blant annet hva man kan 
forvente, hvordan man skal forholde seg til ulike 
instanser og å få støtte, og mot til livet som venter en. 
Jeg syntes det var spesielt vanskelig å navigere i  
hjelpeapparatet og å finne ut hvor jeg kunne oppsøke 
hjelp og hvilken hjelp det var mulig å få.

Gjennom årene med hjertebarn har jeg opparbeidet meg kunnskap om  
dette og hvordan man på best mulig måte kan navigere i barnehage- og skole-
sammenheng, men også knyttet opp til fritidsaktiviteter o.l.

Etter som årene har gått, har jeg fått større bevissthet om hva det gjør med oss 
foreldre å ha et hjertesykt barn, og jeg tenker at dette er viktig å snakke om 
med noen som har kjent på noe av det samme.

Som person er jeg både lyttende og undrende, og jeg har et brennende  
ønske om at både hjertesyke barn og foreldrene deres skal ha et så godt liv 
som mulig.

Liss Jorunn
Jeg bor i Oslo, og mine hjertebarn er født i 1990 
og i 2000. I tillegg har de et søsken, født i 1993.

På en eller annen måte har jeg vært likeperson i alle 
de snart 31 årene, og jeg har sittet i likepersons- 
utvalget. Jeg synes det er viktig å signalisere at vi er 
mange i «samme båt» og som kan hjelpe hverandre. 
Å være en god samtalepartner og å bidra til trygghet 
– uansett diagnose og status. Jeg brenner for hjerte-
barna og deres familier. 

Jeg har mye erfaringer med utfordringer i barnehage og på skolen. Oppfølging 
under og etter graviditet er også et område. Pluss hjelp til å søke om stønader. 

Eirin
Jeg bor i Møre og Romsdal (flyttet nylig til  
Hellesylt). Har ett hjertebarn, født i 1996 og død 
i 2019, pluss en annen datter som er frisk.

Jeg er likeperson først og fremst fordi jeg vil hjelpe 
andre med det å ha en hjertesyk ungdom, men også 
for å være en samtalepartner for de som har mistet et 
hjertebarn. 

Mine styrker som likeperson er at jeg liker og har mest kompetanse på eldre 
barn og ungdommer. Jeg jobber i ungdomsskolen og liker aldersgruppa 13–18 
år best.
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For å kunne kalle noe for likepersonsarbeid, 
og for at møtet som finner sted, skal være 
noe mer og annet enn en tilfeldig og  

uformell samtale, er det nødvendig at det foregår 
innen organiserte rammer, med tydelige roller og 
avklart ansvarsfordeling. 

– Et likepersonsmøte er en god mellom- 
menneskelig samtale, hvor den ene har bearbeidet
sin situasjon og har mer erfaring enn den andre, 
forklarer Olsen. Hun understreker at den  
erfaringsbaserte kompetansen danner grunn- 
laget for virksomheten, at likepersonen «har kjent 
noe av det samme på kroppen» og bruker denne 
erfaringen i møte med andre. 

I norske organisasjoner tilrettelegges det for like-
personsaktivitet på ulike måter: telefonmøter, 
gruppetreff eller samlinger, nettforum, hjemme-
besøk, sykehusbesøk, kafétreff med mer.

Likepersonsarbeid i organisasjoner:

Å få støtte fra sine egne
– Å snakke med noen som er i noenlunde samme situasjon som deg selv, og som samtidig er 
kommet lenger enn deg i det å bearbeide og håndtere det hele, gir verdifull og god støtte, sier 
Bennedichte C.R. Olsen. Hun har i en årrekke forsket på funksjonshemmedes organisasjoner, 
og kan fortelle at de aller fleste har en likepersonstjeneste.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen

«Et likepersonsmøte er en  
god mellommenneskelig 
samtale, hvor den ene har 
bearbeidet sin situasjon og 
har mer erfaring enn den 
andre.»

Lang tradisjon
Bennedichte C.R. Olsen er sosiolog og forsker. 
Hun er førsteamanuensis på Oslo Met og holder 
kurs for organisasjoner og andre som driver med 
likepersonsvirksomhet, eller ønsker å starte opp 
med det. 

Olsen kan fortelle at denne formaliserte erfarings-
baserte støtten har røtter langt tilbake i tid. Alt på 
1500-tallet tilbød frimurerne sosiale støtte- 
grupper. I Norge kan prinsippene for virksom- 
heten spores tilbake til slutten av 1800-tallet, da 
de første organisasjonene for funksjonshemmede 
ble etablert. De bød på et viktig sosialt fellesskap 
og derigjennom støtte. 

På 1980-tallet kom ordningen med statlig bidrag 
til organisasjoner i Norge på plass. Fra 1990-tallet 
inkluderte dette også støtte til et formalisert  
likepersonsarbeid. 
– Da vi fikk den første handlingsplanen for funk-
sjonshemmede (1990–1993), kom midler til like-
personsarbeidet inn i statsbudsjettet, sier Olsen, 
og sammenlikner med andre land i Europa og 
USA. 

Her kalles denne typen aktivitet for «peer 
support», og arbeidet utføres av frivillige som 
enten selv har sykdommen eller er pårørende.
Virksomheten er derimot ofte både organisert og 
utviklet av profesjonelle innen helsevesenet.   

Bennedichte  
C.R. Olsen 

Er sosiolog og forsker. 
Hun er første- 

amanuensis på Oslo 
Met og holder kurs for 

organisasjoner og 
 andre som driver med 
likepersonsvirksom-

het, eller ønsker å 
starte opp med det. 

Foto: privat

Else Karin
Jeg bor i Ytre 
Namdal, nord i 
Trøndelag.  
Hjertebarnet 
mitt er født i 
2003, han har 
to eldre søsken 
født i 1999 og 
2001.

Jeg er likeperson fordi jeg vil hjelpe andre 
i samme situasjon som jeg selv har vært i. 
Ønsker å være en god lytter, gi råd og 
veiledning. 

Min styrke som likeperson er at jeg har 
erfaring med barn med flere diagnoser. 
Har også erfaring med overganger i skolen 
og til voksenlivet.

Jeg lytter og er en du kan stole på. Er alltid 
tilgjengelig for en prat.

Gunnar
Jeg heter Gunnar, og er bosatt i Ski i Nordre  
Follo kommune. Mitt hjertebarn er 2002-årgang 
og har fire søsken.

Jeg er likeperson fordi jeg har bearbeidet min  
historie og ønsker å hjelpe andre med å få perspektiv 
på egen situasjon. Det kan være med alt fra enkle 
tips/råd til dype samtaler.

Jeg kjenner Foreningen for hjertesyke barn godt og har snakket med mange 
foreldre. Jeg er interessert i å høre andres historier og er en OK lytter. Når du 
kontakter meg, er det du som er i fokus!

Kristin

Jeg er Kristin og bor i Trøndelag. Mitt hjertebarn 
er årgang 1994. Hun har ei tvillingsøster og ei 
fire år yngre søster.

Jeg er likeperson først og fremst fordi jeg savnet en 
likeperson å prate med selv, da min verden ble full av 
bekymringer, tankesurr, redsel, et totalt følelseskaos 
og en tilstand hvor jeg ikke visste om jeg var normal 
eller om jeg holdt på å bli gal. Min redning ble at  

jeg kom inn til ei dame som drev med psykomotorisk fysioterapeutisk  
behandling. Tilfeldigheten gjorde at hun i tillegg hadde egenerfaring med et 
alvorlig kreftsykt barn. Hun normaliserte for meg det uvirkelige. Der og da 
visste jeg at min egenerfaring også skulle få komme andre til gode, når jeg 
bare kom meg fysisk og psykisk ovenpå igjen og sto stødig i min egen historie. 
Det å bli vist tilliten verdig til å få hjelpe andre gjennom min egenerfaring, er 
helt fantastisk. Erfaringsutveksling er gull verdt. 

Mine styrker er blant annet sorgstøtte, kriser og støttesamtaler over lengre 
tid. Med de som har sitt hjertesyke barn, men aller størst erfaring har jeg med 
å støtte foreldre som har mistet sitt hjertesyke barn. 

Jeg er en god lytter med 100 prosent tilstedeværelse i enhver samtale. Jeg gir 
tid, er tålmodig og ydmyk, gir heller innspill enn råd. Jeg er god på å lete etter 
lyspunkter. Jeg anerkjenner, og jeg støtter og avklarer forventninger. 

Det er viktig å ikke trøste bort, men å lytte frem.

Anita
Jeg heter Anita 
og bor i Vestby 
i Viken. Jeg 
mistet mitt 
hjertebarn i 
2002. Hun var 
vårt yngste av 
tre barn.

Grunnen til at jeg ble likeperson, var all 
den hjelpen vi fikk av Ressursgruppa i 
Foreningen for hjertesyke barn da vi  
hadde mistet. Da forsto jeg hvor viktig det 
var å kunne hjelpe andre i samme situasjon. 

Min styrke som likeperson er å kunne 
være der for dem som har mistet sitt  
hjertebarn. 

Sorg er mitt tema, og at det går an å leve et 
noenlunde normalt liv igjen etter å ha 
mistet.

Fag
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I motsetning til i Norge, hvor likepersonsarbeid 
både tilrettelegges og gjennomføres i organisa-
sjonene, med den fleksibilitet og frihet dette  
innebærer. Samtidig er det offentlige med på 
finansieringen.
– Velferdsstatens bidrag til denne frivillige sosiale 
støtten er ganske særnorsk, påpeker Olsen.

Grunnleggende prinsipper
Likepersonsarbeidet har i løpet av de siste tiårene 
blitt sterkere og sterkere her i Norge. 
– Det finnes knapt den organisasjon som ikke har 
et tilbud om likepersoner og noen å snakke med, 
omfanget er stort. Bevisstheten om hva det skal 
være, og ikke være, er også blitt større. 

Olsen forteller at de første årene etter at stats- 
støtten kom på plass, hadde verken departe- 
mentet eller organisasjonene som søkte om  
støtten, noen plan for hva arbeidet egentlig skulle 
gå ut på. «Det er fint at de syke har noen å snakke 
med», var departementets svar da Olsen etterlyste
noen grunnleggende prinsipper for hva som  
skulle utløse likepersonsmidler. Hun var blitt satt 
til å evaluere bruken, og savnet konkrete retnings-
linjer for hvordan støtten skulle anvendes. I kjøl-
vannet av den første evalueringen av ordningen, 
som kom i 1993, ble hun derfor også med på å 
utforme noen konkrete anbefalinger og prin- 
sipper for virksomheten. 30 år senere gjelder de 
fleste av dem fortsatt. 

Forskjell på en god prat og en  
likepersonssamtale
Ut over det å være et godt møte og en hyggelig 
prat mellom to (eller flere) personer som har noen 
av de samme opplevelsene med seg i ryggsekken, 
er det visse grunnleggende prinsipper ved like-
personsarbeidet som skiller det fra andre og mer 
tilfeldige sosiale møter. 

– En likepersonssamtale er ikke det samme som 
bare det å finne en god tone og å ha en hyggelig 
prat, understreker Olsen. 

– Det er mye trøst og god støtte i det å møte og 
snakke med andre. Denne hverdagslige  

speilingen i uformelle fellesskap er verdifull og 
betyr masse, det er hevet over enhver tvil, sier 
hun, og presiserer at det likevel er kvalitative 
forskjeller mellom sosialt samvær og organisert 
likepersonsarbeid. Et vesentlig element i dette er 
at rollene i disse møtene på et vis er asynkrone og 
at det stilles en del krav til likepersonene. 

Ansvar, diskresjon og moralsk  
taushetsplikt 
– Som likeperson har du en moralsk taushets-
plikt. Denne er det lett å ta for gitt eller tenke at er 
en selvfølge. Det er den ikke. Å overholde taushets-
plikten er avgjørende, og et ansvar likepersonen 
har. De bør trenes i å håndtere denne. Det er 
nemlig ikke alltid like lett, og som likeperson kan 
du fort komme opp i dilemmaer i forvaltningen 
av den. 

Olsen er opptatt av at organisasjonene må gi  
likepersonene rom til å trene og øve seg på det 
ansvaret det er å ha en moralsk taushetsplikt.
 

Ansvar for møtet
Likepersonen har ansvar for å skape et trygt og 
godt møte. At det settes rammer for samtalen, at 
det sikres en god flyt, at det oppsummeres under-
veis og ikke minst, at møtene avsluttes. Målet er å 
hjelpe og styrke den andre. Olsen understreker at 
det er viktig å kunne kommunisere – å møte den 
andre med vennlighet, tilstedeværelse og  
tydelighet. 

– En god likeperson låner bort sitt øre og er en 
oppmerksom og aktiv lytter. 
Olsen minner også om hvor viktig det er at like-
personen hele tiden er seg bevisst at det er den 
andre som skal være i fokus. Det er et grunn- 
prinsipp og en forutsetning i dette arbeidet at 
likepersonen har kommet lenger enn den andre i 
det å håndtere og leve med sine erfaringer med 
sykdommen og utfordringene.

– Det er ikke du som likeperson som skal fortelle 
mest i dette møtet, eller som skal bearbeide din 
egen historie. Selv om du selvsagt også skal dele 
av deg selv og bruke dine erfaringer. 

Hun forteller at en ganske vanlig fallgruve er at 
likepersonen tar over samtalen. Ofte i aller beste 
mening eller uten å være klar over at det skjer. 
 – Kanskje er den andre stille, samtalen går litt 
tregt og du må «lirke» for å få personen til å fortelle
hva han eller hun egentlig lurer på og har på  
hjertet. Som likeperson skal du gjøre ditt beste for 
å få den andre til å tydeliggjøre hva han eller hun 
trenger. Så er man likevel to, eller flere, om å gjøre 
dette, sier hun og fortsetter:
– Selv om likepersonen har ansvar for å sikre et 
godt møte, vil den gode samtalen bero på det man 
gjør sammen. Ikke alltid lykkes man i å tale 
sammen. Likepersonen bør trenes i også å kunne 
møte slike situasjoner. 

En medgåer
Olsen understreker flere ganger hvor viktig det er 
at likepersoner er seg bevisst den rollen de har. 
– Du skal støtte, hjelpe, noen ganger også veilede. 
Samtidig er det ikke meningen at du skal «ligge 
foran» og ha løsningene klare. Du er en medgåer, 
ikke en veileder som drar den andre etter deg. 
Eller som tar over problemene og går alt for dypt 
inn i dem. 

Også her påpeker Olsen den viktige balanse- 
gangen, som også handler om grensesetting.  
Det er tale om personlige grenser som ikke skal 
overtres, men blant annet om kompetanse- 
grenser. Selvsagt bruker likepersonen sin egen 
erfaring og deler det vedkommende selv har opp-
levd at fungerer. Men, understreker Olsen:
– I rollen som likeperson skal du verken opptre 
som lege eller psykolog! 

Blir tjenesten brukt?
Norske organisasjoner er gode på tilbudet om 
likepersoner og har ulike tjenester på dette  
området. Samtidig viser det seg at dette ofte er lite 
kjent og at tjenestene dessverre ikke blir godt nok 
brukt. Olsen tror terskelen for  
mange medlemmer i organisasjonene kan være 
høy for å ta kontakt med en likeperson, og at det 
er mange grunner til dette. 

– Det er viktig at medlemmene blir kjent med 
tjenesten og med likepersonene selv, like- 
personenes erfaringsbaserte kompetanse må 
synliggjøres.

Det vil variere hva, og derfor også hvem, den 
enkelte som søker kontakt vil ha behov for å  
snakke med. Her trekker Olsen inn det som  
gjerne betegnes som «matching. Det er viktig 
med god kjemi i møter, men kanskje like viktig er 
erfaringene de ulike likepersonene har. 

Noen likepersoner kan ha mye erfaring med å 
kommunisere med Nav og om ulike rettigheter, 
andre med å navigere mellom ulike instanser i 
helsevesenet, noen med skole- og utdannings- 
systemet og atter andre med andre pårørende, 
som for eksempel problemstillinger knyttet opp 
mot søsken. For å nevne noen eksempler.

Sett og hørt 
Det er vanskelig å forske på effekten av like- 
personsaktivitet, men det finnes studier som 
underbygger den positive effekten det har på 
både støtte og veiledning. 

– Den mellommenneskelige arenaen som like- 
personsarbeidet representerer, har stor verdi. Det 
gir mening å møte andre i samme båt. For mange 
kan dette bidra til en personlig myndiggjøring, 
som ikke lett lar seg avlese i rene effektmål, sier 
Olsen. Hun er likevel trygg på merverdien av 
organisasjonenes like-møter-like-arbeid. 

– Et møte med en likeperson kan skape et mulig-
hetsrom. Du blir ikke bare møtt med forståelse, 
men får også hjelp til å komme deg videre,  
avslutter hun.  

«I rollen som 
likeperson skal 
du verken opptre 
som lege eller 
psykolog.»

«Du skal støtte, hjelpe, noen ganger også 
veilede. Samtidig er det ikke meningen at 
du skal «ligge foran» og ha løsningene 
klare. Du er en medgåer, ikke en veileder 
som drar den andre etter deg.»
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–Vi har blitt enda bedre kjent med  
hverandre, sier Petter Nymo, og sikter 
til arbeidet med å «markedsføre» like-

personene. Han er leder for fylkeslaget i Nordland 
og har selv vært aktiv likeperson siden 2015.  
I tillegg er han med i Foreningen for hjertesyke 
barns likepersonsutvalg, og har mange tanker om 
både betydningen og organiseringen av dette 
arbeidet.

– Jeg har jo tenkt at det er veldig mange som ikke 
helt vet hva dette er, og derfor heller ikke tar 
 kontakt – eller våger å ta kontakt, sier Petter. Han 
forteller at han hadde få oppdrag i starten som 
likeperson, og at det var langt mellom henven- 
delsene. Spørsmålet han stilte seg var hvordan 
han faktisk kunne få synliggjort seg selv og de 
andre likepersonene i fylket.
 

Alltid en likeperson med
Petter tok temaet opp til diskusjon i fylkeslagets 
styre. 
– Der ble vi enige om at vi alltid skulle ha med en 
likeperson, eller flere, på våre samlinger og  
arrangementer, det være seg bowling, badedager, 

– Det viktigste vi gjør 
i foreningen

I Foreningen for hjertesyke barn Nordland har de i flere år jobbet aktivt 
for å gjøre fylkeslagets egne likepersoner, og hva de kan tilby, kjent. Det 
har båret frukter. Ikke bare er henvendelsene fra dem som ønsker noen 
å snakke med blitt langt flere. Ifølge Petter Nymo har det også blitt en 
tettere kontakt mellom flere av medlemmene. 

Tekst: Hanni W. Petersen  Foto: privat

familiesamlinger eller fagkvelder. Vi nevner det 
allerede i invitasjonen, og informerer alltid  
underveis i arrangementet om hva dette arbeidet 
går ut på.

Petter forteller om familiesamlingen de hadde i 
2019, som ble et slags vendepunkt i denne  
sammenhengen. Så mange som fem likepersoner 
var med, ikledd grønne t-skjorter og med en klar 
oppfordring på ryggen: «Likeperson – ta en prat?» 
De hadde også likepersonskafé for foreldrene, for 
å gi en «smakebit» på hva dette kan være. 

– Medlemmene og likepersonene satt egentlig 
bare sammen og pratet. Det var foreldrene som 
styrte hvor samtalen gikk hen, og det fungerte 
veldig fint, sier Petter. I etterkant av denne sam-
lingen kom det mange flere henvendelser, både til 
ham selv og til de andre likepersonene i fylket. 
– Ja, dette ble egentlig et løft for vår del. Jeg tror vi 
fikk satt det hele i system, og gjort det til en  
tryggere havn. Det handler jo også om at de må 
bli kjent med oss og at vi kan knytte noen bånd. 
Da blir det mye lettere å ta kontakt.

ENGASJERT LEDER: Petter Nymo er leder i fylkeslaget i Nordland, og engasjert 
likeperson i foreningen. Han håper andre fylkeslag vil gjøre noe av det samme som 
dem, med å synliggjøre likepersonene og deres virke. – Vi trenger å endre holdningene 
til hva likepersonsarbeidet er – og hvor viktig det er!

Ildsjelen

Det viktigste foreningen gjør
Spørsmålene og henvendelsene likepersonene i 
Nordland får, dreier seg om mye forskjellig, både 
praktiske ting og mer mellommenneskelige. Som 
også er noe av det som gjør dette arbeidet så 
spennende og meningsfullt, ifølge Petter. Han har 
også fått henvendelser fra medlemmer som selv 
ønsker å bli likepersoner. 

For egen del henter Petter motivasjon og drivkraft 
til det å være likeperson og å skulle støtte andre 
på denne måten, fra egen erfaring. Han husker så 
godt tiden da han selv var «fersk i gamet» og ny 
som forelder til et hjertesykt barn. 

– Jeg savnet virkelig noen å snakke med som var i 
samme situasjon, forteller han, og går så langt 
som å mene at denne støttefunksjonen er det aller 
viktigste hele foreningen driver med: Både at 
medlem hjelper medlem og at likeperson hjelper 
medlem. Og som han presiserer: – At vi skaper de 
sosiale arenaene hvor disse viktige møtene kan 
finne sted. 

Å låne bort sitt øre
Petter har lært mye gjennom samtalene som 
likeperson, og forteller at det også har gitt ham en 
nærere relasjon til medlemmene. 

– Enkelte ganger blir det rett og slett en grense-
oppgang mot vennskap, medgir Petter, som opp-
lever at han virkelig får fylt en funksjon i rollen 
som likeperson. 

– Dette gir mye! Selv om noen samtaler kan være 
vanskelige. Jeg kan og skal jo heller ikke løse 
andres problemer. Men jeg kan møte deres  
fortvilelse, det krever at jeg er trygg nok, sier han 
ydmykt. 

– Det er jo den andre som skal ta styringa over 
samtalen, mens jeg skal låne dem mitt øre.  

«Dette gir mye! 
Selv om noen 

samtaler kan være 
vanskelige.»

TA KONTAKT: Den grønne 
t-skjorten med en klar 
oppfordring på ryggen: 
«Likeperson – ta en 
prat?» 

FAMILIESAMLING VALNESFJORD:  
De fem likepersonene i en hjertesirkel, 
omringet av deltakerne på samlingen  
i 2019.
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Erik Skjeggestad er amanuensis på VID 
 Vitenskapelig høyskole i Oslo, og sammen 
med den nasjonale Sorgstøttealliansen 

jobber han med å tilrettelegge den nye utdan- 
nelsen, som skal tilpasses likepersoner med solid 
kompetanse via egen erfaring. 

Forbeholdt de frivillige
– Vi har allerede et fag-emne i sorgstøtte på  
masterstudiet i sosialt arbeid, men det er for de 
profesjonelle og en del av et masterstudium. Det 
nye studiet skal være for likepersoner som jobber 
med sorgstøtte i organisasjoner, og som er  
frivillige, ikke profesjonelle.

Sorgstøttealliansen er et samarbeidsorgan hvor 
ulike lag og foreninger som arbeider med støtte til 
etterlatte, er representert. Alliansen ble startet 
opp i 2019, og behovet for en egen utdanning og 
en felles plattform for likepersonsarbeidet har 
lenge vært diskutert. I 2020 ble det sendt ut en 
spørreundersøkelse til organisasjonene, hvor 
svarene viste at langt de fleste medlemmene var 
svært interessert i en slik utdanning. Leder for 

Utdannelse i sorgstøttearbeid 
for likepersoner
En skreddersydd utdannelse for likepersoner som driver med sorgstøtte, 
er på trappene på VID Vitenskapelig høyskole i Oslo. Studiet, som vil ha 
oppstart høsten 2022, er det første av sitt slag i Norge og eksklusivt for 
frivillige likepersoner i organisasjoner som tilbyr sorgstøtte.

Tekst: Hanni W. Petersen  Foto: privat

Sorgstøttealliansen, Knut Andersen fra Seksjon 
sorgstøtte på Akershus Universitetssykehus, tok 
deretter kontakt med VID Vitenskapelig høyskole 
ved Erik Skjeggestad. Siden har en felles arbeids-
gruppe jobbet med å planlegge oppbyggingen av 
dette skreddersydde emnestudiet. 

Motivere og styrke likepersoner
Planen er at utdannelsen skal gå over ett år, gi 
30 studiepoeng totalt og at det skal bygges opp 
rundt to hovedmoduler: generelt sorgstøttearbeid 
og kommunikasjon og gruppeledelse. Det skal 
være mulig å ta hele studiet, eller også å plukke 
ut/ta deler av det. Innholdsmessig skal studentene
innom temaer som hvordan bruke erfarings- 
kompetanse i møte med andre, teoretiske  
forståelsesmodeller for sorg, nyere forståelse av 
sorg, drift av sorgstøtte og av sorgstøttegrupper, 
gruppeledelse i praksis, bevissthet om egen rolle, 
sentrale prinsipper i kommunikasjon, med mer. 

Skjeggestad forteller at de fortsatt vurderer selve 
organiseringen av studiet. Det er viktig at det tas 
hensyn til at dette er for folk som har andre jobber 

STYRKE KUNNSKAPEN.
Noe av hensikten med 
studiet vil være å bygge opp 
et sterkere sorgstøttefelt i 
Norge, og fremme sam- 
arbeid på området og skape 
en enhetlig forståelse av 
godt sorgstøttearbeid,  
sier Erik Skjeggestad,  
amanuensis på VID 
Vitenskapelig høyskole i 
Oslo.

«De skal fortsatt være likepersoner, og det er fortsatt 
deres egenerfaring og det at de har møtt mange andre 

i samme situasjon, som vil være deres forse.»

og liv i tillegg. Både fysisk oppmøte, deltid, noe 
undervisning på nett, noe over helger med mer, 
vurderes.

– De som skal ta dette studiet, vil ha veldig ulik 
bakgrunn og ulik erfaring. Man søker ved vanlig 
opptak til høyskoler og universiteter, og erfaring 
som likepersoner og med sorgstøtte vil være et 
krav for å komme inn, sier Skjeggestad. 

Han understreker at hensikten ikke er å profe- 
sjonalisere det frivillige arbeidet eller å gjøre 
fagpersoner ut av de frivillige. 

– De skal fortsatt være likepersoner, og det er 
fortsatt deres egenerfaring og det at de har møtt 
mange andre i samme situasjon, som vil være 
deres forse. Jeg tror likevel at det er både viktig og 
nyttig for likepersoner å opparbeide seg mer 
kompetanse. Det vil være motiverende for like-
personene og det vil kunne styrke den enkelte 
organisasjonens arbeid. Selv om dette på ingen 
måte er tenkt å erstatte organisasjonenes egen 
likepersonsopplæring. 

Fremme et sorgstøttefellesskap
Skjeggestad legger til at noe av hensikten med 
studiet også vil være å bygge opp et sterkere  
sorgstøttefelt i Norge, og fremme samarbeid på 
området og skape en enhetlig forståelse av godt 
sorgstøttearbeid.

I studiet vil det legges opp slik at studentene som 
tar sorgstøtte som master-emne og likepersonene 
på sorgstøttestudiet, også skal ha noen felles 
møtepunkter og at de kan jobbe litt sammen. 

– De kan ha både nytte og glede av hverandres 
erfaringer og kunnskaper. Begge parter kan mye, 
både de profesjonelle og de frivillige, og de kan 
supplere hverandre.  

Ønsker du å motta oppdatert  
informasjon om denne utdannelsen?
Send en henvendelse til e-post:  
likeperson@ffhb.no.

Fag
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Hjertebarnet møter Synne Skoe Strand (26) 
og hunden Erna en varm sommerdag i 
Iladalen midt i Oslo. Synne ble født med 

en hjertefeil og er Fontan-operert (se faktaboks). 
– Jeg hadde min første operasjon da jeg var åtte 
dager. Så hadde jeg en ved åtte måneders alder og 
en da jeg var fire år, forteller hun. 

Sett i ettertid tenker hun at hjertefeilen opplevdes 
mer begrensende da hun gikk på barneskolen 
sammenlignet med i dag.
– Jeg kunne for eksempel ikke delta på idretts- 
aktiviteter som fotball og håndball på samme måte 
som andre. Men jeg gjorde andre ting, som dans, 
kor, og etter hvert begynte jeg på ridning. Jeg prøvde 
heller å finne aktiviteter som passet for meg.
 

Ny hjerteklaff
Det føltes likevel litt kjipt ikke å kunne være med 

Med utforskertrang 
i blodet
Hjertefeilen har ikke stoppet Synne Skoe Strand (26) i å gjøre det 
hun liker best: Å reise. En klatretur til toppen av Svolværgeita er 
den uredde jentas neste destinasjon.

Tekst og foto: Synnøve Prytz Berset 

Fontan-kirurgi er en palliativ behandling som etableres gjennom flere 
trinn. De store venene som leder blodet tilbake til hjertet fra øvre og 
nedre del av kroppen, blir koblet til en av lungearteriene. Blodet blir 
da passivt ledet til lungene uten at noe hjertekammer pumpet det dit. 
Det funksjonelle hjertekammeret pumper blod (som kommer tilbake 
fra lungene) til kroppen. Denne «fontaniseringen» blir fullført i tre  
operasjoner i løpet av barnets første leveår.

HVA ER FONTAN?

når alle for eksempel reiste på Dana-cup og 
lignende turer. Og det at hun ble sliten mye  
fortere enn andre. 
– Jeg ville nok vært enda mer aktiv og vært med på 
lange fjellturer om det ikke hadde vært for hjerte-
feilen. Men man må jo bare innse at det ikke går.

Da hun var 21 år, fikk hun operert inn en ny  
hjerteklaff. 
– Etter at jeg fikk den nye hjerteklaffen, og en liten 
operasjon hvor de stengte en blodåre, så har 
formen blitt veldig mye bedre, sier Synne, som 
heldigvis alltid har hatt mange gode venner. 
– Og så har foreldrene mine vært flinke til heller å 
prøve å finne andre ting jeg kan gjøre, sier hun, og 
legger til: 
– Som på barneskolen for eksempel, når andre 
reiste på fotballcamp, så reiste jeg heller på ride-
leir. Det var fint at jeg fikk en sånn opplevelse i 
stedet. 

Fokuserer på mulighetene
– Hva er viktig for deg i det å håndtere den  
medfødte hjertefeilen din?
– Jeg er veldig opptatt av at man ikke skal fokusere 
så mye på det, og prøve å leve så normalt som 
mulig, sier Synne. 

Hun har derfor forsøkt ikke å fokusere så mye på 
begrensningene. Etter videregående sluttet hun å 
sammenligne seg med andre og ville heller gjøre 
sin egen greie, som å reise på backpacking. 
– Kanskje gjorde jeg sånne ting fordi jeg følte at jeg 
hadde gått glipp av andre ting i oppveksten. For å 
ta det igjen på en måte.   

SVOLVÆRGEITA: I sommer 
klatret Synne til topps på 
fjellet Svolværgeita sammen 
med ei venninne. (Foto: privat)

Synne Skoe 
Strand (26)

«Jeg er veldig opptatt 
av at man ikke skal 
fokusere så mye på 
hjertefeilen, og prøve 
å leve så normalt som 
mulig.»

Min historie

REISEKLAR: Synne må innrømme at korona-
tiden har vært spesielt kjip for henne som er 
hjertesyk. Nå håper hun snart å kunne komme 
seg ut på reise igjen. Her er hun sammen med 
hunden sin Erna i Iladalen i Oslo.

Foto: privat
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Etter videregående dro Synne og to venninner på 
en tre og en halv måneds tur hvor de besøkte 
Thailand, Malaysia, Singapore, Australia, Fiji, 
USA og Mexico. 
– Jeg har alltid vært veldig glad i å reise, og har 
derfor gjort det så mye som mulig. Da jeg tok 
utdanningen, var jeg også på utveksling i  
Singapore i et halvt år, og da også reiste vi litt 
rundt, sier hun, og legger til at det å oppleve nye 
steder, spise ny mat og møte nye mennesker, er 
noe av det hun liker best med å reise. 

SPEKTAKULÆRT: 20-årsdagen sin feiret Synne Skoe Strand 
sammen med venner i Singapore. – Da hadde vennene mine booket et 
hotellrom på Marina Bay Sands. Hotellet har basseng med utsikt 
over hele byen. Det var veldig gøy. (Foto: Privat)

Målbevisst og ansvarlig
Etter backpackingen flyttet hun fra Porsgrunn til 
Oslo og begynte på en 3-årig bachelor i retail- 
management på BI. Siden hun var 16 har Synne 
også hatt en deltidsjobb i Din Sko ved siden av 
skolen.
– Og den dagen jeg leverte bacheloren min fikk 
jeg faktisk et jobbtilbud fra hodetelefonmarkedet 
til Kygo. 

Etterpå startet hun å jobbe der hun er nå, i  
Greencarrier, et shipping- og logistikkselskap, 
hvor hun har ansvar for informasjon og kunde-
kontakt. 

– Hvordan har det vært å komme ut i arbeidslivet?
– Jeg har jobbet hele tiden ved siden av mens jeg 
studerte. Det var kanskje enda mer slitsomt  
ettersom jeg da måtte prestere på skolen i tillegg 
til å jobbe. Nå er det kun én ting å fokusere på, 
sier hun, og påpeker at hun ikke trenger så mye 
tilrettelegging, men arbeidsgiver har vist full 
forståelse om det skulle være noe. 
– Hvis jeg sier at jeg er litt sliten, har jeg mulig- 
heten til å ta igjen ting litt senere.

Hjerteklaffen lager lyd
Synne husker at hun var veldig redd etter at hun 
fikk operert inn ny hjerteklaff, fordi den lager lyd. 
– Jeg tenkte: Nå kommer ingen til å kunne være i 
samme rom som meg engang når det er stille. 
Noen kan spørre: «hva er den lyden», og så er det 
andre som ikke legger merke til det, sier Synne, 
som ellers sjelden opplever å være engstelig på 
grunn av hjertefeilen. 
– Jeg blir jo fulgt opp på Riksen en gang i året, 
hvor de tar ultralyd, EKG og pulstest, og litt blod-
prøver. Det var jo sånn de fant ut at de burde bytte 
ut den hjerteklaffen, at det var litt mye lekkasje 
tilbake. 

– Hva har hjulpet deg i livet?
– Det er jo venner og familie først og fremst.  
Familien vet jo hele sykdomshistorien. Men også 
det å ha venner som forstår, er viktig. Når jeg 
møter nye mennesker er det jo ingen som ser på 
meg at jeg ikke nødvendigvis orker det samme 
som alle andre. Så å møte folk som forstår det, er 
viktig. Å slippe å føle seg dum om man ikke orker 
det samme. At man ikke sier nei for å være kjip, 
men noen dager er man litt mer sliten etter jobb 
enn mange andre. Å ha venner som aksepterer og 
respekterer det, er viktig. 

Har tilrettelagt
– Hvordan har familien taklet det hele?
– Det er jo aldri gøy når ens barn eller søsken er 
syke. De har tilrettelagt, vært med på sykehuset 
og hjemme med meg om jeg var syk, sier Synne, 
og påpeker at foreldrene alltid har vært frilufts-
mennesker. De har derfor hatt henne i bæremeis, 
pulk eller vogn, slik at familien har kommet seg 
på tur til tross for sykdommen. 

– Da jeg var liten var jeg mye mer syk enn nå, så 
da måtte de gi litt mer slipp på ting, sier Synne, og 
legger til: 
– Jeg har også en storebror som har passet veldig 
på meg. Det har vært fint.

Badet i fossefall
Synne fremstår som en selvstendig jente som 
søker ut og ikke lar seg begrense. Noe som kanskje
har bydd på utfordringer for resten av familien?
– Ja, det har kanskje mamma ikke vært så veldig 
fan av. Hun har vært mye engstelig og ringt for å 
høre om jeg har tatt medisinen min. Det har hun 
nok slitt litt med, sier Synne, og illustrerer: 
– Mamma er jo veldig overbeskyttende. Da vi 
reiste i Australia, badet vi i et fossefall, og det ble 
lagt ut bilder, og da sa hun: Hva i alle dager var 
det som fikk deg til å bade der? I Australia finnes 
de 17 farligste slangene i verden, og du går og 
bader i et fossefall, sier Synne lattermildt, og 
trekker fram et annet eksempel. 
– Vi var i Brasil rett før jeg ble 18, og da fløy jeg 
med paraglider. Da var det sånn: Vi ringer  
mamma etter at vi har gjort dette. Pappa har vært 
litt mer sånn: Bare gjør det, kos deg, ha det gøy. 

Sunt å reise
Noen ganger får Synne anfall hvor hun opplever 
at det strammer seg i brystet og gjør veldig vondt. 
Da hun var 15 år og var på språkreise i USA, 
skjedde dette, og hun ble lagt inn på sykehus. 
– Det kan skje fra tid til annen uten forvarsel, men 
det går som regel over. Det var litt skummelt. Og 
det er veldig annerledes enn ved norske sykehus, 
de kjørte på med morfin, som jeg reagerte på ved 
å kaste opp. Så det var ikke noen hyggelig  
opplevelse. 

Synne har alltid mast om å reise og oppleve ting. 
Hun tror reisingen har gjort henne mer  
selvstendig og handlekraftig. 
– Det har gjort meg mer sikker på meg selv. For jeg 
har nok vokst opp og blitt mer passet på enn  
andre, naturligvis. Å få muligheten til å komme 
seg ut i verden og bli mer selvstendig, og se ting, 
har derfor vært sunt, sier hun:
– Jeg tror også det er godt for mamma og pappa å se 
at jeg klarer meg og er frisk og rask, legger hun til. 

Prøv nye ting
– Hvorfor tror du at du har blitt så tøff og uredd?
– Jeg har vokst opp med en storebror som har 
gjort meg tøff, jeg har konkurrert med ham. Og så 
tror jeg også at det å reise mye og gjøre ting jeg 
liker og mestrer, har gjort meg tryggere i livet. 

– Har du noen råd å gi til andre med hjertefeil?
– Jeg tror man bare må prøve, og ikke være redd 
for å gjøre nye ting. Før korona hadde jeg tenkt å 
begynne å klatre. Med tanke på trening og  
aktivitet har intervalltrening funket for meg, da 
får jeg tatt litt pauser. Man må se hva som passer 
for den enkelte.

Et kjipt år
– Du har ikke bare reist, du har studert og jobbet 
ved siden av og tatt mye ansvar i livet ditt? Hva 
skyldes det?
– Foreldrene mine har alltid vært opptatt av at det 
kanskje er enda viktigere for meg å ha en jobb 
hvor jeg bruker hodet, og at det da er viktig å få 
gode karakterer og jobbe på. 

Nå til høsten er Synnes plan å ta en master ved 
siden av jobb. Om det blir mulig har hun også lyst 
til å ta et halvt års permisjon i løpet av det andre 
året for å reise på utveksling igjen.

– Koronaåret har vært ganske kjipt for min del. 
Både det at man ikke har kunnet være på  
kontoret, men også det at man blir veldig mye mer 
sykeliggjort enn andre fordi alle blir så engstelig 
for at du skal bli syk, sier Synne. Hun legger til at 
dette selvfølgelig skyldes at folk rundt henne 
ønsker det beste for henne. 

Fikk korona
De første månedene av koronaåret, spesielt fra 
mars til sommeren, var Synne mye alene, fordi 
hun som hjertesyk måtte være spesielt forsiktig. 
Likevel fikk hun på et tidspunkt korona. 

– Jeg skjønte at jeg hadde fått det da jeg kjente det 
«brant» i lungene da jeg gikk opp trappa hjemme. 
Så hun testet seg og fikk bekreftet at hun hadde 
covid-19. Da sendte faren blomster på døra.
– Mamma og pappa var veldig stressa, ringte og 
ringte. Men det gikk veldig bra, det var som en 
influensa. Og nå føler jeg meg helt fin, ikke noen 
lungeproblemer, sier Synne. 

Hun trengte ikke mer oppfølging enn andre  
koronapasienter, men fikk beskjed om å ha lav 
terskel for å ta kontakt med Rikshospitalet om 
tilstanden forverret seg. 
– Da covid-19 først kom til landet, var jeg tidlig ute 
med influensa- og lungebetennelsesvaksine. Det 
er mulig at det gjorde sykdomsforløpet litt mildere,
sier Synne, som så mange andre er reisesyk etter 
koronaåret. Snart skal hun til Lofoten sammen 
med en venninne. 

– Da får jeg prøve å karre meg opp på noen av de 
fjellene der, jeg får bare passe på å ta pauser og 
spise sjokolade. Vi har faktisk booket klatring på 
Svolværgeita. Så det skal bli spennende, sier  
Synne.  

«Når jeg møter 
nye mennesker er 
det jo ingen som 
ser på meg at jeg 
ikke nødvendigvis 
orker det samme 
som alle andre.»

 nr 4 2021  nr 4 202124 25



–Det er generelt sett et behov for å  
etablere standardiserte og validerte 
behandlingsløp for barn med med-

født hjertefeil, for å kvalitetssikre og optimalisere 
behandlingen for denne pasientgruppen, sier 
Holten-Andersen. 

– Grunnen til at vi i denne studien har valgt å ta 
utgangspunkt i gruppen av barn med DORV, er  
at det finnes lite forskning på akkurat denne  
gruppen, påpeker han og legger til at DORV  
(double outlet right ventricle) er en spesiell  
hjertefeildiagnose, av flere grunner (se fakta-sak 
om diagnosen på de neste sidene). Det kan blant 
annet være vanskelig å sette diagnosen, den er 
ganske uensartet og kan i tillegg kategoriseres i 
flere undergrupper. Internasjonalt er det noe 
uenighet om hvilke kriterier som skal ligge til 
grunn for diagnosen. Det er også stor variasjon i 
hva slags behandling som tilbys og hva som  
regnes som de beste løsningene. 

– Dette er en gruppe vi ikke har hatt så god  
oversikt over, for eksempel over hvor mange det 
finnes i Norge. 

Holten-Andersen forteller at det i Skandinavia 
ikke eksisterer nyere selvstendige studier for 
DORV. Det finnes noen få fra Kina, Canada, USA, 
Frankrike og Tyskland.

Detaljert oversikt i register
DORV-prosjektet er et samarbeidsprosjekt  
mellom Barnekardiologisk avdeling på  
Rikshospitalet og Barne- og Ungdomsavdelingen 
på SI Lillehammer, som gjennomføres i flere 
faser. Prosjektet hadde oppstart i 2014, da med 

Bedre behandlingsløp 
for barn med diagnosen 
DORV

– Denne diagnosen er kompleks, og har store variasjoner. Ofte er den ledsaget 
av andre problemstillinger og den kan være utfordrende å diagnostisere, noen 
ganger også å behandle, sier overlege Mads Holten-Andersen. Han leder det 
nasjonale DORV-prosjektet, hvor ett av målene er å komme fram til bedre og 
mer standardiserte behandlingsløp for barn med denne diagnosen. 

Tekst og foto: Hanni W. Petersen

støtte fra Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen. Første etappe har bestått av 
å få etablert et pasientregister over DORV-barn i 
Norge. 

– Det har tatt tid å bygge opp denne databasen, å 
få det tekniske og medisinske fundamentet på 
plass, pluss alt som handler om personvern,  
medgir Holten-Andersen. Han har en bistilling 
som forsker (og amanuensis) på Universitetet i 
Oslo, og det er han som nå har registrert alle  
dataene om norske barn med DORV i basen.  
Utgangspunktet for det som er lagt inn, er 
informasjonen som finnes i Rikshospitalets  
behandlingsregister BERTE. Holten-Andersen 
understreker at den nye basen har en mer  
kompleks struktur enn BERTE, og inneholder 
flere variabler for uttrekk. De har lagt seg på en 
internasjonal klassifikasjon av hva som regi- 
streres, dette for at det også skal kunne fungere til 
å sammenlikne med data fra andre land. 

– I første omgang er dette en retrospektiv 
forskningsdatabase, som gir oss veldig god  
oversikt og informasjon om denne pasient- 
gruppen fra en gitt periode. Data fra fødsel,  
eventuelle tilleggsdiagnoser, alle detaljer rundt 
behandlingene, eventuelle komplikasjoner og 
alle undersøkelser og oppfølginger rundt disse 
pasientene er registrert. Holten-Andersen  
forteller at på sikt er tanken at det også skal bli en 
kvalitetssikringsdatabase. Da er det snakk om at 
data vil legges inn fortløpende og dermed gi en 
god oversikt over hvor i behandlingsløpet  
pasientene er og om alt som skal gjøres, er gjort. 
Her kommer også opprettelsen av standardiserte 
behandlingsløp inn i bildet, som vil være en  

videreføring av den opparbeidete kunnskapen  
fra databasen. 

Går bra med de fleste
– I perioden 2003 til og med 2017 var det 93 barn 
fra hele landet med diagnosen DORV. Dette er 
både de som har fått kurativ behandling, palliativ 
behandling og de som eventuelt har valgt comfort 
care, sier Holten-Andersen, som nå har etablert 
en svært detaljert oversikt over disse pasientene. 
Han synes det ville være nyttig om de på sikt også 
kan gjøre fysiske og kognitive tester av disse  
pasientene, for slik å skaffe til veie kunnskap om 
disse barnas funksjonsnivå. 

Dataene så langt gir en viktig oversikt og viser 
status for den norske kohorten. 
– Helt generelt ser det ut til at det går bra med 
disse barna, og dødeligheten er ganske lav, også 
blant dem med tilleggsdiagnoser. Det er hyggelig 
å se, mange av disse har jo komplekse varianter. 
Flertallet får tilbud om behandling, og det ser ut 
til at det går fint med dem som får behandling, 
uavhengig av om de ender opp med en  
firekammer-løsning eller en Fontan-sirkulasjon i 
hjertet. Comfort care er valgt i noen få tilfeller  
ved alvorlig komorbiditet. 

Holten-Andersen understreker at den norske 
behandlingen av DORV-pasientene ser ut til å 
være god. I forbindelse med kateterinter- 
vensjoner har forekomsten av komplikasjoner 
vært svært lav, og det har kun vært noen få  
alvorlige hendelser i forbindelse med operasjon.

I det videre skal Holten-Andersen og hans  
samarbeidspartnere på OUS Rikshospitalet jobbe 

med å strømlinjeforme behandlingsløpene til 
disse barna, og samtidig analysere kunnskapen, 
for å kunne si noe om hva som fungerer best.  
Hva prediker risiko for død og behov for  
re-intervensjoner?

På lang sikt er tanken at dette også skal kunne 
fungere som en plattform for å utvikle tilsvarende 
behandlingsløp for barn med andre typer med-
født hjertefeil (for eksempel TGA, TOF, CoA, 
HVHS osv.). Resultatene av dette prosjektet skal  
i løpet av året formidles i internasjonale  
tidsskrifter og presenteres på internasjonale 
fagmøter.  

«Helt generelt ser 
det ut til at det går 

bra med disse  
barna, og dødelig-

heten er ganske lav, 
også blant dem med 

tilleggsdiagnoser. 
Det er hyggelig å se, 
mange av disse har 

jo komplekse  
varianter.»

Forskning

Mads Holten-Andersen
er leder for det nasjonale 
DORV-prosjektet, hvor ett av 
målene er å komme fram til 
bedre og mer standardiserte 
behandlingsløp for barn med 
denne diagnosen. 
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Dobbelutløps høyre 
ventrikkel (DORV)
DORV forekommer hos 1–3 prosent av alle medfødte hjertefeil. Den 
kan forekomme uten noen påvist genfeil eller miljømessig årsak. 
Den forekommer også som ledd i kromosomale avvik (trisomi 13 
og trisomi 18), men svært sjelden ved Downs syndrom (trisomi 21). 
Av og til forekommer DORV ved andre typer genfeil (som Noonans 
syndrom). DORV vil ikke tilheles spontant, men det vil som regel 
finnes et godt kirurgisk tilbud.

Tekst: Leif Brundvand

Hva ligger i diagnosen «Dobbelutløps 
høyre ventrikkel» (DORV)?
Blodet pumpes normalt fra høyre hjertekammer 
(høyre ventrikkel) til lungene via lungepulsåren 
og fra venstre hjertekammer (venstre ventrikkel) 
til kroppen via aorta. Ved DORV vil både lunge-
pulsåren og aorta utgå fra høyre hjertekammer. 

DORV er alltid i kombinasjon med andre 
strukturelle avvik
Ved DORV vil det nesten alltid være en VSD  
(Ventrikkel Septum Defekt, hull i hjerteskille- 
veggen), alternativt et ettkammerhjerte. VSD-en 
kan ligge hvor som helst i skilleveggen. DORV kan 
ellers forekomme i tilslutning til alle andre  
strukturelle hjertefeil, noe som påvirker både 
prognose og behandling:
• DORV av Fallot-type. Ved hjertefeilen Fallots 

tetrade vil aorta dels gå av fra venstre hjerte-
kammer, dels fra høyre hjertekammer, og det 
er en tranghet i utløpet fra høyre hjerte- 
kammer. DORV av Fallot-type er egentlig en 
Fallot, men hvis mer enn 80 % av aorta avgår 
fra høyre ventrikkel og hjertefeilen ellers er 
som ved Fallot, vil de fleste kalle det DORV.  
Prognose og behandling er som ved Fallot. 

• VSD kan være lokalisert langt fra aorta og 
pulmonalarterien («remote» type). Her er 
kirurgisk reparasjon mer komplisert. Det vil 
være av stor hjelp å lage en 3D-modell for å 
planlegge det kirurgiske inngrepet. Som regel 
kan man lage en kanal i høyre hjertekammer 
slik at blodet fritt kan flyte fra venstre hjerte-
kammer gjennom VSD og via en kanal i høyre 
hjertekammer til aorta (sy inn en såkalt  
Rastelli-patch i høyre hjertekammer). Kanalen 
må ikke komme i veien for hjertets øvrige  
klaffer (mitral-/trikuspidalklaff) eller gi  
tranghet i gjenstående høyre hjertekammer. 

• DORV kombinert med transposisjon av de 
store kar. Ved denne feilen vil aorta avgå fra 
høyre hjertekammer, men ligge foran og til 
høyre for pulmonalarterien (transposisjons-
stilling) som også avgår fra høyre hjerte- 
kammer. Ofte vil det i tillegg være en tranghet 
i aorta og en forholdsmessig stor pulmonal- 
arterie. Denne feilen kalles ofte Taussig- 
Bing-anomali. Det kan også være en tranghet i 
aortabuen (hypoplastisk aortabue og  

koarktasjon). Jo mer kompleks anatomi, jo 
vanskeligere kirurgi. Målet vil alltid være å få 
ledet blodet, uten noe hindring for blod- 
strømmen, fra venstre hjertekammer til aorta, 
og fra høyre hjertekammer til lungepulsåren. 
Man kan få det til ved en kirurgisk operasjon 
der man bytter plasseringen av utløpet til 
aorta og pulmonalarterien og reimplanterer 
koronarkarene til den «nye» aorta (arteriell 
switch-operasjon, se operasjon for  
transposisjon). I tillegg må blodet føres via 
VSD fra venstre ventrikkel til det nye aortaut-
løpet via en patch i høyre hjertekammer  
(Rastelli-patch).

• DORV kombinerte med univentrikulært  
hjerte. Hvis hjertet kun har ett funksjonelt 
hjertekammer (det venstre hjertekammer er så 
lite eller har så redusert funksjon at det ikke 
kan fungere som en systemventrikkel), og 
begge arteriene utgår fra høyre hjertekammer. 
Her vil kirurgisk behandling gå via to eller tre 
hjerteoperasjoner frem mot etablering av en 
Fontan-sirkulasjon.   

Leif Brundvand
Overlege ved Oslo  

Universitetssykehus
Foto: FFHB

«De fleste vil enten få diagnose før fødsel ved  
ultralydundersøkelse i uke 18, eller de har lav  

oksygenmetning i blodet etter fødsel og fanges opp ved  
pulsoksymeterscreening som nyfødt.»

Legen
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Bredere perspektiv på 
screening av nyfødte med 
pulsoksymetri

I Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 9, 2021 (1) har barnelege  
Alf Meberg, som i en årrekke har vært faglig konsulent for Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB), en kronikk med tittelen «Når falske positive 
tester blir noe positivt». Han påpeker at screeningen av nyfødte med  
pulsoksymetri ikke bare må oppfattes som en hjertetest, men som en 
screening for alle tilstander med nedsatt arteriell oksygenmetning rett 
etter fødselen. Dette skyldes at pulsoksymetri registrerer arteriell  
hypoksemi (nedsatt mengde oksygen i arterieblodet) uavhengig av  
årsak.

Tekst: Hanni W. Petersen

Diagnose
De fleste vil enten få diagnose før fødsel ved ultra- 
lydundersøkelse i uke 18, eller de har lav  
oksygenmetning i blodet etter fødsel og fanges 
opp ved pulsoksymeterscreening som nyfødt. 
Noen vil bare ha en bilyd over hjertet ved fødsel, 
og får diagnose ved første legeundersøkelse etter 
fødsel. Eksakt strukturell diagnose kan som regel 
stilles ved ekkokardiografi (ultralyd) etter fødsel.

Behandling 
Ved DORV vil hjertefeilen ikke tilheles spontant 
og ett eller flere hjertekirurgiske inngrep vil alltid 
være nødvendig. Etter at man har etablert en 
eksakt strukturell diagnose, legges en plan med 
tanke på når det er best å foreta operasjon. Hvis 
barnet kan vokse og utvikle seg normalt (har en 
tilfredsstillende sirkulasjon), er det best å vente 
med operasjon til barnet er noe større. Klaffene er 
da mer robuste og forholdene større og enklere for 
kirurgi. Ved komplisert anatomi er det en fordel å 
lage en tredimensjonal fremstilling før operasjon, 
for å vite mer sikkert hva som er best operasjons-
måte. Dette kan i dag gjøres fra et CT- eller 
MR-bilde av hjertet, hvor dataene fra  
undersøkelsen brukes til å lage en 3D-modell i 
plast eller et hologram. Med tanke på langtids-
prognose er det best hvis man kan reparere  
hjertefeilen ved ett inngrep. 

Hvordan barnet kan påvirkes 
Som regel vil hjertekamrene ha normal pumpe-
kraft. Problemet før barnet er operert, ligger som 

regel i at feilen vil føre til for lite eller for mye blod 
til lungene, noe som enten gir for lav oksygen- 
metning (for lite blod til lungene) eller hjertesvikt 
(for mye blod til lungene). «Hjertesvikt» er ikke 
sviktende pumpekraft, men skyldes at hjertet må 
pumpe mye mer blod enn normalt. Det gir et 
klinisk bilde der barnet puster raskere og mer 
overflatisk, går dårligere opp i vekt og kan holde 
tilbake væske (økt størrelse av leveren). Huden 
kan føles klam og barnet kan være blekere og 
svette mer enn normalt. Ved oppfølging av barnet 
på poliklinikken på sykehuset er det viktig å følge 
metningen med et pulsoksymeter og følge barnets
vekst og generelle utvikling, samt å se etter tegn 
på hjertesvikt. For foreldre vil det være viktig om 
barnet ser friskt ut, går opp i vekt og er normalt 
aktiv. Hvis det i utgangspunktet er lav metning, 
kan det være aktuelt å låne et pulsoksymeter med 
hjem. Hvis barnet får redusert matlyst, går ned i 
vekt eller blir sykt med feber og redusert all-
menntilstand, eller får anfall av noen art, kan 
man ta kontakt med nærmeste barneavdeling for 
en ekstra kontroll. 

Prognose
Som man forstår, er DORV ikke en enkel hjerte-
feil, men en del av en mer eller mindre komplisert 
hjertefeil der utsiktene i stor grad er avhengig av 
hjertets øvrige strukturelle avvik. Hvis man kan 
reparere hjertefeilen med begge hjertekamrene 
intakte, og opprettholde normal klaffefunksjon 
uten hindringer for blodstrømmen, så vil  
prognosen være meget god.  

Innføringen av pulsoksymetri 
som rutineundersøkelse hos 
nyfødte er resultatet av en 
bred internasjonal forskning, 
hvor to viktige studier utgår  
fra det norske fagmiljøet (2,3). 
Begge disse prosjektene ble 
støttet av Foreningen for 
hjertesyke barn (FFHB).
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Blodets arterielle oksygenmetning vil 
si hvor stor andel av hemoglobinet i 
de røde blodlegemene som faktisk 
brukes til å binde og transportere 
oksygen. 100 prosent er maksimal 
oksygenmetning, 95–100 prosent 
regnes som normalt. Når verdien er 
under 95 prosent, kan dette være en 
indikator på at noe er galt, og barnet 
skal utredes for eventuell hjertefeil 
eller annen sykdom (for eksempel 
lungesykdom eller infeksjon). 

Oksygenmetningen måles med et 
pulsoksymeter. En sensor festes til 
barnets fot eller hånd og verdien  
(i prosent) avleses på en detektor. 
Prosedyren er smertefri for  
pasienten, enkel å gjennomføre for 
personalet og tar kort tid.

HVA ER PULSOKSYMETRI?
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«Pulsoksymetri 
hos nyfødte er 
ikke bare en  
hjertetest, men i 
høy grad en 
screening for alle 
tilstander med 
tidlig nedsatt 
oksygen- 
metning.»

Alf Meberg 
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Tønsberg. Meberg har ledet 
flere studier om puls- 
oksymetri, med publikasjoner 
i 2008 og 2009. I dag er han
pensjonist og eksperten
som svarer på spørsmål i
tjenesten «Spør eksperten»
på  www.ffhb.no
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Screening for kritiske hjertefeil
Universell screening av tilsynelatende friske 
nyfødte med pulsoksymetri ble innført ved  
norske og internasjonale føde- og barsel-
avdelinger for cirka 10 år siden. Hensikten er å 
oppdage kritiske hjertefeil tidlig. De fleste av 
disse feilene vil ha en redusert arteriell oksygen-
metning, mange uten klinisk cyanose (blåhet i 
huden). Dette gjør at de ikke sjelden oversees, og 
barnet utskrives fra sykehuset oppfattet som 
friskt. Med pulsoksymetri vil man kunne  
oppdage den nedsatte oksygenmetningen, og 
kritiske hjertefeil kan oppdages og behandles før 
tilstanden forverres dramatisk. Denne forver- 
ringen skjer vanligvis i løpet av få dager eller 
uker, og barnet vil da re-innlegges på sykehuset, 
kritisk sykt.

Når falskt positive tester blir noe  
positivt
I utformingen av screeningprogrammer for store 
befolkningsgrupper velger man å gå videre med 
undersøkelser av de individene som har  
resultater innenfor et område som i størst mulig 

grad representerer reell sykdom (reelt positive 
tester), og i minst mulig grad inkluderer de friske 
individene (falske positive tester). Ved puls- 
oksymetriscreening av nyfødte, for å oppdage 
kritiske hjertefeil, er per definisjon alle tilstander 
med unormalt lav arteriell oksygenmetning  
(vanligvis definert som under 95 prosent), og som 
ikke er kritiske hjertefeil, falske positive. Dette 
gjelder for eksempel inhalering av fostervann, 
vedvarende høyt trykk i lungesirkulasjonen  
(persisterende pulmonal hypertensjon), hull på 
lungene med luft i brysthulen (pneumothorax) og 
alvorlige infeksjoner (sepsis, lungeinfeksjon). 
Dette ble vist i en stor norsk undersøkelse  
publisert i 2008, støttet av FFHB (2), og er  
bekreftet i flere internasjonale studier. Disse 
«falske» positive testene forekommer spesielt når 
screeningen gjøres første levedøgn, og har ledet 
til at man mange steder har anbefalt screening 
først når barnet er 24 timer gammelt eller mer.

Positive tester på grunn av slike sykdommer må 
imidlertid ikke oppfattes som «falske» positive, 
men som en viktig tilleggsgevinst ved  

screeningen. Mange av disse, oftest lunge- 
sykdommer, er potensielt alvorlige, men  
behandlingsbare og med en god prognose om de 
oppdages tidlig. Pulsoksymetri hos nyfødte er 
derfor ikke bare en hjertetest, men i høy grad en 
screening for alle tilstander med tidlig nedsatt 
oksygenmetning. Screeningen bør gjøres tidlig, 
optimalt så snart barnets tilstand har stabilisert 
seg i løpet av de første timene etter fødselen.  
Dette gjør at man vinner tid i den diagnostiske 
prosessen, og ikke må avvente til foreldre eller 
helsepersonell reagerer på kliniske symptomer 
hos barnet. Norsk Barnelegeforening anbefaler 
testing 4–24 timer etter fødselen. Man kan da 
praktisk innpasse testingen i de faste rutinene i 
føde- og barselavdelingene (stell, mating osv.). 

FFHB og forskning
Innføringen av pulsoksymetri som rutine- 
undersøkelse hos nyfødte er resultatet av en bred 
internasjonal forskning, hvor to viktige studier 
utgår fra det norske fagmiljøet (2,3). Begge disse 
prosjektene ble støttet av Foreningen for hjerte- 
syke barn (FFHB), som kjøpte inn puls- 

oksymetere til avdelingene som deltok i  
screeningen. Trolig har disse apparatene vært til 
stor nytte for avdelingene også i daglig klinisk 
virksomhet, og ikke bare i forskningsprosjektene. 

Forskning er et av FFHBs satsningsområder. 
Foreningen har en egen forskningsstiftelse, som 
hvert år deler ut betydelige midler til prosjekter 
innen barnekardiologi. Mange av disse har  
resultert i viktige publikasjoner i internasjonal 
fagpresse, og fremmet utviklingen av barne- 
kardiologien både nasjonalt og internasjonalt. 
FFHB administrerer også Lasse litens fond, som  
i tillegg til forskning har støttet utdanning av 
helsepersonell, familier i vanskelige livs- 
situasjoner og sosiale tiltak for barn med hjerte-
feil, både i og utenfor sykehus.  
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FAKTA

Om Geilomo

Geilomo barnesykehus  
er et spesialsykehus for 
habilitering av barn og 
ungdom. Det eies av  
Norges astma- og allergi-
forbund (NAAF) og drives 
av Oslo universitets- 
sykehus.

Hvert år får et sted  
mellom 40 og 50 hjerte-
barn muligheten til å 
komme til Geilomo.  
Antallet søkere har økt 
de siste årene, og  
interessen er stigende. 

For å komme inn på  
Geilomo må barnet være i 
skolealder (1.–10. klasse). 
Det er enten barnelege 
eller fastlege som må 
sende søknad til OUS, via 
en henvisning.
 
Foreldre kan være med  
på hele oppholdet. De  
bor i så fall enten på egne 
hybler eller på hytter 
tilknyttet Bardøla  
høyfjellshotell. Det er 
lagt opp til et eget  
undervisningsopplegg 
for foreldre, og det er 
derfor mulig å få opp- 
læringspenger fra NAV 
for den perioden (en av) 
de er på Geilomo med 
barnet.

Å mestre tanker og følelser knyttet til egen 
kronisk sykdom kan være vanskelig.  
Særlig i barne- og ungdomsfasen, der det 

viktigste kanskje er ikke å skille seg ut. I denne 
fasen av livet er hjernen som kjent «under  
ombygging». Det er vekst og utvikling. Og barnet/
ungdommen skal bli seg selv gjennom sosialt 
fellesskap med familie, venner, skole og opp-
vekstmiljø. 

Relasjoner er viktig. Å utvikle gode relasjoner 
fordrer at man klarer å være seg selv – også 
sammen med andre. Føle at man blir forstått og 
akseptert. Men noen ganger er det vanskelig både 
å forstå og akseptere seg selv. Vanskelige tanker 
og følelser som kan oppstå ved kronisk sykdom, 
kan være ødeleggende. Særlig hvis de dominerer 
hverdagen. Da blir de til hinder for glede,  
relasjoner og læring. 

Mange med kronisk sykdom kan føle at venner, 
medelever og lærere ikke helt skjønner hvordan 
de har det. Og hvis konsekvensen av sykdommen 
gjør at det trengs tilrettelegging, da er det leit ikke 
å bli møtt på en god måte av sin neste. Men det er 
vanskelig for en utenforstående å forstå hvordan 
kronisk sykdom kan prege andres hverdag.  
Derfor er det fint når tanker og følelser kan deles i 
fellesskap med likesinnede. Da kan en føle seg 
både forstått og akseptert. Få utløp for innestengt 
frustrasjon. Man kan til og med diskutere  
løsninger på felles utfordringer. Styrke seg selv 
sammen med andre – likesinnede! Forskjellige 
folk med ulike erfaringer og opplevelser, som har 
kronisk sykdom til felles. 

Dele tanker og følelser 
På mestringskurset utforsket vi tanker og følelser 
som kan oppstå på helt vanlige skolehverdager. 
På Geilomo barnesykehus blir barn/ungdom godt 
kjent. Måltid, skole, sovepaviljong og fritid deles i 

Kurs i livsmestring for ungdom:  

For en gjeng! 
Superungdommene hadde sjekket inn på Geilomos habiliteringsopphold 
2021. Midt i koronarestriksjonene. Disse skulle jeg få bli kjent med. 

Tekst: Janne Walden  Foto: privat

fire uker. Det kjennes trygt. Det var en sammen-
sveiset gjeng jeg ble kjent med. Altså et veldig 
godt utgangspunkt for et mestringskurs!

I informasjonsforedraget mitt til foresatte og 
ansatte ved Geilomo var det informasjon om 
bakgrunnen for og mine erfaringer med tidligere 
mestringskurs. De foresatte var positive og  
nysgjerrige på hvordan barnet/ungdommen  
ville like kurset. På agendaen første dag for  
ungdommene var en bli kjent-aktivitet. Ungdom-
mene fikk utdelt hvert sitt ark med spørsmål. 
Noen av spørsmålene var: Hva liker du å gjøre på 
fritiden? Hva gjør deg glad? Hvorfor er du på  
Geilomo? Hvilken fysisk aktivitet liker du best? 
Når ungdommene hadde fylt ut arket sitt, gikk  
de sammen to og to og delte innholdet med hver-
andre. Deretter presenterte de hverandre foran 
resten av gruppen. Det var kjekt for meg å høre 
den enkeltes stemme, lytte til hvordan de beskrev 
egen sykdom og generelt danne meg inntrykk av 
dem for å bli kjent. 

Jeg presenterte også meg selv, og fortalte litt om 
hverdagen på skolen hvor jeg underviser i helse 
og oppvekst, hva elever kan forvente på skolen, og 
hvordan jeg som lærer må passe på at hver eneste 
elev har det bra – sånn at det er et godt klasse- 
miljø. Alle elever har rett til et godt og trygt miljø 
på skolen, alle ønsker å ha det bra der vi tilbringer 
hverdagen vår. Videre snakket vi om hvordan et 
dårlig klassemiljø kan gjøre at man ikke lærer så 
mye, og kanskje ikke trives så godt på skolen. Det 
var en lydhør og deltakende gjeng. Ungdommene 
reflekterte selv og hadde forslag og eksempler på 
hvordan skolehverdagen kan bli bedre og hva 
som gjør at den er bra. 

Dialoggrupper 
Tanker og følelser man har, kan virke inn på  
skoletimene. Det var gjenkjennbart for ungdom-

mene hvordan «dumme» tanker eller følelser gjør 
at andre verdenskrig eller brøk kanskje havner i 
en tåkesky. At kronisk sykdom kan føre med seg 
destruktive tanker. Da hjelper det med en arena 
der det går an både å stille spørsmål og lytte til 
likesinnedes erfaringer. Det er godt å vite og  
kjenne at man ikke er alene om å tenke sånn, og 
at ikke alle tanker man har handler om sykdom. 
Det er normalt at livet går opp og ned. Det finnes 
gode dager og det finnes dager der alt bare er 
dritt. Vi kan være lei oss uten å ha depresjon eller 
angst. Det er også viktig å få med seg.

Ungdommene ble delt inn i grupper på fire. De 
fikk utdelt en konvolutt med diverse påstander 
som de skulle ta stilling til. De byttet på å trekke 
lapper, leste dem høyt og sa seg enig, uenig eller 
delvis enig. De begrunnet hvorfor. Så ga de  
lappen til sin sidemann, som fortsatte. Vi snakket 
om hvor viktig det er å lytte til de andres erfarin-
ger. Kanskje stille spørsmål til det som blir fortalt. 
Et eksempel på en påstand gruppen kunne  
trekke, var «i kroppsøving trenger jeg at læreren 
tilrettelegger for meg».

Det ble mange diskusjoner i gruppene, som til 
slutt ble plenumsdiskusjoner. I kroppsøving er 
det for eksempel mange som føler at de ikke blir 
tatt hensyn til. En gjenganger er at læreren ofte 
glemmer tilretteleggingstiltakene som er avtalt. 

KOMPANI GEILOMO: På kurset i april ble det lagt opp til et opplegg for de unge som liknet litt på 
«Kompani Lauritzen». De hadde revelje på morgenen og kjørte ulike morsomme aktiviteter som 
passet inn i dette opplegget. Her er Janne Walden ikledd sin «kompaniuniform» sammen med en av 
pappaene til kursdeltakerne, Kjell Øyvind Værnes (t.v.) og aktivitetsleder på Geilomo, Inge André 
Forselv Moen (t.h.).

Forslag kom inn til hvordan det kunne bli bedre. 
Det er ikke alltid greit å minne læreren på avtalen 
foran medelevene, så et hemmelig tegn? Eller en 
kan alliere seg med en venn som også kan minne 
læreren på avtalen? 

Identitet 
Hvem er du, og hva former den du blir? En av 
øvelsene og diskusjon på kurset handlet om dette 
temaet. Er du sykdommen din? Er du halvthjerte- 
Trine? Eller Astma-Lene? Ungdommene hadde 
fine refleksjoner, og mente at selv om sykdommen 
ofte preget både personen og forskjellighet i hver-
dagen, så er man ikke en sykdom. Ungdommene 
lagde beskrivelser av seg selv – person- 
karakteristika, og skulle deretter presentere seg 
for gruppen. Noen strevde mer enn andre med 
dette, men gruppen fikk hjelpe til. Da var det godt 
å ha folk rundt en som kjenner en og vil en vel. 

Geilomo er en plass der det kan skapes gode  
relasjoner. Det ble fine og rørende stunder. Og vi 
fikk bli enda bedre kjent med hverandre. 

Ungdommene finner styrke i gode relasjoner der 
de føler seg sett og anerkjent for den de er – både 
med og bak sykdommen sin. Sammen kan de 
styrke seg selv – være sterke sammen og alene. 
Det trengs.

«Ungdommene 
hadde fine 

refleksjoner, og 
mente at selv 

om sykdommen 
ofte preget både 

personen og 
forskjellighet i 

hverdagen, så er 
man ikke en 

sykdom.»

Oppfølging

 nr 4 2021  nr 4 202134 35



Arbeidet med en foreningslov
Arbeidsgruppen som fikk oppdraget 
med å lage forslag til en forenings-
lov, har nå sendt sin utredning til 
Nærings- og fiskeridepartementet 
(NFD). Frivillighet Norge, på vegne 
av frivilligheten, er kritisk både til 
prosessen og arbeidet så langt, og 
mener regjeringen må sette ned et 
offentlig utvalg som på nytt kan 
gjennomgå behovet for og omfanget 
av en foreningslov. Vi er uenige i 

virkelighetsbeskrivelsen som ligger 
til grunn for utredningen. Dette lov-
forslaget vil ikke gjøre hverdagen 
enklere for frivillige organisasjoner, 
men faktisk vanskeligere på enkelte 
områder. Vi ber regjeringen starte 
på nytt, med reell involvering av dem 
som blir berørt av en foreningslov, 
det vil si med reell medvirkning fra 
organisasjonene selv.

Folk har  
størst tillit til  
frivilligheten!
For fjerde gang presenterte  
Arendalsuka den årlige tillitsunder-
søkelsen. Den måler folks tillit til 
politiske institusjoner, mediene, 
arbeidslivets aktører og flere andre 
organisasjoner i samfunnet vårt. 
Også i år kom ideelle organisasjoner 
best ut – hele 86 prosent har høy 
tillit til de frivillige organisasjonene.

«Fritid for alle – uten fordommer»  

– hvordan sikre alle barn og unge  
i Norge tilgang til fritidsaktiviteter  
og det sosiale fellesskapet?

Barnekonvensjonen sier klart og tydelig at 
alle barn har rett til lek og fritid. Redd Barna 
la før sommeren frem en viktig rapport om 
fritidstilbudet til barn og unge med  
funksjonsnedsettelser. Rapporten viser 
hvordan fordommer og mangel på kunnskap 
stenger barn med nedsatt funksjonsevne ute 
fra fritidsaktiviteter, og den sier noe om hva 
vi alle kan gjøre for å endre dette. Det er  
veldig mange barn og unge i Norge som ikke 
er del av det sosiale fellesskapet på fritiden. 
Slik kan det ikke fortsette. Det må gjøres en 
kollektiv innsats – det kan ikke bare være 
opp til den enkelte forelder, lærer eller  

fritidsleder/frivillige. Holdninger må endres 
og tilpasninger må gjøres. Her kan ofte de 
små og enkle grepene være tilstrekkelig. Og 
kommunene har et spesielt ansvar for å sikre 
en inkluderende fritid for alle. 

En stor honnør til de frivillige aktørene  
– både de som står bak rapporten og til de 
som har bidratt i arbeidet. Vi vet av erfaring 
og forskning hva som er bra for barn og unge, 
nå må det tas grep for å sikre at det er  
samsvar mellom dette og den faktiske  
muligheten for deltakelse.

Mestringskurs for ungdom på Geilomo
Tekst: Hanni W. Petersen

Mestringskurset for ungdom er et initiativ 
fra Janne Walden i Foreningen for  
hjertesyke barn, som selv er hjertebarn- 

mamma. Hun er lektor i Bergen, underviser blant 
annet i helsefremmende arbeid og er sosial- 
pedagogisk rådgiver/yrkesrådgiver. Janne har i 
flere år holdt tilsvarende mestringskurs for  
ungdom med hjertefeil i Hordaland, i samarbeid 
med Haukeland universitetssykehus. 

Mestringskurset på Geilomo gikk over to dager.  
I april i år deltok 22 barn og unge med hjertefeil 
på Geilomo. Barna/ungdommene var delt inn i to 
kohorter, og det var mye program og mange  
aktiviteter, både samtaler i plenum, aktiviteter i 
smågrupper og utveksling av erfaringer og tanker. 

– Det var mange som var veldig åpne, og det var 
mye god deling. Jeg tror de følte seg både sett og 
hørt, forteller Janne Walden, og sier at det var 

rørende for henne å komme så tett på de unge. 
Målet med kurset er å bidra til at de unge skal bli 
helsekompetente og at de evner å håndtere egen 
sykdom, også kalt livsmestring. Kurset på  
Geilomo var finansiert av Lasselitens fond for 
hjertesyke barn, og ble tilrettelagt på Geilomo i 
samarbeid med ansatte der. Ny kursrunde blir 
holdt i september.

Tilbakemeldingene fra ungdommene som deltok 
på kurset, var svært positive. Her er noen av inn-
spillene deres om hva de har lært: 

«Er mindre flau over meg selv.»

«Jeg har lært at arret er et kart over det jeg har gått 
gjennom.»

«At ingen er unormal, alle er normale på sin 
måte.»

Janne Walden 
Er lektor i Bergen,  

underviser blant annet 
i helsefremmende  

arbeid og er sosial- 
pedagogisk rådgiver/

yrkesrådgiver 
Foto: privat

– Dette var gøy og annerledes! 
 Alva (14)

– Det var liksom en trygghet der til å snakke om 
ting, fordi de andre som var med forsto, sier Alva 
Huss-Brøste, som deltok på mestringskurset på 
Geilomo i april. 

Hun mener at noe av det som gjorde henne særlig 
godt, var det å høre om andre som sliter med de 
samme tingene som hun selv gjør. 

– Jeg kjente meg igjen i så mye, og det var godt å 
føle på at jeg ikke er alene om dette, sier Alva, og 
føyer til at kursopplegget var både morsomt og 

lærerikt. Hun trekker fram at Janne var flink til å 
få dem til å føle denne tryggheten. – Hun gjorde 
det enklere for oss å snakke.

– Jeg synes det er interessant å ta opp følelser og 
sånt, og viktig, det er ikke så mange som gjør det. 
Jeg lærte masse om andre, og hva de tenker, og så 
lærte jeg mye om meg selv og hvordan jeg reage-
rer, slår Alva fast. Hun har en klar beskjed til de 
som skal delta på mestringskurs på Geilomo i 
september: – Gled dere til å være med på dette!

– Dette kommer jeg til å huske hele livet!
 Albert (16)

Albert Surville-Lee var en av 22 ungdommer som 
deltok på vårens mestringskurs på Geilomo. 
 – Dette opplegget var ekstremt bra. Jeg kommer 
til å huske det hele livet, sier han. 

Særlig synes Albert det var deilig å snakke om 
hjertefeilen og følelsene knyttet til denne, med 
noen som kunne relatere seg til det og forstå. 

– Har aldri opplevd en så åpen gjeng, jeg. Alle var 
forskjellige, men så var vi på en måte like også. 
Jeg lærte om både andres og egen hjertefeil, og 
hva som er utfordringene. Og at disse tingene 

ikke er noe å skamme seg over – alle har jo noe. 
Dette ga meg styrke, og det fikk meg til å føle meg 
mindre alene! 

Albert forteller entusiastisk at praten om disse 
tingene fortsatte også etter kurset, i sofaen i stua 
på kveldene, de ble en skikkelig fin gjeng, synes 
han. 

– Dette kurset var høydepunktet på hele  
oppholdet, alle burde få muligheten til å være 
med på noe sånt.

Tekst: Helene Thon

Helene Thon 
Generalsekretær 
i Foreningen for 
hjertesyke barn

Foto: FFHB

Frivillighet

Foto: privat
Foto: privat
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Undersøkelsen viser at noen tjenester, som 
for eksempel pleiepengeordningen og 
kontaktlegefunksjonen, er viktige  

tjenester, som mange har behov for og som  
fungerer godt. Samtidig viser den at en rekke 
tjenester, som berører barnas behov for flere og 
samkjørte tjenester, som for eksempel koordi- 
nator i kommunen, fungerer dårlig og heller ikke 
når fram til disse familiene. 

Spørreundersøkelsen er besvart av både  
medlemmer og ikke-medlemmer, og formålet 
med undersøkelsen er å utvikle kunnskaps-
grunnlaget om hva slags hjelp og tjenester famili-
ene til barn med hjertefeil mottar. Undersøkelsen 
kartlegger ulike tjenester innen helse, utdanning 
(barnehage og skole) samt behov og mottak av 
ulike økonomiske og praktiske ytelser. 

Vi vet gjennom forskning og fra praktiske  
erfaringer at en stor andel barn har tilleggs- 
utfordringer og derfor trenger tverrfaglig  
tilnærming, oppfølging og tilrettelegging. Denne 
omfattende kartleggingen bekrefter at så er  
tilfelle. Undersøkelsen viser at en stor andel barn 
med kompleks og alvorlig hjertefeil har behov for 
tilrettelegging og tjenester fra ulike instanser og 
på flere livsarenaer. Barn som har en hjertefeil 
som defineres å være mer moderat, trenger også 
ofte tilrettelegging i barnehagen og på skolen. 
Nærmere 40 prosent av barn med hjertefeil har 
behov for en tilrettelegging av undervisningen, 
og en andel på over 30 prosent har behov for  
vedtak om spesialundervisning. For at barnet 
skal få en best mulig utvikling, og en god  
barnehage- og skolehverdag, kreves det at flere 
instanser og ulike fagfolk samarbeider. 

Karleggingen viser at inntil 40 prosent mener at de 
har ingen eller dårlig kjennskap til hvilke instanser 
som kan gi råd og veiledning om hvilke tjenester 

Politikk

Får barn med hjertefeil  
og familiene deres god  
nok oppfølging?
Svaret er både ja og nei! Foreningen for hjertesyke barn har fått  
tilbakemelding fra 360 foreldre, i en omfattende spørreundersøkelse 
gjennomført i samarbeid med selskapet Kantar/Norsk Gallup. Foreldre 
har svart på hva de opplever er barnets behov, hvilke tjenester barnet  
og familien har mottatt og den opplevde nytteverdien av disse.

Tekst: Pia Bråss

Pia Bråss 
Fagsjef i Foreningen 
for hjertesyke barn.

som finnes for barn med hjertefeil og familiene 
deres. Viktige tjenester fra både habiliterings- 
avdelingene og spiseteam er lite kjent og har også 
lav opplevd nytteverdi. Dette er bekymringsfullt 
når det samtidig avdekkes at det bare er 14 prosent 
av barna som har koordinator i kommunen. 
Samtidig er det en betydelig andel som rapporterer 
at organiseringen av ansvarsgruppe ikke har ført 
til en bedre tilrettelegging for barnet. 

I undersøkelsen tydeliggjøres det at det i all  
hovedsak er foreldrene som tar og har ansvaret 
for at det overføres informasjon mellom tjenestene. 
Av de som har svart på dette spørsmålet, er det i 
mer enn halvparten av tilfellene foreldrene som 
har tatt initiativet til tverrfaglig oppfølging, og 
halvparten av foreldrene som koordinerer og 
samkjører tjenestene. Foreldrebyrden er stor når 
man har et hjertesykt barn, og belastningen øker 
når tilgang og samkjøringen av tjenestene er dårlig. 

Halvparten av familiene som har besvart spørre-
undersøkelsen, mener de ikke har mottatt  
tjenester barnet eller familien har krav på, og at 
mangelfull bistand og hjelp har fått store konse- 
kvenser for både barnet og familien. Det er  
kanskje noe av årsaksforklaringen til at halv- 
parten av mødrene har redusert yrkesdeltagelse 
eller har falt helt ut av arbeidslivet. Fortsatt er det 
slik at dette i større grad berører mor enn far i 
familien.

Denne viktige undersøkelsen har gitt oss en  
indikasjon på hvor det er behov for å gjøre en 
innsats for å forbedre tilbudet, kunnskapen om 
og tilgang til disse tjenestene. Det er gledelig at 
noen ordninger nå er på plass og fungerer godt, 
men det er en vei å gå før barna og familiene  
opplever at de mottar tverrfaglig oppfølging og 
ivaretagelse. Foreningen for hjertesyke barn har 
fortsatt en viktig jobb å gjøre!  

I de fleste settinger der man omgås andre  
mennesker, dukker noen av disse temaene 
opp i løpet av en samtale. 

Å finne sin identitet innenfor mat og helse kan 
være vanskelig. Hvem er jeg, hva tror jeg på av 
alle råd? Hva liker jeg å spise og hvordan vil jeg 
fremstå? Mye av dette foregår kanskje ubevisst, 
men vi vet at maten har mye å si for vår identitet. 
Det er kulturen vår, tradisjonene våre og vanene 
våre, i tillegg til påvirkning utenfra. Og det voksne
spiser, smitter over på barna, det kan være fint å 
huske på, særlig når man kanskje har ekstra  
sårbare barn.

Tradisjoner står sterkt i alle land og varierer fra 
landsdel til landsdel og fra bygd til by. Matkultur 
binder oss ofte sammen. Vi blir også påvirket av 
andre land i større grad enn tidligere, noe som 
bidrar til et større fellesskap og større variasjon. 
Mattradisjoner gir tilhørighet og knyttes gjerne 
til sosiale samlinger, slik som jul, påske,  
bursdager osv. Hver familie har sine tradisjoner. 
Barn og ungdom har ofte flere slike tradisjoner og 
vaner, både i barnehage og skole, med venne- 
gjengen og fotballaget. Det er sosialt, viktig og 
bidrar til positive matopplevelser som barna vil ta 
med seg videre. Her ligger gjerne flere svar på 
hvem man er og hva man liker, fordi det er trygt, 
noe barna har vokst opp med, og noe de selv  
skaper med sine sosiale miljøer videre som ung-
dommer og deretter voksne.

Mattradisjoner og kultur dukker opp i sosiale 
medier til aktuelle tidspunkt. Mattrendene blir 

Kultur, tradisjon 
eller trend?
Mat, ernæring, sunt, trendy, diett 
og god helse er populære  
samtaletemaer i dagens samfunn. 
Det er mange som mener mye, og 
det finnes mange selvutnevnte  
eksperter på disse områdene. 

Tekst: Hanna Charlotte Pedersen

en snakkis, ofte ut av det blå, og noe man lett 
påvirkes av. En trenddiett er noe nytt som trigger 
media til å blåse det opp. De er populære i et kort 
tidsrom, kommer gjerne med lovnader om bedre 
helse, vektnedgang, sterkere kropp eller lignende. 
Diettene fremstilles ofte som bedre enn generelt 
anbefalte råd fra norske myndigheter. Sist, men 
ikke minst, knyttes trenddiettene gjerne til kjente 
personer samt at de ofte mangler vitenskapelig og 
faglig tyngde. Til tross for at de lover mye og  
dokumenterer lite, blir de populære. Det er  
kanskje ikke så rart når det florerer av store opp-
slag om hvordan søvnen blir bedre, energien 
øker, og man loves generelt et bedre liv. På kort 
sikt kan mye av dette for så vidt fungere, fordi det 
krever store endringer i kosthold og trening (som 
gjerne er noe av det som skal til). På sikt kan man 
bli utsatt for mangelsykdommer. 

Dersom du trenger hjelp med kostholdet til ditt 
barn eller ungdom, bør du alltid snakke med en 
ernæringsfysiolog, slik at du er trygg på rådene. 
Det er fint å snakke med barna om mat, ernæring 
og trender, fordi vi vet at barn og ungdom lett blir 
påvirket av andre. Hjertebarna er ofte mer sår-
bare, og det er derfor ikke gunstig at de hopper på 
og prøver alt av kjappe nye løsninger for en bedre 
helse.  

Hanna Charlotte  
Pedersen 

Jobber i Foreningen 
for hjertesyke barn,  

har en bachelorgrad i 
ernæringsfysiologi og 
en mastergrad i helse-

fremmende arbeid.
Foto: privat
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«Gunnar visste at livet kunne fare  
mindre pent med mennesker. Han møtte derfor  
ethvert menneske med den største respekt, og han 
visste at en som pasient og pårørende er  
i en særlig sårbar situasjon.»

Gunnar hadde i sin yrkeskarriere hatt hoved- 
ansvaret for undervisningen av studenter og leger 
i videre- og etterutdanning om medfødte hjerte-
feil. I sin praksis har han dessuten alltid vært 
flink til å trekke yngre kollegaer med og lære dem 
opp. Han hadde stor tålmodighet, og han hadde 
en unik evne til å gi oss som yngre kolleger tillit, 
og var flink til å gi tilbakemeldinger som fremmet 
læring og mestring. Hans tilstedeværelse ga  
virkelig mening til begrepet mester-svenn- 
opplæring. For oss som har jobbet med ham, har 
han vært en rollemodell.

Men Gunnar var ikke bare en fremragende lege. 
Han var samfunnsengasjert og alltid velorientert. 
Han hadde interesse og solid kunnskap innen 
svært mange felt: historie, botanikk, litteratur, 
mytologi og religion, for å nevne noe. Han virket 
aldri påtrengende med sine kunnskaper, men ga 
enhver samtale noe ekstra. Det var sjelden  
Gunnar hevet stemmen, men han kunne gi klare 
beskjeder når urett ble begått.

Gunnar hadde også god menneskekunnskap. 
Han visste at livet kunne fare mindre pent med 
mennesker. Han møtte derfor ethvert menneske 
med den største respekt, og han visste at en som 
pasient og pårørende er i en særlig sårbar situa-
sjon. De som har kunnet følge Gunnar i hans 

kliniske praksis, har alle latt seg imponere over 
hans evne til å kommunisere med barn og unge.
Vi er mange som er glad for å ha fått lære Gunnar 
å kjenne og jobbe sammen med ham, og ikke 
minst for å ha hatt ham som læremester – som 
lege og som medmenneske. Vi vet at det er mange 
pasienter med medfødte hjertefeil og deres  
familier som har fått god hjelp av Gunnar, også 
der livet ikke sto til å redde.

Gunnar visste en tid at livet gikk mot slutten, og 
uttrykte det slik: Ave, morituri te salutant. Våre 
tanker går til Randi, barn og barnebarn som har 
mistet en omtenksom ektemann, far og bestefar. 
Vi lyser fred over Gunnar Alm Roslands minne.
På vegne av kolleger ved Hjerteavdelingen og 
Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland  
universitetssykehus.

Ansgar Berg
Gottfried Greve
Asle Hirth
Gunnar Norgård

Han vokste opp i Eydehavn utenfor  
Arendal, og han beholdt hele livet det 
sørlandske lynnet. Han snakket lavmælt 

og var alltid ydmyk i møtet med pasienter og  
kolleger. Gunnar tok sin medisinske embets- 
eksamen ved Universitet i Bergen, og ble senere 
spesialist i klinisk fysiologi. Han kom på 1960- 
tallet til Haukeland universitetssykehus, og ble 
helt fra starten en av drivkreftene i oppbygningen 
av Klinisk fysiologisk avdeling, som i dag er en del 
av Hjerteavdelingen ved Haukeland.

Som lege var Gunnar svært dyktig og bidro i stor 
grad til utviklingen av den moderne hjerte- 
medisinen. Han var vitebegjærlig og nysgjerrig 
på alt som pekte fremover. Gunnar hadde en unik 
evne til å vurdere og ta i bruk nye effektive metoder,
og var dyktig til å videreformidle ny kompetanse i 
fagmiljøet. Han var med på å utvikle og lage de 
første dialyseapparatene ved Haukeland, lenge 
før de ble kommersielt tilgjengelige. Han var også 
blant de første i Norge som startet med hjerte- 
kateterisering av voksne og barn. Hans kliniske 
kompetanse skyldtes i stor grad hans unike evne 
til tredimensjonal forståelse av hjertet og hvor-
dan ulike forhold påvirker hjertets funksjon.

Hans store kompetanse innen fysiologi, hjerte- og 
lungemedisin gjorde at han tidlig ble betrodd 

Minneord

Gunnar  
Alm Rosland
Født 18.05.33, død 16.07.21

oppgaven med utredning og medisinsk behand-
ling av barn og unge med medfødte hjertefeil ved 
Haukeland Universitetssykehus. Barnekardiologi 
ble derfor hans særinteresse fra 1970 og fram til 
han gikk av med pensjon i 2003. I disse årene så 
han klart nytten av stadig bedre utrednings- og 
behandlingstilbud. Han var svært tidlig ute med 
å ta i bruk metoder innen invasiv kardiologi hos 
barn og unge, som: Rashkind ballongatrie- 
septotomier, coilembolisering av ductus  
arteriosus, paraplylukking av atrieseptum- 
defekter, ballongdilatasjon av klaffer og stenting 
av kar. Da ekkokardiografien gjorde sitt inntog, 
tok han raskt denne teknikken i bruk for diagnos-
tisering av medfødte hjertefeil hos barn. Lenge 
før noen andre så behovet, startet han med opp-
følging av unge voksne som hadde vokst opp med 
alvorlige hjertefeil og hjerterytmeforstyrrelser. 

Gunnar hadde en bred utenlandsk kontaktflate, 
ikke minst med kollegaer ved Great Ormond 
Street Hospital for Children i London, og han 
benyttet sine kontakter flittig for å holde seg og 
fagmiljøet for øvrig i front av fagutviklingen. Uten 
Gunnars innsats ville barnehjertemedisinen hatt 
en mye langsommere utvikling i Norge. For sin 
banebrytende faglige innsats, ble han hedret med 
Norsk Cardiologisk Selskaps Hederspris og  
Kongens Fortjenestmedalje i gull.

Med Gunnar Roslands bortgang 
har Norge mistet en pioner innen 
hjertemedisinen.

Foto: privat

 nr 4 2021  nr 4 202140 41



Kryssord

X-ORD NR. 4–2021

Vi trekker ut tre riktige løsninger 
og sender en overraskelse i posten.
Husk å merke kryssordet med 
navn, adresse  
og alder.

Fristen er 1. desember

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 4–2021»
(Ta gjerne en kopi, så slipper  
du å klippe i bladet.)

Vinnere av kryssord nr. 3–2020:
Disse tre vinnerne er trukket ut, 
og får en liten overraskelse i posten:
Marie Jensen, Harstad
Roald Sund, Trondheim
Nataniel Nyborg, Bodø

Gratulerer!
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Landsstyret Fylkesledere
Stig Flesland
Liljeveien 3D, 0586 Oslo
Telefon: 992 99 688
E-post: leder@ffhb.no

Nestleder Gunnar Geirhovd
Markveien 15 J, 1406 Ski
Telefon: 918 59 767 
E-post: nestleder@ffhb.no

REGION ØST 
Aina Svenning
Enerhaugen 44, 2335 Stange
Telefon: 924 59 224
E-post: regionost@ffhb.no

Vara: André Holen
Rådyrstien 15, 2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
E-post: vara.regionost@ffhb.no

REGION SYD  
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr terrasse 17,
4628 Kristiansand
Telefon: 472 65 592
E-post: regionsyd@ffhb.no

Vara: Anne Kristin Stedjan-Sundin
Hommeren 52 A, 4618 Kristiansand
Telefon: 90727 697
E-post: vara.regionsyd@ffhb.no

REGION VEST  
Karina Indrearne
Hølbekken 129, 5262 Arnatveit
Telefon: 411 23 720
E-post: regionvest@ffhb.no

Vara: Lisbeth Øksnes
Råtun 42, 5239 Rådal
Telefon: 924 42 367
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

REGION MIDT  
Kristin O. Mellingsæter
Nordabakken 6, 7350 Buvika
Telefon: 954 47 783
E-post: regionmidt@ffhb.no

Vara: Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Telefon: 419 33 676
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

REGION NORD
May Britt Fredheim
Åsen 125, 9360 Bardu
Telefon: 958 33 647
E-post:regionnord@ffhb.no

Vara: Petter Nymo
Nesnaveien 1651, 8725 Utskarpen
Telefon: 997 27 365
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

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

OSLO/AKERSHUS
Annelie Larsson
Solborgveien 5 C, 1400 Ski
Telefon: 992 77 919
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK
Espen Behrns
Åsmarkvegen 37, 2390 Moelv
Telefon: 482 40 248
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND
Elin Ø. Brenden
Bjørngårdslinna 56, 2849 Kapp
Telefon: 959 47 463
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD
Peter Frøkjær
Tollumløkka 3 B, 3611 Kongsberg
Telefon: 458 84 836
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD
Kristine Lindhøy
Vebergv 79, 3074 Sande
Telefon: 913 49 501
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK
Hilde Haugom
Vestre Gulset 145, 3742 Skien
Tlf: 472 92 308
Epost: telemark@ffhb.no

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

VEST-AGDER
Elisabeth Stenberg
Fjellroveien 26, 4628 Kristiansand
Telefon: 470 50 738
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND
June Salvesen
Breivikveien 31 A, 4014 Stavanger
Tlf: 473 53 858
E-post: rogaland@ffhb.no

HORDALAND
Janne Walden
Olavegen 17, 5209 Os
Telefon: 988 93 995
E-post: hordaland@ffhb.no

SOGN OG FJORDANE
Marit Beate Løvold Husevåg 
Kaivegen 8, 6770 Nordfjordeid
Telefon: 992 60 439
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL
Elisabeth Holstad
Garsholvegen 154, 6065 Ulsteinvik
Telefon: 959 31 248
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG
Mari Gamst
Holtheflata 28 E, 7234 Ler
Telefon: 959 68 667
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG
Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND
Petter Nymo
Nesnaveien 1651,  
8725 Utskarpen
Telefon: 997 27 365
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS
Lillan Solberg
Gartnerveien 10, 9411 Harstad
Telefon: 970 26 565
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK
Terje Nilsen
Storbakken 14, 9515 Alta
Telefon: 920 90 742
E-post: finnmark@ffhb.no

Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet

Kontaktsykepleiere:
Anne Alvestad Berglund 
Thoraxkirurg.avd.  
Telefon: 23 07 00 87  
E-post: aberglun@ous-hf.no

Stine Romfog 
Telefon: 23 07 45 72 
E-post: serik@ous-hf.no

GUCH-sykepleiere:
Christian Johnsen,  
Solvor Hagen Eliassen,  
Aldiana Prnjavorac 
(hjertesyke gravide),  
guch@rikshospitalet.no

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

HAR DU MISTET 
DITT BARN?

Ressursgruppa i 
Foreningen 

for hjertesyke barn 

E-post:  
ressursgruppa@ffhb.no
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Da Elen Kristvik gjennomgikk et risiko- 
svangerskap for to år siden, fikk hun all den 

medisinske hjelpen og tryggheten hun  
trengte ved Nasjonal oppfølgingstjeneste for 

hjertesyke gravide på Rikshospitalet.

– Essensielt med 
god oppfølging

Likepersons-
telefonen

Ny, norsk
hjertesensor

Psykisk helse
på timeplanen

Bli medlem i FFHB og ta 
del i et rikt fellesskap

Et medlemskap i Foreningen for hjerte- 
syke 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 hjerte- 
barnet går gjennom. Foreningen er 
åpen for alle, og ivaretar interessene 
til familier med hjertesyke barn. Feilen 
kan være medfødt eller tidlig ervervet,  
liten eller stor. Foreningen er også 
åpen for de som har mistet et hjerte-
sykt barn.

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

Meld deg inn på www.ffhb.no

Din støtte utgjør en forskjell

Hver dag fødes det et nytt barn med hjerte-
feil i Norge. Foreningen for hjertesyke barn 
bidrar til forskning og medisinsk utstyr så 
disse hjertebarna skal få best mulig behand-
ling. Vi er også til stede for familiene i en  

tøff periode, så de har noen å støtte seg på.
Arbeidet er mulig fordi gode støttespillere 
engasjerer seg og bidrar. De vil det samme 
som vi. 
Alle barn med hjertefeil skal ha et godt liv.

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

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

Følg med på www.ffhb.no for  
mer informasjon.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Notater:

Mai 2022
       1   2 3 4 5 6 7  8   9 10 11 12 13 14 15   16 17 18 19 20 21 22   23 24 25 26 27 28 29   30 31 

Uke 17

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Arbeidernes dag

Frigjøringsdagen

Grunnlovsdag

Kristi himmelfartsdag

Foreningen  for  hjertesyke barn  ble grunnlagt

April 2022
M T O T F L S13

14
15
16
17

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

Juni 2022
M T O T F L S22

23
24
25
26

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

 
 

Kasper 
Jesper

Åsa 
Åse

Sara 
Siren
Samira

Oddleif 
Oddlaug

Gard 
Geir

 
 

Asbjørg 
Asbjørn 
Espen

Gjermund 
Gøril

Harald 
Ragnhild

Ester 
Iris

Pernille 
Preben

 
 

Magda 
Malvin

Monika 
Mona

Eirik 
Erik 
Erika

Ragna 
Ragnar

 
 

Normann 
Norvald

Gudbrand 
Gullborg

Torjus 
Torje 
Truls

Annbjørg 
Annlaug

 
 

Linda 
Line 
Linn

Guri 
Gyri

Bjørnar 
Bror

Katinka 
Cato
Carmen

 
 

Kristian 
Kristen 
Karsten

Maia 
Mai 
Maiken

Helene 
Ellen 
Eli

Vilhelm 
William 
Willy

Filip 
Valborg

Hallvard 
Hallvor

Åge 
Åke

Henning 
Henny

Magnar 
Magnhild

2022
HJERTEBARNKALENDEREN 

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

Foreningen for hjerte-
syke barn arbeider for 
at hjertesyke barn i 
Norge skal få best  
mulig livskvalitet. 
Gi en gave og bidra  
til bedre liv for barn 
med hjertefeil. 

Kontonr:  
3000 19 32000

Å TESTAMENTERE 
EN GAVE

DIN GAVE  
REDDER LIV
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Tlf: 23 05 80 00
E-post: post@vmh.no 
vmh.no 
facebook.com/vmh.no
instagram.com/vmh_offisiell/

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 222 Sentrum, 
0103 Oslo

Organisasjonsnummer:  
995 613 689

Kontonummer: 1503 40 36168

Daglig leder: 
Anne Giertsen
anne@vmh.no / 977 14 990

Leder av Landsstyret:
Kari Anne Pedersen
leder@vmh.no / 901 63 501

I redaksjonen: 
Marit Haugdahl
Redaksjonen ble avsluttet  
6. september 2021

Oversikt over landsstyret og alle  
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Voksne med medfødt hjertefeil 
(VMH) er en landsomfattende 
interesseorganisasjon for personer  
over 18 år med medfødt, genetisk 
eller tidlig ervervet hjertefeil og 
deres pårørende.
 
VMH skal arbeide for å ivareta 
interessene til og bedre situasjonen  
for denne pasientgruppen i Norge. 
Vi arbeider blant annet med informa- 
sjonsarbeid, likepersonsarbeid, 
opplæring/kursvirksomhet og 
styrking av medlemmenes rettig-
heter i det offentlige. Vi vil også 
jobbe for å øke bevisstheten i 
samfunnet om medfødt hjertefeil 
som en økende pasientgruppe.

VMH-drømmer
Sommeren er vel overstått og høsten godt i 
gang. Pandemien spreller fortsatt i garnet, 
men forhåpentligvis er alle VMH-ere nå 
vaksinert og har den beskyttelsen  
innabords. Dette gjør at vi denne høsten tør 
å satse på fysiske treff, noe vi gleder oss 
stort til.

Når dette leses, har vi forhåpentligvis  
gjennomført et organisasjonskurs og er i 
full sving med å planlegge det meget  
etterlengtede og etterspurte seminaret om 
psykisk helse. Studier viser at personer 
med medfødt hjertefeil har økt sårbarhet 
for psykiske utfordringer, uavhengig av 
alvorlighetsgrad og type hjertefeil. Men hva 
er egentlig psykisk helse, og i hvor stor grad 
kan vi selv påvirke den? Hva vet vi om  
psykisk helse hos personer med en kronisk 
sykdom? Dette og mye annet vil belyses når 
vi møtes på seminar i november. 

I tillegg er arbeidet med VMHs videre  
strategi endelig i gang etter utsettelser 
grunnet både sykdom og pandemi. Etter  
11 års eksistens er det tid for et dypdykk i 
vår organisasjon for å se på hvor veien skal 
gå videre. Det er viktig å ta vare på det gode 
som allerede er der, men det er også behov 
for å gjøre et arbeid mot fremtidens VMH.  
I et slikt arbeid er det viktig å være  
realistisk, men dette er også tiden for å 
drømme litt! Hva drømmer vi om at VMH 
skal være, og hvordan kan vi nå dit?  
Initiativ, ønsker og gode ideer mottas med 
takk fra dere medlemmer. Det er jo dere 
som utgjør selve organisasjonen. 

Husk å ta godt 
vare på dere selv, 
da får dere også 
overskudd til å ta 
vare på andre. 

Kari Anne 
Pedersen, 
styreleder

Leder

Tirsdag 31. august startet VMH opp et nytt tilbud – likepersonstelefonen. 
Telefonnummeret er 907 91 076 og telefonen er bemannet hver tirsdag fra 
kl. 19 til 21.

Når du ringer likepersonstelefonen 
vil du bli møtt av engasjerte like- 
personer i VMH som sitter klare for 
å snakke med deg om hvordan det 
er å leve med hjertefeil og det du 
har på hjertet. En likeperson er ikke 
helsepersonell og kan heller ikke 
komme med medisinske råd. Men vi 
er til stede og lytter.

– Kanskje du i hverdagen ikke har 
andre rundt deg med hjertefeil og 
føler deg alene og at andre ikke har 
forståelse. Kanskje har du nettopp 
fått vite at du har medfødt hjerte-
feil? Vi som svarer er i samme båt 
som deg, understreker Monika og 
Benedicte, som organiserer  
tjenesten på vegne av VMHs styre.

VMHs medlemmer er spredt over 
hele landet og er det er store varia-
sjoner både i alder og livssituasjon.

– Når vi nå starter en ny tjeneste 
håper vi det kan være med på at enda 
flere tar kontakt med oss og benyt-
ter seg av våre tilbud, sier de to.
Det er kun én likeperson som  
besvarer telefonen hver gang i  
åpningstiden. Vi har dessverre ikke 
mulighet å ringe opp igjen, motta 
sms eller besvare talepostmeldinger.  
Så om du ringer og ikke får svar, så 
vent en liten stund og prøv igjen.
Tilbakemeldinger på hva brukerne 
synes om tjenesten kan gis via vår  
Facebook-side eller ved å sende 
e-post til post@vmh.no

Nyhet: Likepersonstelefonen

Gravid og hjertesyk:
– Her kan alle få en 
vurdering og gode råd
«Kan jeg få barn?» er et av de største og viktigste spørsmålene 
som melder seg hos unge kvinner med medfødt hjertefeil. I de 
aller fleste tilfellene er svaret «Ja». Mange får hjelp på veien av  
Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide.

Tekst: Marit Haugdahl

Siri Kløve vil 
gjerne nå ut til 
enda flere.

–Hvis noen tidligere har blitt 
anbefalt å ikke få barn, men 
har et sterkt barneønske som 

man ikke greier å falle til ro med, så synes 
jeg de skal ta kontakt med oss for en  
prekonsepsjonell veiledning, sier jordmor 
og kardiologisk sykepleier Siri Kløve ved 
Nasjonal behandlingstjeneste for hjerte- 
syke gravide.
– Hva betyr det?
– Det betyr at vi snakker med pasienten før 
en eventuell graviditet for å se om det er ting 
som kan gjøres for at en graviditet skal være 
mulig å gjennomføre. Det kan være å bytte 
medisiner eller ordne en klaff som er trang. 
– Også de som har lyst til å bli gravid, men 
ikke har en like alvorlig diagnose eller 
tilstand, kan be om en slik veiledning. Da 
kan man få en ryddig avklaring. Det er ikke 
sikkert at pasienten trenger å møte en gang. 
Og noen ganger holder det med rådgiving 
til behandlende lege.

For hele landet
– Er det mange som ikke vet om tjenesten 
eller som er redde og ikke tør å ta kontakt?
– Det vanskelig å vurdere, men jeg har møtt 
mange som har vært avventende og som 
har vært redde og synes det er vanskelig å 
gå i gang med et svangerskap. De skal vite 
at vi er her, og vi kan gi råd, sier Kløve.

Når spørsmålet om hvorvidt de vil kunne 
gjennomføre en graviditet er avklart,  
varierer det hvor mye oppfølging de da får 
fra den nasjonale behandlingstjenesten. 
Ofte kan svangerskapet planlegges i  
samarbeid med de lokale behandlings-
tjenestene, og fødselen skje lokalt. Mange 
regionale sykehus som følger opp  

FAKTA

Nasjonal behandlingstjeneste 
for hjertesyke gravide

Opprettet: 2016
Mål: Å sikre gravide kvinner med  
hjertesykdom i Norge en trygg og 
mest mulig lik behandling under 
svangerskap og fødsel
Hvorfor: Hjertesykdom hos gravide 
kvinner kan komplisere et svanger-
skap. Disse pasientene krever  
oppfølging og behandling av et 
tverrfaglig team bestående av jord-
mor, sykepleier, fødselslege,  
narkoselege og hjertespesialist med  
erfaring og kompetanse innen  
denne pasientgruppen
Leder for tjenesten: Mette-Elise 
Estensen
Lokasjon: OUS Rikshospitalet, Oslo
Tilknyttet: Rikshospitalets  
Fødeavdeling, Anestesiavdeling og 
Kardiologisk avdeling
Omfang: Følger drøyt 100 hjerte- 
syke kvinner årlig. Rundt 80 av dem 
føder også på sykehuset. De 
resterende kan og vil føde lokalt – 
gjerne med god planleggingshjelp 
fra behandlingstjenesten
Kontakt: Fastlegen eller  
behandlende kardiolog, jordmor 
eller andre kan henvise til nasjonal 
behandlingstjeneste for hjertesyke 
gravide. Man kan selv kontakte 
Rikshospitalet på  
guch@rikshospitalet.no

GUCH-pasienter har også god kompetanse 
på graviditet og fødsel for denne gruppen.
– Det er en god løsning for mange å få hjelp 
lokalt. Men det er viktig at folk vet at vi er 
tilgjengelig for hele Norge, sier Siri Kløve.

– Hvis hjertefeilen er komplisert, vil vi gjerne 
se kvinnene litt oftere og anbefaler de å føde 
hos oss. De må også gjerne komme hit litt før 
termin og være her til de føder, legger hun til.
– Det er en utrolig spesiell og flott prosess å 
få følge disse graviditetene. Svangerskap, 
fødsel og barseltid er en svært betydnings-
full fase i livet, og vi ønsker å skape en trygg 
ramme, med fokus på å følge utviklingen 
og gi råd under graviditeten, og samtidig 
være oppmerksom på utvikling av  
komplikasjoner, forteller jordmoren.

Frisk fødsel
Kvinnene henvises ofte av lege. Rikshospitalet
har også regionfunksjon Helse Sør-Øst, i 
tillegg til at det er fritt sykehusvalg. 
– Så alle hjertesyke som føder på  
Rikshospitalet er ikke nødvendigvis så syke 
eller har veldig stor risiko for komplika- 
sjoner. Mange synes bare det er godt å føde 
hos oss, gjerne de som bor i nærheten og 
har blitt fulgt opp her hele livet, forteller 
Kløve. Og uansett hvor mye hjerte- 
sykdommen påvirker dem i hverdagen, 
anbefales de å planlegge svangerskapet og 
ta en sjekk før de setter i gang.
– Kvinner jeg har møtt her har lært meg at det 
handler om å få gå gjennom en fødsel og være 
frisk. Det handler ikke om at de er syke. For 
man er ikke nødvendigvis syk selv om man er 
operert. Og min oppgave som jordmor er å 
ta vare på det å være gravid og å føde!

Vil nå ut til flere
Kløve & Co. vil svært gjerne nå ut til flere 
om hva de kan tilby. Særlig til de som har et 
barneønske, men samtidig føler deg  
usikker på om det er trygt.
– Be gjerne om en vurdering hos oss!

– Hva sier kvinner dere snakker med når de 
skjønner at de kan bli gravide og få hjelp 
underveis?
– Noen blir glade og fornøyde og føler at det 

er trygt. Andre må gjennom et svangerskap 
før de føler seg trygge. Du vet, mange lever i 
ens lags beredskap, og en bekymring kan 
være vanskelig å slippe. Det kan oppleves 
som å hoppe fra 10-meteren. Har man først 
gjort det, skjønner man at det går bra, sier 
Kløve.

De aller fleste får lov å føde vaginalt. Det er 
en trygghet at de færreste trenger keiser- 
snitt, for mange vil ikke ha flere operasjoner. 
Pasientene opplever også trygghet ved at 
det er så gode systemer ved Nasjonal opp-
følgingstjeneste for hjertesyke gravide, 
ifølge jordmoren.
– Vi har mange ulike fagdisipliner involvert, 
som anestesi, kardiologi, fødselslege, jord-
mor og GUCH-sykepleiere. Vi har i det store 
og hele, et godt system, med fint samarbeid 
på tvers av avdelinger og profesjoner. Vi er 
et fyldig team, og kan trekke inne mange 
flere ved behov, forsikrer hun.  
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Risikosvangerskap:

– Jeg ble ekstremt  
godt ivaretatt!
For snart to år siden ble Elen Kristivik mamma til Henry. 
– For meg var det helt essensielt med den tryggheten  
de ga meg på Rikshospitalet. Jeg og spiren ble rett og  
slett veldig godt ivaretatt, slår hun fast.
Tekst: Marit Haugdahl  Foto: privat

Elen mener nyfødt- 
intensiven var fantastiske 
til å feire milepæler. Her 
har Henry blitt ti uker 
gammel. 

Min historie Elen gjennomgikk et risikosvangerskap og 
fikk oppfølging av teamet i Nasjonal  
behandlingstjeneste for hjertesyke gravide 

ved OUS Rikshospitalet. Det er også det sykehuset 
hun følges opp ved for sin medfødte hjertefeil.
– Jeg har jo gått hos dem hele livet, og føler at de 
kjenner meg ut og inn.

Plutselig dårlig tid
Som tenåring tok Elen opp det med graviditet 
under en kontroll. Det ble ikke noen lang samtale. 
Det hun husker er at hun, hvis hun valgte å en 
gang bli gravid, mest sannsynlig bare ville kunne 
få ett barn – og at hun måtte gjennomføre  
graviditeten før hun var midt i 30-årene.
– Som tenåring tok jeg til meg informasjonen, 
men tenkte ikke grundig over det, sier Elen.
Men da hun møtte kjæresten og etter hvert  
samboeren for noen år siden, kom temaet barn 
raskt på banen. Hun nærmet seg den alders- 
deadlinen de hadde snakket om på sykehuset den 
gangen for lenge siden, og følte plutselig at hun 
hadde dårlig tid.

– Ble ganske lei meg
På neste kontroll tok hun det opp med kardiologen. 
– Hun spurte om vi ville bli kalt inn for en prat for 
å gå mer i dybden. Det takket vi ja til, forteller 
Elen. 
– Hvordan var det?
– Jeg ble veldig lei meg. Mette (Mette-Elise  
Estensen red.anm.) & Co er fantastiske, så det har 
ikke noe med det å gjøre. Men de gikk i detalj på 
hva et svangerskap innebærer av risikofaktorer, 
og da kom det opp ting jeg ikke hadde vært klar 
over tidligere. Det hadde jo ikke vært aktuelt for 
meg før, forteller hun. Elen er født med et såkalt  
univentrikulært hjerte, er Fontan-operert, og 
hører dermed til kategorien «risikosvangerskap».

– Det er aldri noen garanti for hvordan det går 
med noen parter i et svangerskap. Men det var 
mye å fordøye. Samtidig må de jo opplyse om alt 
for at jeg skal kunne ta et opplyst valg. Og de var 
tydelige på at jeg var i god form til å være meg, 
forteller Elen. Hun dro hjem fra sykehuset med 
mye å tenke på.

Valgte å stole på kroppen
– Jeg ser egentlig på meg selv som veldig frisk. Jeg 
kan jobbe så og si fullt, og lever veldig normalt. 
Men jeg kjenner jo av og til på effekten som  
hjertefeilen har på visse aspekter av livet. Nå ville 
jeg ha barn med kjæresten min, og så pirker  
hjertefeilen meg i siden og sier at det ikke blir 
enkelt, forteller Elen. Hun og kjæresten tok en 
skikkelig grundig og lang prat.
– Konklusjonen var at vi hadde trua på kroppen 
min. Vi gikk inn for å prøve!

Prøve gjorde de, og til slutt var Elen gravid.
– Jeg følte meg ekstremt godt ivaretatt av Mette og 
Vibeke (Almaas, red.alm.), sykepleierne og hele 
gjengen på teamet for hjertesyke gravide på  
Rikshospitalet helt fra jeg ringte og ga beskjed om 
at jeg var gravid, slår Elen fast.

Hun fikk tilbud om en del flere ultralyder enn 
normalt og å ta ulike tester. Både mor og barn ble 
sjekket ofte og grundig underveis.

Elen ble operert da hun var syv og åtte år. Etter 
det har det gått veldig bra med henne. I 2015 opp-
levde hun at metningen sank over tid, og da  
gjennomgikk hun et inngrep for å rette opp en 
blodåre som hadde tatt en uheldig snarvei. 
– Foruten det har jeg ikke hatt en eneste sykehus-
innleggelse, kun kontroller. Så jeg har vært veldig 
heldig.

Én bekymring mindre
Det ble tidlig klart at den hjertesyke, vordende 
moren både skulle følges opp og føde på  
Rikshospitalet. Hun opplevde litt blødninger 
ganske tidlig, og var blitt forespeilet at hun – i 
likhet med de fleste hjertesyke gravide – trolig 
ville føde litt før tiden. Det endte med at Elens 
sønn Henry kom til verden ikke bare litt, men 
ganske mye før tiden. 
– Jeg var ikke gravid så lenge, for å si det sånn. 
Henry ble født altfor tidlig. Sånn sett ikke noen 
plakathistorie, erkjenner hun.

I tillegg til blødningene lå morkaka litt feil. På 
ultralyd så de en svak antydning til mulig  
svangerskapsforgiftning.
– Da jeg fikk blødninger under graviditeten, visste 
jeg ikke at jeg skulle dratt rett til Rikshospitalet.  
I stedet dro jeg på legevakta og lokalsykehuset. 
Det skulle jeg gjerne ha visst.
På sykehuset ble hun møtt med lydhørhet,  
forståelse og omtanke. 

– Selv var jeg jo i en slags sjokksituasjon, og da er 
det trygt å føle seg så innmari tatt hånd om!
Da Henry kom ble han innlagt på nyfødt- 
intensiven, mens den nybakte moren først lå på 
intensivavdelingen, så på hjerteovervåkningen  
– før hun endte på barselavdelingen. Lenge gikk 
hun med hjertemonitor. Legene tok også ultralyd 
for å se etter endret hjerteaktivitet hos henne. Det 
fant de hverken da eller siden.
– Det at man automatikk blir så hyppig sjekket, 
betydde én bekymring mindre for meg. Jeg hadde 
jo selv litt andre bekymringer, siden Henry lå på 
nyfødtintensiven. 

– Lytt til ekspertene!
– Har du noen råd til andre i samme situasjon?
– Når man har levd hele livet med en form for 
begrensning, tror jeg man kjenner seg selv godt. 
Men jeg tror også at noen kan ha litt for lite trua på 
seg selv. Da er det veldig lurt å lytte til ekspertene!

– Jeg tror mange med hjertefeil – enten de har gått 
gjennom operasjoner eller ikke – kan sitte på mye 
følelser og redsel for seg selv. Det er forståelig. De 
har kanskje vært i situasjoner hvor det har stått 
om livet. Men de skal vite at alt tas hånd om. På 
sykehuset er de føre var hvis noe oppstår, fordi 
oppfølgingen er så tett og god. Det er jo helt  
utrolig med det store teamet de har rundt hjerte-
syke gravide. Tenk at de har dedikerte jordmødre 
med spesialutdannelse i hjertefeil!

– Visste du om denne tjenesten?
– Nei, jeg tror ikke det. Ikke før det kom opp på 
kontroll før jeg ble gravid. 

Henrys ettårsdag i fjor. Han er det beste 
som finnes, erklærer moren hans. 

Henry har begynt  
i barnehagen, 

elsker folk og er et 
sjarmtroll av de 

sjeldne, ifølge 
moren Elen.

Elen har alltid ment at det er bedre med konkret 
informasjon enn å gå og rundt å tro eller forestille 
seg ting.
– Jeg håper virkelig ikke at mange går rundt og er 
så redde for hva de vil få høre at de ikke tør å spørre. 
Jo mer man vet, jo lettere er det å få bearbeidet og 
håndtert situasjonen, tror hun.

– Fylt til randen av glede
Selv om det var knyttet risiko til Elens graviditet, 
ble hun ikke anbefalt å la være. Men hadde hun 
hatt like lav metning som i 2015, hadde hun blitt 
sterkt anbefalt å ikke bli gravid. 
– De er veldig tydelige, og man trenger ikke lure 
på hva de mener. Derfor mener jeg også at man 
både kan og skal støtte seg til det. Man skal stole 
på kroppen sin og på at teamet for hjertesyke 
gravide vil være der hvert steg på veien. For det er 
de virkelig!

Henry fikk en tøff start, og måtte tilbringe flere 
måneder på sykehus før han fikk reise hjem med 
mor og far. Nå er han en frisk og fin gutt som fyller 
to år i november.
– Jeg er utrolig takknemlig for at alt har gått bra 
med mitt lille under, og er fylt til randen av glede 
over å få være mammaen hans, sier Elen. Hun er 
nå 37 år, og har dermed passert den «utløps- 
datoen» hun fikk på sykehuset som tenåring.

– Har du vurdert å få nummer to?
– Som mor får man andre perspektiver. Hadde jeg 
bare hatt meg selv å tenke på, hadde jeg ønsket to 
barn – selv om jeg alltid har hørt at jeg kun kan få 
ett. Men jeg skal jo være her for Henry også,  
resonnerer Elen.

– Det er ingen endring i min hjertesituasjon etter 
graviditeten, men de på sykehuset anbefaler at jeg 
ikke får flere barn. Det er vanskelig å svare på, og 
mye å tenke på.  

FAKTA

Elen Kristvik

Alder: 37
Hjertefeil: Singel  
ventrikkel, Fontan- 
operert
Aktuell: Mammaen til  
Henry (snart to år)
Yrke: Journalist. Arbeider  
i dag i et PR- og  
kommunikasjonsbyrå etter 
mange år som frilanser
Bor: på Haslum i Bærum 
sammen med samboer og 
sønnen Henry
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Foreningsnytt

Psykisk helse 
på timeplanen
26.–28. november inviterer VMH 
til helgeseminaret «Å leve med 
hjertefeil» hvor tema er psykisk 
helse. Her blir det ulike foredrags-
holdere med forskjellig vinklinger 
for å bedre forstå ens egne  
reaksjoner, hvordan en kan styrke 
den psykiske helsen, og få enkle 
verktøy som kan være til hjelp. Vi 
planlegger også noen samtaler i 
mindre grupper, og mye hyggelig 
sosialt samvær.

Dette seminaret er åpent for alle 
medlemmer, men vil ha en maks-
grense på hvor mange som kan 
delta. 

Seminaret vil bli avholdt på et 
hotell på Holmenkollen. Mer  
informasjon om seminaret og 
hvordan du kan melde deg på,  
kommer i løpet av kort tid.

I regionene
Regionlagene er i gang med  
aktivitetene for høsten. Følg med 
på regionlagenes sider på  
Facebook. Mye sendes også ut via 
e-post. Får du ikke e-post fra VMH 
kan det skyldes at vi ikke har riktig 
adresse til deg. Send gjerne  
beskjed til anne@vmh.no

For likepersoner
23.–24. oktober avholdes det  
Likepersonseminar på et hotell ved Gardermoen. 

Til dette kurset inviteres alle som allerede er likepersoner (som har deltatt på 
kurs de siste to–tre årene), samt en del nye som har meldt sin interesse det siste 
året. Er du interessert i å delta, kan du sende en e-post til anne@vmh.no  
Invitasjon og informasjon om påmelding sendes direkte til de aktuelle.

VMH  
på veggen
VMH har fått laget noen enkle, men 
ganske treffende (synes vi selv)  
plakater om foreningen vår som kan 
henge på venterom og andre opp-
holdssteder på sykehus der GUCH-ere 
ferdes. Plakatene er i ferd med å bli 
spredd rundt på landets GUCH- 
avdelinger. Savner du plakater på 
«ditt» venteværelse? Gi beskjed til 
kontoret (post@vmh.no) da vel!

Endelig organisasjonsbygging
Organisasjonskurset med nesten 30 påmeldte tillitsvalgte og andre ressurs- 
personer i VMH ble avholdt andre helgen i september. Der møttes også  
landsstyret for første gang fysisk, da de kun har sett hverandre på skjermen 
etter at de ble valgt inn på det utsatte (elektroniske) landsmøtet i fjor høst. 

Landsmøte – igjen!
Allerede til våren er det nytt landsmøte, og informasjon 
om dette vil bli sendt alle medlemmer innen utgangen 
av oktober. Hold av datoen 30. april –1. mai 2022!

Fensli har vært professor i e-helse ved 
Universitetet i Agder, og har årelang 
erfaring med teknologi og helse- 

forskning. Jortveit er kardiolog og spesialist 
i indremedisin og hjertesykdommer. Han 
jobber som overlege ved hjerteavdelingen 
til Sørlandet Sykehus Arendal.
 

Åtte om dagen
– Denne lille enheten kan avdekke hjerte- 
rytmeforstyrrelser. Forstyrrelser som, om det 
er atrieflimmer, kan gi hjerneslag. For ved 
atrieflimmer kan bildet klumpe seg og ende 
opp som en plugg i en blodåre i hodet,  
forteller Rune Fensli. Rundt åtte personer i 
Norge får hjerneslag hver dag på grunn av 
atrieflimmer. 
– Ved å avdekke atrieflimmer tidlig, kan vi 
kunne redusere faren for hjerneslag.  
Omtrent en tredjedel av de flere tusen hjerne-
slagene som rammer nordmenn hvert år, 
kommer av denne typen hjerterytme-

forstyrrelser, legger Jarle Jortveit til.
Fensli har selv testet ut ECG247. Den  
avdekket at professoren hadde rytme-
forstyrrelse som kunne ha ført til et alvorlig 
hjerteinfarkt, ettersom han hadde en tett 
blodåre. Dermed fikk han blokket ut åren.  
I verste fall kunne rytmeforstyrrelsen ha 
medført hjertestans og død for professoren.
 

Trådløst
Enheten kan loggføre data 24 timer i døgnet 
i opptil en uke. Tester viser at ECG247 gir 
veldig gode data, og ikke minst er den mye 
enklere og mer behagelig å bruke enn andre 
rytmemålere, som Holter-apparat, som 
mange med medfødt hjertefeil kjenner til. 
– I første omgang er det personer over 65 år 
som er målgruppen for å bruke hjerte- 
overvåkeren. Og de som kjenner på at de 
kan ha rytmeforstyrrelser, sier Jortveit. 
Det er nå mulig å kjøpe enheten på  
apoteket, og den er tatt i bruk på over 100 
fastlegekontor i Norge. Det jobbes nå med 

en studie på atrieflimmer gjennom  
Sørlandet sykehus med over 1.000 deltakere. 

Ingen studier på GUCHere
Bak ECG247 står selskapet Appsense AS, 
der blant andre Jarle Jortveit og Rune Fensli 
er medeiere.
– Har dere testet den ut på folk med medfødt 
hjertefeil?
– Selve EKG-signalene er i utgangspunktet 
de samme uavhengig av om det foreligger 
medfødt hjertesykdom eller ikke, men vi 
har ingen studier der ECG247 spesifikt er 
benyttet ved medfødt hjertefeil, forteller 
Jarle Jortveit.
Barnehjerteseksjonen ved OUS Rikshospitalet 
har nå inne en søknad til regional etisk 
komite og Statens legemiddelverk om å 
sammenlikne ECG247 med Holter hos barn. 
Denne vil forhåpentligvis komme i gang. 
Per nå er ikke ECG247 anbefalt brukt hos 
barn, opplyser Jortveit.  

Norsk oppfinnelse kan avdekke 
hjertefeil før det går galt

– Det er liten tvil om at oppfinnelsen kan være med på å forhindre hjerneslag, sier 
hjertespesialist Jarle Jortveit (t.v.) og professor Rune Fensli.

ECG247 er en liten datamaskin som festes 
til brystet som et plaster. Målingen av 
hjerterytmen sendes fortløpende til en 
app på telefonen din. Dersom det skulle 
oppstå uregelmessigheter, får man 
umiddelbart beskjed.

Professor Rune Fensli og  
hjerteoverlege Jarle Jortveit 
er to av gründerne bak  
ECG 247, som kan oppdage 
rytmeforstyrrelser og  
forhindre hjerneslag.
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Foreningen for hjertesyke barn arbeider for at hjertesyke  
barn i Norge skal få best mulig livskvalitet.
Gi en gave og bidra til bedre liv for barn med hjertefeil.
Kontonummer: 3000 19 32000

Avsender:
Foreningen for hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo
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– og gir flere et bedre liv


