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Den første delen av spørsmålet i denne 
overskriften er et dagligdags spørsmål 
som mange av oss både stiller og får. 
Det er en samtaleåpner som gir den 
andre mulighet til å svare akkurat det 
man vil, og jeg tror det i utgangspunktet 
ikke ligger all verdens forventning om 
et utfyllende svar. – Joda, jeg har det 
ganske bra. Enn du? Eller kanskje:  – Ja, 
nå er det ganske bra etter at jeg kom 
meg etter influensaen. Det er ofte like 
mye en høflighetsfrase og en grei måte å 
få en rask og overfladisk oppdatering på 
som en genuin nysgjerrighet på hvordan 
andre har det. 

Hvordan har du det? Egentlig? Hvor 
mange av oss stiller dette spørsmålet? 
Og hvor mange stiller det til mennesker 
som man vet er i en vanskelig situasjon, 
som for eksempel foreldre med et hjerte-
sykt barn? 

Mange kvier seg for å snakke med for-
eldre som har et alvorlig sykt barn. Det 
er ikke komplisert pyskologi å forstå at 
det kan være vanskelig å spørre når man 
vet at livet er tøft, og at et ærlig og opp-
riktig svar kan være krevende å høre og 
følge opp. Jeg tror også mange synes det 
er skummelt å spørre fordi de ikke aner 
om det er noe man vil snakke om, altså 
en frykt for å stille spørsmålet fordi man 
er redd for å såre og rive opp i følelser 
en del gjør sitt beste for å gjemme unna i 
hverdagslige sysler. 

Jeg er ikke psykolog, men min erfaring 
er at det enkleste ofte er å være helt 
ærlig på om man vil snakke om livets 

mange utfordringer og hverdagens tøffe 
tak. – Jo, nå skal du høre, kan være 
starten på en lang samtale med mye 
hverdagsterapi. Du merker fort om den 
som spør mener det oppriktig eller om 
det er en høflighetsfrase.  

- Nei, vet du, akkurat nå synes jeg det er 
vanskelig å snakke om, men takk for at 
du spurte. Det er et like greit svar, men 
det er viktig å anerkjenne det velmenen-
de spørsmålet. Hvis ikke kan det være 
at vedkommende aldri tør å stille deg 
spørsmålet igjen. 

Noen av de beste samtalene har man 
ofte med mennesker som er eller har 
vært i samme livssituasjon. Det er så 
mye enklere å snakke med noen som 
har vært der. Å snakke om liv og død er 
krevende, og du skal være ganske trygg 
på den du snakker med for å åpne den 
døra. 

I denne utgaven av Hjertebarnet kan du 
lese mer om både det å være foreldre 
i en tøff livssituasjon og hvordan man 
kan ta vare på forholdet til ektefelle, 
samboer og kjæreste. I begge tilfeller 
finnes det tilbud om samtalegrupper og 
kurs. 

Snakk sammen! 

HVORDAN HAR DU DET? 
EGENTLIG?

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB
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notiser

Petra (3) har hatt pacemaker siden hun var seks uker gammel. 
Jenta tenker lite på den lille og livsnødvendige boksen i hverdagen. 

Foreldrene er glad for at den tekniske innretningen sikrer veslejenta en 
jevn og stabil hjerterytme, og mye aktivitet. 

Aktiv jente 
  med 
pacemaker

U

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

TV-SERIEN HJERTEBARNA  
I REPRISE I SOMMER

I fjor høst gikk TV-serien Hjertebarna på 
TV 2, hvor vi kunne følge flere familier med 
hjertesyke barn gjennom seks episoder. 
Serien hadde mange seere og ble tatt godt 
imot.

Nå har TV 2 bestemt at serien sendes i 
reprise i sommer. Den vil gå på tirsdager 
klokken 21.40. med følgende tidsplan:

Episode 1 sendes 2. juli. Deretter går 
episodene ukentlig, med unntak av tirsdag 
30. juli. Da går serien ut på grunn av fotball. 
Episode 5 vil derfor sendes tirsdag 6. august 
isteden, episode 6 tirsdag 13. august.MANGE SVAR PÅ LESERUNDERSØKELSEN  

– TUSEN TAKK FOR HJELPEN!
I vinter sendte Foreningen for hjertesyke barn ut en leserundersøkelse om 
magasinet Hjertebarnet, for å få tilbakemeldinger fra våre lesere om hva som 
er interessant og aktuelt og hva vi eventuelt kan gjøre annerledes. Nesten 
500 respondenter svarte på undersøkelsen, tusen takk til alle sammen! Disse 
svarene og tilbakemeldingene er viktig for vårt arbeid med å videreutvikle 
magasinet.

Svært hyggelig er det å registrere at magasinet Hjertebarnet rangeres som 
både troverdig, tidsaktuelt og relevant for den store majoritet av dem som 
har svart. Så er det noen som ønsker seg mer stoff om det ene og det andre. 
Veldig nyttig for oss å få vite.

«Veldig fornøyd med bladet og kunnskapen det gir hele familien.»  
KOMMENTAR FRA EN AV DELTAKERNE I UNDERSØKELSEN.

RETURADRESSE:Foreningen for hjertesyke barnPB 222 Sentrum0103 Oslo

STØTT LIVSVIKTIG FORSKNING 
FOR BARN OG HJERTESYKDOM!Vi trenger ny kunnskap og nye metoder – og vi trenger bidrag.VIPPS 112519 

Ta kontakt medForeningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen

forskningsstiftelsen@ffhb.noMer informasjon på www.ffhb.no/forskningsstiftelsen
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LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
Stiftelsens formål
Lasselitens fond for hjertesyke barn har som ideelt formål:
• å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse 

med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling.
• å bidra med økonomisk støtte til forskning relatert til  

hjertesykdommer hos barn og ungdom.
• å bidra økonomisk til utstyr og materiell til sykehusavdelinger for 

hjertesyke barn. 
• å bidra økonomisk til sosiale tiltak av ulik art for hjertesyke barn  

og ungdom og deres foreldre/foresatte.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

Foreningen for hjertesyke barn er sekretariat for Lasselitens fond og henvendelser kan gjøres til:
Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, Sentrum, 0103 Oslo. Telefonnummer 23 05 80 00 eller mail: ffhb@ffhb.no

RETURADRESSE:
Foreningen for 
hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

STØTT LIVSVIKTIG FORSKNING 
FOR BARN OG HJERTESYKDOM!
Vi trenger ny kunnskap og nye metoder – og vi trenger bidrag.

 

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

Mandag 27. mai døde Svein 
Jan Sørland, som viet hele sitt 
yrkesaktive liv til barnekardio-
logien. Fra 1966 og til 2002, 
da han ble pensjonist, arbeidet 
Sørland på barnehjerteseksjo-
nen ved Rikshospitalet, de siste 
årene som sjefoverlege. Han 
åpnet det første laboratorium 
for angiokardiografi i 1966. 

 I 2002 mottok Svein Jan Sørland Kongens For-
tjenstmedalje i gull. Han mottok også hedersprisen 
til Norsk Cardiologisk selskap. 

– Svein Sørland regner vi som grunnleggeren av 
norsk barnekardiologi. Han interesserte seg for 
medfødte hjertefeil i en tid da fagfeltet nesten ikke 
eksisterte. Svein var modig og en pioner i en tid 
med fantastiske medisinske fremganger, sier Gaute 
Døhlen, avdelingsleder på Barnekardiologisk avde-
ling på OUS Rikshospitalet.

GRUNNLEGGEREN AV NORSK BARNEKARDIOLOGI ER DØD

Sørland var veldig snill og omtenksom. Han hadde 
stor omsorg for pasientene sine og han hadde en 
enorm hukommelse, husket pasientene og diagnose-
ne. Han hadde også en enorm arbeidskapasitet, sto 
alltid på. Jeg hadde inntrykk av at pasientene gikk

foran alt. Han ga hele sitt liv til barna og foreldrene. 

PENSJONERT SYKEPLEIER JORUNN MARGRETHE BRETTEN, SOM I VELDIG MANGE ÅR ARBEI-
DET SAMMEN MED SØRLAND PÅ RIKSHOSPITALET.

Svein Jan Sørland var en lege som innga tillit. Han 
evnet å gi trygghet og ro til utrygge og engstelige 
foreldre, og var alltid tilstede for spørsmål. Han var 
ærlig og direkte når han snakket om hjertebarnets 
diagnose og prognose, og man kunne stole på det 
han sa. Det er mange som vil minnes Sørland med 
takknemlighet og vemod.

MARTE JYSTAD, FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 

Benjamin er ett av barna vi kan følge i TV-serien 
Hjertebarna.
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– «Makeren» min, kaller Petra den lille boksen 
som er operert inn rett på nedsiden av hjertet. 
Den synes som en kul under huden, og av og til 
kjenner Petra den.

– Boksen kan gnage litt mot brystbenet (ribbena) 
når hun sitter foroverbøyd, forteller mamma Silje 
Hoff Aksnes.

Hjertebarnet møter familien hjemme i naturskjøn-
ne Tjørvåg i Møre og Romsdal, ikke så langt fra 
Ulsteinvik hvor tv-serien «Heimebane» ble spilt 
inn. Petra er forkjølet og har hatt ørebetennelse, 
så hun har vært hjemme fra barnehagen den siste 
uken. Nå begynner hun å bli frisk og rastløs, og 

pusler intenst med sitt mens foreldrene forteller 
om hvordan det hele begynte.

ANNERLEDES BARSELTID
Petra er født et par uker før termin. Fødselen ble 
satt i gang fordi det ikke var liv å spore i magen. 
Ganske dramatisk, med andre ord. Da Petra kom 
ut, var det første hun gjorde å vræle høyt. Alle 
var lettet, ungen var tydeligvis frisk og definitivt i 
live! Alt virket dessuten fint mens de var på barsel 
på sykehuset i Volda, og etter noen dager reiste 
mor og barn hjem til far og to forventningsfulle 
søsken. 

– Jeg gledet meg så veldig til å kose meg med 
barseltid i nesten nytt hus, forteller Silje. Da sto-
resøster Helle kom til verden, tre år tidligere, var 
de midt i bygging og flytting og masse rot. Men 
Silje skulle ganske snart få oppleve en nedtur, og 
barseltiden ble langt fra så koselig som hun hadde 
drømt om. 

Etter noen uker hjemme begynte nemlig ting å 
skje med minstejenta.

 – Petra ble etter hvert mer og mer slapp og sluttet 
å spise. Hun ville bare sove. Det var plutselig 
sånn at armene hennes bare hang slapt ned langs 
siden. Da reiste vi til legevakten. De ba oss kjøre 
til sykehuset i Ålesund, forteller Silje og er fortsatt 
forundret over at de ikke ble sendt i ambulanse. 
Kjøreturen var lite forsvarlig. 

Vel fremme på sykehuset, ble det tatt bilder og 
prøver og flere leger lyttet og så på hjertet til Pe-
tra. Det tok ikke lang tid før de skjønte at det var 
noe alvorlig galt. Hun ble lagt i respirator og haste-
sendt til Rikshospitalet i Oslo. Legene ga uttrykk 
for at de var usikre på hvordan dette ville gå.

– Jeg bare gråt og gråt, minnes Silje, som var 
fullstendig i sjokk. 

– Da jeg satte meg i ambulansen på vei til flyplas-
sen, skrudde jeg imidlertid av alle følelsene mine 
og gråt omtrent ikke mer under hele sykehusopp-
holdet. Et klassisk eksempel på det å stenge følel-
sene av, for så å få dem i fleisen en stund etterpå, 
slik jeg gjorde, forteller Silje.

TO OPERASJONER PÅ RAPPEN
På Rikshospitalet konstaterte de at Petra hadde en 
koarktasjon (innsnevring) på aorta (se faktaboks 
for mer informasjon) og i tillegg flere hull på skil-
leveggen mellom hjertets hovedkamre (VSD-er). Så 
lenge fosterforbindelsen mellom aorta og lunge-
åren (ductus) var åpen, klarte Petra seg. Da denne 
lukket seg, gikk hun raskt i kritisk hjertesvikt. 

Petra ble operert på Rikshospitalet tre uker etter 
at hun var født. De reparerte koarktasjonen og 
de lukket ett av hullene i skilleveggen. Dessverre 
kom de i denne forbindelse også borti lednings-
nettet i hjertet hennes, og Petra fikk AV-blokk 
(atrioventrikulært blokk, blokkert impulsledning 
fra forkamrene til hjertekamrene). 

Hun fikk først satt inn eksterne pacemakertråder, 
og håpet var at impulsene ville komme tilbake, 
noe som ikke skjedde. Seks uker gammel fikk hun 
satt inn en permanent pacemaker. 

– Hun hadde endelig sluttet med smertestillende 
etter den første operasjonen, nå var det ny run-
de, sier mor som syntes det var tøft at datteren 
måtte åpnes på nytt av kirurgene. De forlenget 
arret på brystkassen og plasserte pacemakeren 
under muskelen ved magen. Denne skal sørge for 
å holde hjerterytmen hennes normal – resten av 
livet. 

Silje innrømmer at hun innimellom tar det 
innover seg at Petra for alltid vil være avhengig 
av teknologi for at hjertet hennes skal slå. Hun 
synes det er en litt ubehagelig og skremmende 
tanke. Samtidig er hun så inderlig takknemlig for 
at teknologien finnes og at de bor i Norge med et 
fantastisk helsevesen som kan passe på.

OMSTILLING FOR HELE FAMILIEN
Etter fem uker på sykehus kunne veslejenta 
og foreldrene reise hjem igjen. Storesøsknene 
Herman (9) og Helle (6) bodde hos bestefor-
eldre i tiden foreldrene var på sykehuset med 
Petra. De var også preget av situasjonens alvor 
og dramatikk. 

– Herman var på trening da vi reiste på legevakta 
med Petra. Da han kom tilbake, var vi borte – og 
ble borte lenge, sier Silje alvorlig. 

Petra med mamma og 
pappa, rett ved der hun 
bor på Tjørvåg.
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På grunn av smittefare fikk ikke søsknene komme 
på besøk på Rikshospitalet og det ble en lang 
adskillelse for dem alle. Pappa Ole Johan Hoff 
Aksnes forteller at Helle var mye sint den første 
tiden etter at de kom tilbake, og hun var veldig 
opptatt av hvor foreldrene var, til enhver tid. 
Herman ville ikke sove andre steder enn hjemme 
etter dette. 

– Men de er veldig glad i lillesøsteren sin. Petra får 
det akkurat som hun vil, særlig med storebror, hun 
kan rett og slett være ganske rampete med ham, 
sier Silje, mens Petra ser bort på mor og byr på et 
ordentlig sjarm-smil.

Familien tok fatt på hverdagen etter hjemkomst fra 
sykehuset – som best de alle kunne. Petra var på 
kontroller, både på sykehuset i Ålesund og på Riks-
hospitalet. Hun var frisk og ting stabiliserte seg. 

NY DRAMATIKK
Så, sent på vinteren i fjor ble hun syk med den 
femte barnesykdommen og brukte forbausende 
lang tid på å komme seg. Familien dro på påske-
ferie og hun var fortsatt litt redusert. 

– Så var hun plutselig veldig hoven over øynene 
når hun våknet, og det var merker etter sokkene 
på bena. Jeg lurte på om hun reagerte på noe.  
Hun var så slapp, og da hun også begynte å kaste 
opp og nærmest sovnet i hendene på pappaen, 
ringte jeg 113.

Silje grøsser litt ved tanken på disse dagene. Det var 
fortsatt påske og hun forteller at legen som var på 
vakt på sykehuset, ba dem om å kjøre til Ålesund. 

– Jeg gikk litt i fistel da og nektet å kjøre selv en 
gang til, de fikk komme med ambulansen! 

I bilen viste det seg at jenta hadde svært lav puls 
med egenrytme på litt over 40 slag i minuttet. 
Petra var bare så vidt innom sykehuset i Åle-
sund, ble forsynt med medisiner og umiddelbart 
sendt videre til Rikshospitalet med ambulansefly, 
sammen med mamma. 

– Jeg hadde spurt legene om hva som skjer hvis 
det blir noe galt med pacemakeren, men det var 
først i ambulansen at jeg skjønte at det var nett-
opp det som nå hadde skjedd. 

Ole Johan kom etter i bil, denne gangen var både 
Herman og Helle med. Morgenen etter ble Petra 
operert. 

– Det som hadde skjedd, var at pacemakeren had-
de sklidd ned i buken. Da kom ledningen i strekk 
og sluttet å virke, slik jeg har forstått det. Nå ble 
pacemakeren løftet opp og festet på nytt, denne 
gangen på utsiden av muskulaturen. På sykehuset 
kunne de i etterkant lese av pacemakeren og da så 
de at det hadde vært dårlig kontakt før det endeli-
ge bruddet, og at pacemakeren hadde kompensert 
så godt den kunne, forteller Ole Johan. 

For lille Petra var det hele en stor påkjenning. 
Hjertet slet med høyt trykk og hun brukte tid på 
å komme seg. 

– Hun har fått litt angst for å måle blodtrykk 
etter dette, vi får det rett og slett ikke til mer. Hun 
er også veldig engstelig for ambulanser. Men ellers 
går det veldig bra nå, slår Silje fast, ett år etter 
denne dramatiske hendelsen.

Imens kjører Petra en demonstrasjonsrunde med 
lekebilen på familiens store veranda. Hun er ikke 
spesielt interessert i å posere for kameraet, men 
veldig opptatt av å få tatt raske omdreininger 
med bilen.

HVERDAG MED LITT TILRETTELEGGING
Petra begynte i barnehage for omtrent et år siden, 
der går hun fire dager i uken. 

– De var litt redde i starten i barnehagen, syntes 
nok det var litt skummelt at hun hadde pacema-
ker, men nå tror jeg ikke de tenker så mye over 
det. Annet enn når det er en vikar innom, som er 
ny, forteller Ole Johan. 

Barnehagen har fått Hjertepermen fra Foreningen 
for hjertesyke barn, med praktisk informasjon om 
tilrettelegging og hva det er lurt å være obs på i 
barnehagen. Og de har laget en beredskapsplan 
for Petra, om hva de skal gjøre dersom noe skjer 
med henne. 

Petra selv er glad i å være i barnehagen og liker å 
leke, skal vi tro pappa Ole Johan. 

– Hun er bare ikke så begeistret for å være ute 
når det er kaldt, legger mamma til og forteller at 
de nok merker at Petra er litt preget av hjertefei-
len. Hun blir mer sliten enn sine jevnaldrende, er 
liten av vekst og henger også litt etter motorisk. 
Derfor har hun blant annet gått til fysioterapeut.

– Men hun holder vektkurven sin, understreker 
Silje. Jenta er både aktiv og glad. Så mye at pappa 
spøkefullt forteller at de noen ganger tøyser med 
at de kanskje burde skru frekvensen på pacema-
keren litt ned.

TETT OPPFØLGING
Både pacemakeren og den opererte koarktasjonen 
følges jevnlig opp på sykehuset, to ganger i året, 
annen hver gang på Rikshospitalet og på syke-
huset i Ålesund. Foreldrene vet og er innstilt på at 
om cirka sju år må Petra bytte ut pacemakeren, 
sånn er det bare. 

Etter at Petra fikk satt inn pacemakeren da hun 
var baby, fikk de med hjem et eget hjemme-moni-
toreringsstystem (CareLink) for selv å kunne måle 
pacemakeren og aktiviteten.  Tre ganger i året, og 
ved eventuell mistanke om noe unormalt, kan de 
ved hjelp av dette apparatet lese av informasjon 
om rytme og aktivitet fra pacemakeren. Som i 
neste omgang gjøres tilgjengelig for dem som 
følger opp på sykehuset. 

– Det tar bare noen sekunder, Petra holder 
apparatet selv nå, veldig enkelt. Og det oppleves 
betryggende, innrømmer Silje og viser fram appa-
ratet og hvordan det brukes.

I fjor høst var det mye skriving i avisene om 
medisinske implantater og ting som går galt, blant 

HVA ER KOARKTASJON AV AORTA?

Koarktasjon betyr innsnevring og betegnelsen viser til en forsnevring 
i hovedpulsåren (aorta) som transporterer rødt (oksygenert) blod 
fra hjertet til kroppen. En koarktasjon av aorta medfører at venstre 
hjertekammer må jobbe hardere enn normalt, fordi det må presse blodet 
gjennom et smalere område. Dette kan føre til at veggen i venstre 
ventrikkel blir tykkere på grunn av økt muskelmasse (hypertrofi). På 
engelsk heter tilstanden Coarctation of the Aorta (CoA).

BLID JENTE med 
brannbil

SØSKEN PÅ BÅTTUR 
(Foto privat)

HJEMME-MONITORERING:  Ved hjelp av Care Link 
apparatet kan familien måle av pacemakeren og 
aktiviteten hjemme. – Det oppleves betryggende, 
syns mamma Silje (foto privat).



10 11MAGASINETHJERTEBARNET  |  03/19 MAGASINETHJERTEBARNET  |  03/19

annet med pacemakere. Ole Johan forteller at 
han gjorde seg noen tanker akkurat da, men de 
skjøv han fort unna. 

– Jeg kan ikke gå og bekymre meg og tenke 
«enn om» og «tenk hvis» hele tiden, sier Ole 
Johan, som følger sin egen filosofi om akkurat 
dette: det vil helst gå bra. 

Når det gjelder selve hjertefeilen, har de slått 
seg til ro med at den fikk Petra behandlet da 
hun var liten, og at det var vellykket. 

– De sier det er lite sannsynlig med rekoarkta-
sjon, selv om det selvfølgelig alltid er en liten 
mulighet for at det kan skje, sier Silje.

BELASTNING IKKE Å VITE
Noen foreldre får vite om barnets hjertefeil 
når de er på ultralydundersøkelse i svangerska-
pets uke 18 (cirka halvparten). Resten får det 
som en overraskende melding mens de ennå er 
på barsel, noen som en svært dramatisk opple-
velse etter at de er reist hjem.   

Silje synes hun leser mange historier om dem 
som får vite om hjertefeilen i svangerskapet, 
og om hvor stor belastning dette er. For henne 
ble det ikke slik. Hun fikk ikke vite, verken på 
ultralyd eller på barsel, og oppdaget ikke hjer-
tefeilen før de var hjemme fra sykehuset hvor 
Petra gikk i hjertesvikt og nesten døde.

– Jeg skulle ønske at vi hadde visst det på 
forhånd, for da hadde forutsetningene vært så 
mye bedre for Petra, sier Silje og unner ingen 
andre denne opplevelsen.

– Dette ble et traume, både for Petra og for 
oss!  

BØR FÅ NOEN Å SNAKKE MED!
Silje forteller at hun fikk hverdagen til å gå 
etter at de kom hjem fra sykehuset. Hun var 
tøff, slik hun selv beskriver det, og holdt det 
gående. Under overflaten lå imidlertid følelse-
ne – og sorgen over det som ikke ble. 

– Jeg var fortsatt i en «overlevelsesmodus» og 
ble ikke ferdig med stresset og angsten, medgir 
hun ærlig. Det var som om hennes verden had-
de rast sammen og det var vanskelig å plukke 
den opp igjen. 

– Det gikk jo bra med Petra, sier hun og legger 
til at hun etter hvert skjønte at hun selv treng-
te hjelp. Via fastlegen ble hun henvist til DPS. 
Her fikk hun noen å snakke med, og hun fikk 
en diagnose: posttraumatisk stressyndrom. 

– Det ble i en bisetning sagt på sykehuset, da 
vi var der med Petra, at vi kunne få noen å 
snakke med, om vi ville. Det burde vært sagt 
at vi BØR snakke med noen, understreker 

Silje, som tror det er helt nødvendig å få hjelp 
til å bearbeide en så dramatisk erfaring. 

Silje har fått god hjelp på DPS og er kommet 
videre med egen bearbeiding. 

– Jeg kan fortsatt fryse litt til is av frykt inni-
mellom, kroppen reagerer før hodet, forteller 
hun, men har også avfunnet seg med at dette 
er naturlig. 

Tre aktive barn og begge foreldrene i arbeid 
krever sitt. Familien i Tjørvåg er aktiv og 
holder tak i de gode hverdagene. Petra henger 
med som best hun kan, og i hvert fall denne 
dagen da Hjertebarnet er på besøk, ser hun ut 
til å ha det som plommen i egget som minste-
mann i gjengen.

Hjertet er en muskelpumpe som normalt 
drives av sine egne elektriske impulser. 
Hos noen barn har dette elektriske led-
ningssystemet en defekt fra fødselen av, 
eller det skades på et senere tidspunkt. 
Da kan barnet ha behov for en pacema-
ker, i noen tilfeller også av en hjertestar-
ter. I Norge har cirka 120 barn under 18 
år pacemaker, cirka 15 har hjertestarter.

Verdens første pacemaker ble implan-
tert i 1958, på barn først en gang på 
1970-tallet. I Norge har det vært satt 
inn pacemakere på barn i cirka 30 år. 
Andreas Früh ved Barnekardiologisk 
avdeling på Rikshospitalet i Oslo er den 
som undersøker de aller fleste av barna 
som får satt inn pacemaker eller som er 

PACEMAKER OG HJERTESTARTER PÅ BARN:

NÅR HJERTET TRENGER 
HJELP TIL Å SLÅ

Ifølge norsk pacemaker- og 
ICD-statistikk, lever mer 
enn 27 0001 nordmenn med 
pacemaker og hjertestarter. 
Tall fra OUS viser at bare 
140 av disse er barn og unge 
under 18 år. – Vi har god 
oversikt over disse barna 
og hva slags type apparater 
de har. Dessuten følger vi 
dem opp regelmessig, sier 
overlege Andreas Früh ved 
Barnekardiologisk avdeling 
på Oslo Universitetssykehus 
Rikshospitalet.

Silje innrømmer 
at hun innimellom 

tar det innover 
seg at Petra 
for alltid vil 
være avhengig 

av teknologi for 
at hjertet hennes 

skal slå

PACEMAKEREN 
syns som en kul 
på magen. 
(Foto privat)

>>

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

1) Tall hentet fra Norsk pacemaker- og ICD-statistikk for 
2017, publisert i Hjerteforum i 2018
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på pacemakerkontroll på Rikshospitalet. 
Han presiserer at det totale antallet barn 
med pacemakere kan være noe høyere, 
da enkelte har fått pacemakeren satt 
inn andre steder i landet. Majoriteten er 
imidlertid innom Rikshospitalet, hvor 
alle med medfødte hjertefeil som trenger 
operasjon eller intervensjon, følges opp. 
Årlig utføres det 20 til 30 prosedyrer 
med pacemakere på barn på Rikshospi- 
talet, som omfatter både innsetting 
av pacemakere, batteriskifte og annet 
vedlikehold.

HVORDAN FUNGERER 
 PACEMAKEREN?
En pacemaker er et lite apparat som 
opereres inn under huden. Den drives av 
et innkapslet batteri og fungerer som en 
liten datamaskin. Et pacemakeranlegg 
består av selve pacemakeren og en eller 
flere ledninger (elektroder) som føres til 
og plasseres på utsiden eller innsiden av 
hjertets kamre. Pacemakerens oppgave er 
å overvåke hjerterytmen og gi elektriske 
impulser når hjertets egne uteblir. 

– Pacemakeren er innstilt slik at den 
forventer et elektrisk signal innen et gitt 
tidsintervall. Om dette ikke inntreffer, 
vil pacemakeren gi et slikt signal og 
starte et hjerteslag. Dermed hindrer den 
hjertet i å slå for sakte. Pacemakeren vil 
også kunne se når hjertet slår for fort. 
Disse episodene kan lagres i minnet til 
pacemakeren og analyseres når pasienten 
kommer til kontroll. Da må vi vurdere 
å bruke medikamenter som bremser 
rytmen. I noen tilfeller kan en pacemaker 
også brukes for å stoppe en slik unormal 
og hurtig rytme, forklarer Früh.

Hos de minste barna som veier mindre 
enn 10 kilo, plasseres pacemakeren 
under huden på magen. Elektroden sys 
fast på utsiden av hjertemuskelen, nær-
mest spissen av hjertet. Dette for å sikre 
synkrone sammentrekninger av begge 
hjertekamrene. Det brukes oftest en 
såkalt unipolar elektrode på disse barna. 
Selve pacemakerapparatet fungerer som 
den andre polen.  

Når barna har passert ti kilo, er også 
blodkarene større. På disse barna plasse-
res pacemakeren øverst på venstre side 
av brystkassen, og ledningen(e) føres 
gjennom venen til innsiden av hjerte-
kammeret. Det brukes bipolare ledninger 
med en skrue inn i veggen og en ring 
utenpå, som fungerer som den andre 
polen. 

Vanligvis benyttes énkammer-pacemake-

re på de minste barna. Da stilles det inn 
en minimumsfrekvens som pacemakeren 
uansett vil opprettholde. Pacemakeren 
reagerer på risting/bevegelse, og under 
aktivitet vil en høyere hjertefrekvens 
derfor oppnås. På større barn og på ung-
dommer kan det være hensiktsmessig å 
bruke tokammer-pacemakere med elek-
troder til både forkammer og hjertekam-
mer. Da vil forkammeraksjonen kunne 
styre aksjonen i hjertes pumpekammer, 
og det naturlige samspillet mellom for- 
og hjertekammer gjenopprettes.

MEDFØDT AV-BLOKK
Det er ulike årsaker til at barns elektris-
ke ledningssystem ikke fungerer, og at 
de trenger hjelp for å holde hjertefre-
kvensen oppe. Früh forteller at medfødt 
AV-blokk er den mest vanlige grunnen 
(cirka halvparten) til at barn får implan-

tert pacemaker. AV-blokk betyr at det er 
en feil i det elektriske ledningssystemet 
mellom forkammer og hjertekammer. 
Hjertekamrene vil da slå langsommere 
og uavhengig av forkammerrytmen.

– Årsaken til AV-blokk hos barn, når 
dette opptrer som en isolert feil, er i ni 
av ti tilfeller at mor har antistoffer som i 
løpet av svangerskapet påvirker barnets 
ledningssystem. Skaden inntrer hyppigst 
rundt uke 30. De siste ti prosentene i 
denne gruppen har ukjent årsak, forteller 
Früh.

AV-BLOKK ETTER KIRURGI
AV-blokk kan også utløses av operative 
inngrep ved at kirurgene kommer borti 
ledningssystemet. Noen av disse blok-
keringene retter seg opp og restitueres 
av seg selv etter en viss tid. Det varierer 

hvor stor risikoen for denne komplika-
sjonen som følge av kirurgiske inngrep 
er, enkelte typer hjertefeil er mer utsatt.

– Det er større risiko for AV-blokk når 
barnet opereres for AVSD (atrioventri-
kulær septumdefekt), fordi ledningssys-
temet hos disse pasientene ofte ligger på 
uventede steder. Kirurgene vet rett og 
slett ikke hvor ledningene løper. Tilsva-
rende er det for diagnosen kongenitt 
korrigert transposisjon. Ved store VSD-er 
(ventrikkel septumdefekt) gjenstår det 
kanskje bare en liten kant mellom hullet 
og der hvor ledningssystemet løper. Da 
er risikoen for blokkering som følge av 
inngrep større. 

Mange barn som gjennomfører opera-
sjon, får også operert inn midlertidige 
pacemakertråder som støtte etter det 
kirurgiske inngrepet dersom hjerteryt-
men er for lav.  

– Er det en langvarig blokkering, settes 
det inn en permanent pacemaker, sier 
Früh.

FEIL PÅ ELLER MANGLENDE 
 SINUSKNUTE
Sinusknuten består av spesialiserte hjer-
teceller (naturlige pacemakerceller) og 
er lokalisert i den øvre delen av veggen 
i høyre forkammer. Det er sinusknuten 
som setter i gang og styrer sammentrek-
ningene i hjertets forkamre. Den sørger 
også for stabil hjerterytme. Det er sjelden 
at barn er født med defekt på sinusknu-
ten. Früh forklarer: 

– Hos dem som mangler sinusknuten 
helt, er det ofte andre sentre i forkamme-
ret som overtar styringen, men det finnes 
tilfeller hvor en pacemaker kan være 
nødvendig. Fontan-opererte barn kan 
være utsatt for en såkalt sinusknute-dys-
funksjon. Problemene og symptomene 
oppstår gjerne i ungdomsårene, og de 
kan da ha behov for medikamenter som 

demper hjertefrekvensen. Samtidig kan 
de ha behov for en pacemaker som sikrer 
en adekvat grunnfrekvens og frekvens-
stigning ved aktivitet. Barn med LQTS 
som ikke tåler betablokker på grunn 
av lav frekvens, vil også kunne trenge 
pacemaker.

MÅ IKKE ALLTID HA PACEMAKER
Ikke alle med AV-blokk eller dysfunksjo-
nell sinusknute trenger pacemaker med 
en gang. Ofte kan andre pacemakerceller 
i hjertet lage en erstatningsrytme. Er fre-
kvensen på denne rytmen høy nok, kan 
barnet klare seg uten pacemaker, ofte 
helt opp til skole- eller ungdomsalder. 
Früh forteller at de venter med å sette 
inn pacemaker på disse barna. På den 
måten unngår de hyppig pacemakerbytte 
og «sparer» venene, som i mellomtiden 
får vokst seg større.

KOMPLIKASJONER MED PACEMAKER?
Andreas Früh understreker at det gene-
relt sett er få komplikasjoner forbundet 
med pacemakere på barn og unge, og at 
det veldig sjelden går galt. Han er imid-
lertid nøye med å informere foreldrene 
(og barna når de er større) om de ulike og 
mest vanlige problemene som kan oppstå. 

Früh forteller at barn som regel har godt 
utbytte av pacemakeren, og at de, kort 
tid etter at den er satt inn, merker at de 
får bedre fysisk yteevne. De kan delta 
i vanlig lek og aktivitet uten restriksjo-
ner. Majoriteten beholder pacemakeren 

resten av livet. Batteriet byttes cirka 
hvert tiende år. Noe «vedlikehold» må 
imidlertid påregnes, særlig mens barnet 
er i vekst. 

– Jo mindre barnet er, jo større er risiko-
en for at det plutselig kan skje noe uven-
tet, blant annet at ledningene kan ryke. 
Ledningene vokser ikke som barnet, 
og jo yngre barnet er når pacemakeren 
legges inn, jo tidligere må vi regne med å 
måtte gjøre noe med ledningene. 

Früh forklarer at de prøver å lage en sløyfe 
i forkammeret av ledningene som legges 
gjennom venen. Denne kan da bli mindre 
og «brukes opp» ettersom barnet vokser. 

– Den må ikke være for stor, men helst 
stor nok til at den holder inntil barnet 
er voksent. Ledningene som brukes er 
i utgangspunktet for lange for barn. 
Resten av ledningen legges i en krøll ved 
siden av pacemakerboksen, og denne kan 
i noen tilfeller også brukes for å «mate» 
ledningen inn.

Ledningene kan også gro fast og venene 
tettes igjen. Da må elektroden frigjøres 
og eventuelt dras ut. Dette er et større 
inngrep, og for å unngå det, og spare på 
venene, legges elektroden utenpå hjertet 
på de minste barna. Disse ledningene er 
imidlertid sårbare for å ryke. Om dette 
skjer, må de byttes ut. Etter hvert som 
barnet er stort nok, legges ledningen 
gjennom venen. 

Andreas Früh er overlege på Barnekardiologisk avdeling på OUS Rikshospitalet. Han forteller 
at de aller fleste barn med pacemakere har godt utbytte av apparatet. – Den største ut-
fordringen for barna er egentlig at utstyret er laget for voksne og at det ikke finnes spesifikt 
utstyr for barn. Vi bruker derfor det utstyret som er best egnet og gjør mulige tilpasninger, 
slik at behandlingen blir forsvarlig, sier han og viser frem en ICD og en pacemaker (til høyre). 

Andreas Früh forklarer at de prøver å lage 
en sløyfe i forkammeret av ledningene 
som legges gjennom venen. Denne kan 
da bli mindre og «brukes opp» ettersom 
barnet vokser. Han legger pacemakeren på 
riktig plass over en illustrasjon av hjertet 
og tegner opp hvor ledningene føres. – Den 
må ikke være for stor, men helst stor nok 
til at den holder inntil barnet er voksent. 
Ledningene som brukes er i utgangspunk-
tet for lange for barn. Resten av ledningen 
legges i en krøll ved siden av pacemaker-
boksen, og denne kan i noen tilfeller også 
brukes for å «mate» ledningen inn.

Venstre ventrikkel

Høyre ventrikkel
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Infeksjon av pacemakeranlegget er ifølge 
Früh den mest alvorlige komplikasjonen. 
Alt gjøres for å holde denne risikoen så 
lav som mulig. Når det oppstår infek-
sjoner i området rundt selve pacemake-
ren eller langs ledningene, må i verste 
fall hele anlegget tas ut, og pasienten 
behandles for infeksjonen på sykehuset. 
Den første tiden etter at pacemakeren er 
satt inn, er det derfor viktig å være nøye 
med å holde området ved snittet rent og 
å unngå sårinfeksjon. 

– Når vi opererer i arrvev er faren for 
infeksjon noe større, og risikoen øker med 
antall inngrep.  Når operasjonssåret først 
er grodd, er faren over, sier Früh. Han 
gjentar at de har hatt få infeksjoner hos 
barn med pacemaker, og de infeksjonene 
som har vært, er blitt brakt under kontroll. 

HJERTE SOM LØPER LØPSK
En ICD (Implantable Cardioverter 
Defibrilator), også kalt hjertestarter, kan 
opereres inn ved høy risiko for livstruen-
de hjerterytmeforstyrrelse. Hjertestartere 
fungerer til en viss grad som pacema-
kere, og vil stimulere hjertekamrene 
med pacing hvis hjerterytmen blir for 
langsom. Dersom hjertet slår for raskt 
(løper løpsk) eller uregelmessig, kan 
ICD-en eventuelt gi raske impulser som 
bryter den raske rytmen. Dersom dette 
ikke hjelper, vil den gi et kraftig elektrisk 
støt slik at hjertet restartes og deretter 
begynner å slå igjen. 

Ved enkelte typer genfeil som kan gi ven-
trikkelflimmer, ved arytmogen kardiomy-
opati og hos noen pasienter med Fallots 
tetrade eller transposisjon med alvorlig 
ventrikkelarytmi, kan det være behov 
for ICD. Apparatet er i utgangspunktet 
laget for voksne, ledningene er tykkere 
og lengden kan ikke tilpasses på samme 
måte som med en pacemaker. Ved de 
yngste pasientene med ICD, den minste 
er faktisk bare noen måneder gammel, 
må ledningene legges inn i brystkassen. 
Früh påpeker at det her må påregnes at 

ledningene hyppig må skiftes ut, fordi de 
brekker. 

HAR OVERSIKT OVER BARNA OG 
APPARATENE
I fjor høst var det mye oppmerksomhet i 
media rundt medisinske implantater og 
risikoen ved disse for pasientene. Det ble 
avdekket at sykehusene mangler god nok 
oversikt over hvilke apparater/implantater 
som det er feil ved og derfor ikke får fulgt 
opp pasientene godt nok. 

Früh mener problemstillingen er mindre 
relevant når det gjelder barn og unge. 

– Vi har dessverre fortsatt ikke et nasjo-
nalt pacemakerregister, noe vi av mange 
grunner ønsker oss, og det jobbes med å 
få dette på plass. Det vi derimot har, er et 
eget register på hvert sykehus, hvor im-
planterte pacemakere legges inn. Det be-
nyttes samme dataprogram, men informa-
sjonen utveksles ikke elektronisk mellom 
sykehusene. Pasientene ligger i registeret 
på det sykehuset hvor pacemakeren er 
satt inn. Dette er ikke noe stort problem 
for barna, fordi de aller fleste pacemakere 
og ICD-er er lagt inn på Rikshospitalet og 
pasienten følges opp her. Hvis pasienten 
følges opp et annet sted, blir implanta-
sjonsdata overført og lagt manuelt inn i 
registeret, forklarer Früh og påpeker at de 
derfor har god oversikt over alle barna og 
over hva slags pacemaker/ICD de har.

– Alle barn og unge med pacemakere og 
hjertestartere er til kontroll her på syke-
huset årlig, så vi vil oppdage eventuelle 
svakheter og hvordan apparatene funge-
rer, sier Früh.

LEDNINGER SOM BREKKER
Enhver type teknisk apparat kan svikte. 
Pacemakerledninger kan for eksempel 
brekke når de blir utsatt for mekanisk 
påvirkning og strekk. 

– Når en ledning er i ferd med å brekke, 
kan den lage elektrisk støy. Særlig en 

hjertestarter kan feiltolke dette, og noen 
pasienter har opplevd å få uhensiktsmes-
sige støt. 

Früh sier at dette kan skje med epikar-
diale ledninger (ledninger som er lagt 
utenpå hjertemuskel) når barnet vokser, 
men at det sjelden forekommer med 
pacemakerledninger som er lagt gjennom 
venen i denne aldergruppen. ICD-lednin-
gene, som er mye tykkere, er mer utsatt 
for slike tretthetsbrudd. 

– For en del år siden viste det seg, ved en 
ledning til en type hjertestarter (ICD), at 
dette skjedde mye tidligere enn forventet. 
Ledningen ble raskt trukket fra markedet, 
og sykehuset ble informert av leverandør 
om feilen. Vi har i etterkant fulgt nøye 
med på pasientene med denne typen 
ledning. Elektrodene ble byttet ut og 
erstattet med andre når det var behov. 
Früh forklarer: 

– Et inngrep er også en risiko. Vi tar ikke 
ut elektroder som fungerer, men vi følger 
nøye med på disse barna. Eventuelle 
programvareoppdateringer og utbedrin-
ger av små feil gjøres når de kommer til 
kontroll.

KAN OVERVÅKES HJEMMEFRA
Früh forteller at alle firmaer som produ-
serer hjertestartere, nå også har utviklet 
software-oppdateringer som gjør at appa-
ratet oppdager, og varsler, dersom det en 
feil med ledningene eller noe annet.

– Apparatene slik de er i dag, avgir en var-
seltone dersom noe er galt, som betyr at 
pasienten skal ta kontakt med sykehuset 
for å sjekke ICD-en. Da tar vi dem inn til 
kontroll her med en gang, sier Früh. 

Han forteller videre at alle barn med ICD, 
noen ganger også dem med pacemakere 
som bor langt unna et sykehus, er utstyrt 
med et system for hjemmemonitorering, 
som sjekker apparatene og vil kunne 
oppdage problemer med elektrodene. 

En pacemaker er et lite apparat som opereres inn under 
huden. Den drives av et innkapslet batteri og fungerer som 

en liten datamaskin. Et pacemakeranlegg består av selve 
pacemakeren og en eller flere ledninger (elektroder) som 
føres til og plasseres på utsiden eller innsiden av hjertets 
kamre. Pacemakerens oppgave er å overvåke hjerterytmen 

og gi elektriske impulser når hjertets egne uteblir. 

15

Hjertebarnet fikk besøke familien i våres da Adri-
an var på dagen fem måneder gammel, og fikk 
møte en trygg, våken og kvikk sjarmør. Famili-
en på tre hadde funnet sine rutiner hjemme på 
småbruket utenfor Skien i Telemark, to måneder 
etter at de kom hjem fra sykehus. Da han var 
omtrent en måned gammel, måtte foreldrene An-
dreas Ødegård og Hanne Marie Bratsberg reise 
til Rikshospitalet med Adrian, der han etter hvert 
fikk pacemaker. 

LAV PULS
Adrian er deres første barn og han ble født på 
vanlig vis ved Sykehuset Telemark i Skien, i be-
gynnelsen av november i fjor. 

– Hele svangerskapet gikk fint og fødselen var 
lettere enn forventet, forteller Hanne Marie. 

Også etter at de kom hjem, virket alt fint. Men 
etter noen uker la moren merke til at han brukte 

det venstre beinet mindre enn før, uten at det 
virket som om han hadde noe vondt. Etter å 
ha sett det an litt, reiste foreldrene en fredag til 
fastlegen, som henviste videre til barneavdelingen 
på Sykehuset Telemark.

– På sykehuset fant ikke legen umiddelbart noe 
galt med beinet, men registrerte at han hadde lav 
puls. Bare 60 slag i minuttet. Han burde hatt 120. 
Siden Adrian var så vital og tilsynelatende frisk, ble 
vi sendt hjem med åpen returmulighet i helgen.

Tilbake på mandag, trappet legene opp under-
søkelsene av beinet og hjertet. Det ble utført 
både røntgen, MR, blodprøver og ultralyd, 
minnes Hanne Marie. Etter hvert ble det klart at 
Adrian hadde en osteomyelitt i lårbeinet – altså 
en betennelse. Han ble med en gang satt på en 
antibiotikakur. I hjertet fant legene at han hadde 
en AV-blokk, men ikke hvorfor han hadde det. 

– GOD INFORMASJON GIR TRYGGHET

FERSKE FORELDRE PÅ SYKEHUS:

Da livet tok en brå vending, erfarte de nybakte foreldrene til lille Adrian at 
det ble viktig med god informasjon om alt som angikk sønnen deres. 

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

SAMMEN: -Adrian er 
liten ennå, men vi tror 
vi vil finne løsninger 
og se muligheter om 
det skulle komme noen 
humper i veien. Han må 
gjøre seg sine egne er-
faringer – og det vil nok 
vi foreldrene fortsette 
å gjøre også. 
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– Vi ble sendt til Rikshospitalet for å 
legge inn en CVK for at Adrian lettere 
skulle få antibiotika. Vi spøkte med lege-
ne i Skien om at nå vil de i Oslo sikkert 
beholde oss. Og sånn ble det også. I over 
seks uker. De ville nemlig ikke sende oss 
tilbake til Skien før de hadde funnet ut 
av alt med hjertet, forteller Andreas. 

Da de kom til Riksen ble det gjort en ny 
vurdering av Adrian, med alle undersø-
kelsene tatt på nytt. Det ble besluttet at 
det var for stor risiko å legge en CVK på 
daværende tidspunkt. 

I stedet ble det lagt inn en «med-line», som 
er en lang veneflon. Dette ble gjort i ope-
rasjon, og Adrian ble lagt i lett anestesi. 

Det var tøft for foreldrene å se ham 
våkne etter denne prosedyren, siden han 
var helt slått ut i flere timer. 

– Det tok også noen timer etter at han 
begynte å våkne, før han kom til seg selv 
igjen. Et omtåket spedbarn som gråter, 
er hjerteskjærende for foreldre som 
ikke vet hva de kan gjøre for å hjelpe, 
innrømmer Andreas.

– Vi fikk vite at det var minimal risiko 
for hjertestans, men at det var best å 
være på Rikshospitalet hvis noe skulle 
skje. Det var jo betryggende. Der fant de 
ut etter kort tid at det var en mutasjon 
i et gen som var årsaken til Adrians lave 
puls. Det ble dermed besluttet at han trengte  
en pacemaker, forteller Hanne Marie. 

DETALJKONTROLL
Legene ville ikke legge inn et fremmedle-
geme i kroppen til Adrian før betennel-
sen var ute av kroppen. Det ble derfor et 
langvarig opphold på Rikshospitalet.

I denne situasjonen merket de nybakte 

foreldrene at de måtte gi slipp på mye 
av kontrollen over hva som skjedde med 
sønnen deres; kontrollen ble overtatt av 
legene og sykepleierne. Derfor ble det 
viktig for foreldrene etter beste evne å 
følge godt med på det som skjedde og 
forsøke å ha en oversikt. De ville gjerne 
følge opp smått og stort av behandlin-
gen for å forstå hva som skjedde med 
sønnen deres. 

– Detaljkontrollen ble viktig for oss, spe-
sielt så lenge ingen helt visste hva som 
feilte Adrian. Vi fulgte med på alt som 
ble sagt og gjort, og det ble slitsomt for 
oss å være i den situasjonen vi var, blant 
annet å måtte forholde oss til mange uli-
ke sykepleiere som brukte ulike metoder. 
Det ville kanskje ikke vært noe problem 
i en mindre sårbar situasjon, men det 
var krevende da.

– Jeg merket også at det å møte opp til 
alle måltidene for å amme ble utrolig 
viktig. De første ukene troppet jeg 
opp natt og dag. Det ble for slitsomt i 
lengden i den situasjonen vi var. Syke-
pleierne på Nyfødt intensiv har veldig 
respekt for oss som foreldre. Så de lot 
meg – og oss – kjøre vårt løp når det 
kom til amming og mating. Heldigvis 
klarte jeg etter hvert å gi slipp på målti-
dene om natta. Det ga meg mer energi, 
sier Hanne Marie. 

Med-linen ble etter noen dager tett, og 
måtte byttes ut med en «longline».  

– I boblen vår ble vi veldig opptatt av 
prosedyrene for stell av longline. Det 
er rart å tenke tilbake på det nå, hvor 
ensporet og fokuserte vi ble på dette. Syke- 
pleierne hadde kontroll på Adrian og 
administrering av antibiotika. Det føltes 
likevel som vår oppgave var å følge med på 
stell og distribusjon av dette disse ukene. 

– Andreas ble over middels interessert 
og hadde mange diskusjoner med de for-
skjellige sykepleierne. Alle var profesjo-
nelle og håndterte oss og alle meningene 
våre bra. God informasjon gir trygghet, 
sier Hanne Marie.

Etter til sammen seks uker på sykehus 
kom endelig operasjonsdagen. Da trillet 
Hanne Marie og Andreas gutten sin 
bort til operasjonen og forlot ham der 
uten å vite helt hvor lang tid operasjo-
nen ville ta. 

– Vi fikk beskjed om at det kunne ta tid. 
Jeg tenkte at forberedelsene ville ta mest 
tid. Med operasjon på noen timer og så 
til oppvåkning, innstilte vi oss på at det 
ville gå rundt fem timer før vi fikk se 
ham igjen, forteller moren.

Denne tiden brukte foreldrene til å gå 
seg en tur, de trente litt og gikk så for 
å spise. Tilfeldigvis møtte de da en lege 
som i forbifarten uttrykte glede for at 
operasjonen til kollegene hadde gått bra 
– og han gikk ut fra at foreldrene hadde 
fått beskjed. 

– Ingen hadde sagt ifra til oss! Vi fortet 
oss opp til Adrian. Da vi kom til ham, 
hadde han ligget en time på oppvåk-
ningen uten at noen hadde meldt det til 
oss, det var tungt, forteller Andreas. 

– Vi ville jo vært der for ham idet han 
våknet. Som foreldre føltes det viktig, 
legger Hanne Marie til.

– Akkurat der var det mangel på in-
formasjon, det kan ikke ha vært avtalt 
hvem som skulle informere oss og 
dermed fikk vi ingen beskjed. Nettopp 
den dagen savnet vi en tydelig kontakt-
person som vi kunne forholdt oss til.

FANTASTISKE SYKEPLEIERE
Etter et døgn på Thorax intensiv ble 
han overflyttet til intensivavdelingen for 
nyfødte igjen. 

Den kommende uka var den tyngste 
tiden på sykehuset for Hanne Marie. 

– Vi begynte endelig å se lyset i enden av 
tunnelen, og selv om vi var vant til at han 
hadde elektroder på seg, ble det tre ganger 
så mye etter operasjonen, sier Andreas.

– Han hadde et juletre av koblinger 
på halsen, longline i foten, elektroder, 
pulsmåler og EKG. Da var det vanskelig 
å holde ham, sier Hanne Marie. 

I denne perioden opplevde foreldrene at 
det på nytt ble slitsomt med nye pleiere. 

– Vi var jo ikke helt oss selv og ikke like 
oppmerksomme på det som skjedde 
rundt oss som vi pleier. Da var det 
ekstra vanskelig å møte nye pleiere som 
ikke kjente oss eller Adrian fra før. 

– Noe som likevel var supert disse ukene 
var målet til Nyfødt intensiv om å ha 
en håndfull med sykepleiere som var 
teamet vårt. Var en i teamet på jobb, 
kom den personen til oss. Og det må 
sies: sykepleierne var fantastisk nydelige 
personer som pratet med oss og kunne 
tøyse litt, og de ble gode å ha i situasjo-
nen vår, forteller Hanne Marie. 

– I tillegg til å gi medisiner, er det 
sykepleierne som er nærmest barna og 
foreldrene, og de må håndtere ulike 
personer, kunne snakke om andre ting 
enn bare sykdom og medisinering, og 
gjerne spøke litt og se oss. Heldigvis var 
mange dyktig på dette på Rikshospita-
let, supplerer Andreas.

– Vi var i en boble og slapp å forholde 
oss til alt utenfor og rundt oss. Vi var 
kun der. Det var jo ikke noe vanlig 
liv, men det var veldig godt å koble ut 
alt annet også. Og jeg tenkte at vi var 
heldige som ikke hadde andre barn fra 
før som vi måtte ta oss av samtidig – 
det ville vært helt forferdelig hvis vi 
ikke kunne vært sammen om dette på 
sykehuset, men enten overlatt søsken til 
andre eller avløst hverandre hjemme og 
på sykehuset, sier Hanne Marie. 

SORGREAKSJON
– Denne bobla som vi hadde levd i 
under disse ukene, var etter hvert deilig 
og befriende å befinne seg i. Vi kunne ha 
fokuset vårt ett sted – og kun ett sted. 

De syntes overgangen til Skien og barne-
avdelingen gikk fint. Likefullt var det en 
overgang å skulle ha ansvaret for Adrian 
hele døgnet igjen. Mange følelser kom 
denne siste uka på sykehuset

– Vi skulle jo snart hjem, samtidig som 
vi var bundet til sykehus. Innimellom 
antibiotikakurene fikk vi permisjon, 
og det var deilig. De sluttet også med 
elektrodeovervåkning om natta. Ikke 
noe mer piping eller sykepleiere som 
kom inn i løpet av natta for å sjekke. 
Befriende!

Så kom vi hjem. De første ukene var dei-
lige og oppløftende! Men rundt fire til 
seks uker etter at vi var kommet hjem, 
opplevde jeg en slags sorgfølelse. Den 
kom plutselig en dag! Selv om den ikke 
varte så lenge, var den veldig intens og 
sterk de to ukene den var der. Det føltes 
som en sorgfølelse etter de to månedene 
jeg på en måte hadde gått glipp av mens 
vi var på sykehuset. Ingen hadde snakket 
med meg om det og at det kunne skje, 
og den kom veldig overraskende på 

meg. Når jeg nå ser tilbake på det og har 
fått det litt på avstand, mener jeg det er 
ganske naturlig å få en reaksjon etter det vi 
hadde vært igjennom, sier Hanne Marie.

De er tre omgitt av familie som sto mak-
tesløse utenfor mens trekløveret var på 
Rikshospitalet. Men behovet for å bidra 
og gjøre noe, var stort. 

– Bestemødrene til Adrian ville gjøre noe 
for oss, så de ryddet og vasket huset til 
vi kom hjem. Det var verre for dem å gå 
rundt og tenke enn å gjøre noe. Sviger-
mor skrubbet taket på badet! Jeg synes 
det sier mye om maktesløsheten man 
kan føle på som pårørende og ønsket 
om å gjøre noe. Da er det bedre å vaske 
enn ikke gjøre noen ting, sier Hanne Marie.

ÅPENHET 
Nå er familien i gjenge og har fått gode 
rutiner. Adrian vil kunne leve et vanlig 
liv, men må trolig alltid ha pacemaker 
og gå på betablokker.

– Han blir ingen toppidrettsutøver, 
men det blir jo de færreste. Han er liten 
ennå, men vi tror vi vil finne løsninger 
og se muligheter om det skulle komme 
noen humper i veien. Det viktigste er 
nåtiden. Vi forsøker å fokusere på det. 
Han har god motorikk, er vital og frisk, 
og vi ønsker å være åpne overfor andre 
barn han vil bli kjent med. På grunn av 
operasjonen har han traktbryst (hvilket 
betyr at flere ribbein og brystbeinet 
vokser unormalt og danner en fordyp-
ning i fremre brystvegg, red. anm.). Det 
vil vi normalisere: Adrian har traktbryst. 
Sånn er det. Så vil det alltid være rom 
for å være sint og lei seg for både ham 
og oss – men han må gjøre seg sine egne 
erfaringer – og det vil nok vi foreldrene 
fortsette å gjøre også.
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Alle barn som er operert for hjertefeil på Riks-
hospitalet de siste årene, har møtt Anne Berglund 
eller Stine Romfog – eller kanskje begge to. Duoen 
arbeider for at barna med hjertefeil og foreldrene 
deres skal føle seg trygge på hva slags behandling 
sykehuset tilbyr dem og at de får vite mer om 
hvordan hverdagen kan tilrettelegges både under 
og etter et opphold på Rikshospitalet. En kontakt-
sykepleier er bare én av mange personer en familie 
må forholde seg til når pasienten skrives inn, men 
de har en litt annen rolle enn de andre. De har 
verken sprøyter eller medisiner med seg – i stedet 
kan de gi informasjon, trøst og oppmuntring eller 
et forslag til en luftetur for foreldrene. 

BINDELEDD
– Vi kommer ofte på toppen av kirurgen, sykeplei-
erne og andre som gir familiene masse informa-
sjon den dagen barna legges inn. Det kan være 
overveldende og slitsomt for både foreldrene og 
barna deres, for det er gjerne mye å fordøye på en 
gang. Vi forsøker å binde det hele sammen. Siden 
vi disponerer tiden vår etter hvor mange pasien-
ter som er inneliggende, kan vi tilpasse når på 
dagen vi møter familiene. Av og til er det ikke mer 
informasjon de trenger, men heller en pause eller 
litt mat. Da kommer det først! Slike hensyn har vi 
heldigvis tid og mulighet til å ta – ja, det er en del 
av jobben vår. Men vi forsøker alltid å gi nødven-
dig informasjon som de bør ha i løpet av dagen, 
forklarer Anne som har arbeidet som kontaktsy-
kepleier på Riksen i 18 år. 

De to møter mange ulike personligheter og har 
erfart at folk reagerer veldig ulikt på det å være 
på sykehus, det gjelder både de unge pasientene 
og foreldrene deres. De forsøker uansett å hjelpe 
familiene gjennom oppholdet og minner gjerne 
foreldrene på å tenke litt på seg selv også. Å gå 
turer og lufte seg litt utenfor sykehuset kan være 
viktig for få energi og mot til å stå i påkjenningen 
det kan være å ha barn på sykehus. 

– Å gi turforslag eller oppmuntre til aktiviteter 
mens de er her, er en del av våre oppgaver. Mange 
har en forventning om at de skal være sammen 
med barnet døgnet rundt. Men på intensivavde-
lingen kan de rett og slett ikke det. De trenger 
også hvile for å være en god forelder. Og spesielt i 
helgene er det godt å komme seg litt ut og oppleve 
noe annet en liten stund – da er det roligere på 
sykehuset og tiden kan falle lengre enn i den hek-
tiske hverdagen, forklarer Stine. 

Hun og Anne har arbeidet sammen i 8 år.

ULIKE BEHOV
De forteller at folk reagerer på ulike måter når 
de er redde og engstelige. Noen blir stille, noen er 
åpne og direkte, andre er beskjedne eller usikre. 

– Å gi dem tid er viktig. Å sette seg ned med noen 
og la dem lene hodet bakover og la dem få vite at 
jeg har tid til dem, det kan de fleste trenge av og 
til og det ser vi er nyttig, forteller Anne.

Barna som foreldrene følger til operasjoner er i 
ulik alder og har dermed ulike behov. Siden ingen 
familier er like, ønsker de to kollegene å behandle 
alle individuelt.

– Det er mye som spiller inn. Det kan til og med bety 
mye hvor folk kommer ifra, sier Stine med et smil. 

Uansett personlighet, alder, bosted eller opprin-
nelsesland; kontaktsykepleierne etterstreber å nå 
fram til alle og gi informasjonen som den enkelte 
trenger. Ikke alle pasientene snakker like godt norsk. 
Da er det fint at OUS har en egen tolkesentral.

– De fleste tolker er veldig dyktige, men det kan 
likevel være vanskelig å formidle kompliserte eller 
personlige ting til foreldre og pasienter på en god 
måte når budskapet går via noen andre, innrøm-
mer Anne. 

Kontaktsykepleierne er også bindeleddet mellom 
familie og helsestasjon, skole eller barnehage etter 
sykehusinnleggelsen. Av og til reiser de ut til sko-
ler og barnehager for å veilede personalet der. 

– Pedagogene ønsker av og til å vite mer om 
hvordan de kan tilrettelegge hverdagen for barn 
med hjertefeil. Da kan vi stille opp. Det gjelder 
særlig ved kompliserte hjertefeil eller der det er 
mer kompleksitet – med for eksempel lærevansker 
som noen sliter med, forklarer Anne. 

ENGASJERTE
Tidligere jobbet Stine som intensivsykepleier på 
Thorax intensivavdeling, mens Anne jobbet på 
Kvinneklinikken der hun arbeidet med gynekolo-
gi, og hadde tidligere erfaring med sorggrupper.

– Da jeg begynte her, døde flere barn med hjerte-
feil enn det gjør i dag – det har vært store medi-
sinske fremskritt i de årene jeg har vært her! Siden 
flere barn døde den gangen, var det viktig med 
erfaring fra sorgarbeid og det medvirket nok til at 
jeg fikk jobben. Det er uansett en nyttig erfaring 
å ha med seg. Ellers formes stillingen av den som 
har den og erfaringene vi har gjort oss. Stine og 
jeg er på mange måter ulike, derfor utfører vi også 
jobben på litt ulike måter. Vi samarbeider godt og 
utfyller hverandre, og det er godt å ha Stine som 
sparringspartner og vi tyr ofte til hverandre. 

– Dette er ikke en jobb som passer for alle. Evnen 
til empati er nok den aller viktigste egenskapen 
som trengs, mener Stine.

Begge mener de har trent seg opp til å raskt vurde-
re hvordan de best kommuniserer med en familie 
de møter.

For noen år siden var det en liten gutt som var 
lagt inn og han hadde med seg både foreldrene og 
søsteren sin. De var på sykehuset i flere uker og 
søsteren gikk på skolen på sykehuset, men etter-
middagene og kveldene ble litt lange og ensformi-
ge for henne. Da visste Stine råd. 

– Jeg fikk god kontakt med familien og hun var 
på alder med datteren min. Derfor ble hun med 
meg hjem på middag og fikk være med på hånd-
balltrening. Det var hyggelig, forteller Stine som 
med et smil innrømmer at dette ligger litt utenfor 
stillingsinstruksen, men at det føltes riktig.

– Det handler om Stines og hennes families 
gjestfrihet og sier noe om engasjementet i jobben, 
legger Anne til.

HELE VEIEN
Begge trives godt med oppgavene som lett blir noe 
mer enn en vanlig jobb, og begge understreker at 
de synes det er fantastisk at sykehuset har disse 
stillingene. Noen ganger er arbeidsdagen ekstra 
tøff. Det skjer fortsatt at barn dør.

– Av og til er det slik at ytterligere behandling ikke 
nytter og da er vi med på prosessen sammen med 
foreldrene fram mot erkjennelsen av at det går 
mot slutten. Det er noen av de verste og «beste» 
øyeblikkene når vi følger dem på den veien, mener 
Anne. 

I begrepet at dette da er blant de beste øyeblikke-
ne, legger hun at det er da de virkelig kan støtte 
og hjelpe familiene. At jobben de gjør er ekstra 
nyttig og kan gjøre en forskjell. 

– Det er forferdelig vondt når barn dør, og det går 
inn på hele personalet, ingen er uberørte av det. 
Vi debriefer hverandre etter tøffe dager på jobb og 
støtter hverandre. Etter at vi begge tok et master- 
emne i sorgstøttearbeid, har vi også fått noen nyt-
tige verktøy vi kan støtte oss til, men det meste vi 
bidrar med kommer fra oss selv og erfaringene vi 
har gjort oss. Det finnes ingen fasit eller oppskrift 
på hvordan vi kan møte andre i vanskelige situa-
sjoner, understreker Stine.

De både ler og gråter på jobb, og av og til trenger 
de en time-out. 

– Det er noen familier som kryper så langt inn i 
hjertet vårt som det går an – og det er både given-
de og krevende, sier Anne.

– Så dette er en jobb som gjøres med hjertet. Ingen 
tvil om det.

JOBB MED  
HJERTET

Som kontaktsykepleiere er samtaler fra hjerte til hjerte den beste 
medisin Anne og Stine kan tilby barn med hjertefeil og deres familier. 
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– Vi kommer 
ofte på toppen 
av kirurgen, 

sykepleierne og 
andre som gir 

familiene masse 
informasjon den 

dagen barna legges 
inn. Det kan være 

overveldende og 
slitsomt for både 

foreldrene og 
barna deres, for 

det er gjerne mye 
å fordøye på en 

gang. Vi forsøker 
å binde det hele 

sammen.
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I uke 27 av svangerskapet fikk Madeleine Alek-
sandersen og Joachim Mathisen konstatert at 
den lille gutten deres, som skulle få navnet Even 
August, hadde en hjertefeil. Han er født med Fal-
lots tetrade, som betyr at han har fire hjertefeil. 
Legene fikk først mistanke to måneder tidligere, 
da «noe» var galt. 

– Når jeg tenker tilbake på alt som raste igjennom 
hodet og alt jeg bekymret meg for da vi fikk den 
beskjeden, har det gått bedre med Even enn jeg 
fryktet, og vi har vært heldige. Tross alt. Når jeg 
ser hvordan andre familier kan slite fordi barna 
har hjertefeil, blir jeg minnet på det, sier mamma 
Madeleine som har holdt fast i det hun kaller et 
normalt liv. 

Begge foreldrene er i full jobb og Even går i 
barnehagen, men enkelte ekstra hensyn må de ta 
i hverdagen. Og noen sykehusopphold er heller 
ikke til å unngå, skal Even bli så bra som mulig. 
Men det har de stålsatt seg for. 

GODT FORBEREDT
Hjertebarnet møter hele familien på tre på Riks-
hospitalet. Drøyt to år etter at han ble født, var 
det endelig klart for en ny, viktig operasjon for 
Even. Den første operasjonen ble gjennomført 
da han var et halvt år. 

De har vært klare for denne operasjon to 
ganger tidligere, men da har inngrepene blitt 
avlyst. Første gangen hadde han trange luftvei-
er. Sist gang kom Even til og med så langt som 
til narkosen, men kirurgen fant ut at det ikke 
var forsvarlig å gjøre inngrepet akkurat da, på 
grunn av et kraftig utbrudd av eksem. Foreldre-
ne mener at det etter hvert ble en større psykisk 
påkjenning å vente på operasjonen enn å stå i 
det nå. 

– Det ble etter hvert litt vanskelig å vente uten 
et konkret tidspunkt å innstille seg på. Nå var 
det faktisk en lettelse å komme i gang og kunne 
bli ferdig med det. Nå møtte vi med åpent sinn 

og var mer forberedt på at det kunne bli en 
nedtur og utsettelse igjen, sier Joachim.

– Men nå klaffet det endelig, sier Madeleine lettet. 

Mens Hjertebarnet får en prat med foreldrene, 
ligger lille Even på Thorax intensivavdelingen 
etter det vellykkede inngrepet. Etter den forrige 
operasjonen vokste det ut mye arrvev i lungear-
terien, og dette vevet tettet derfor delvis arterien. 
Under operasjonen han har hatt nå, er arrvevet 
fjernet, slik at blodet kan strømme fint igjennom. 

Den lille, lyshårete gutten titter tappert over 
dyna og glipper med øynene. Foreløpig er han 
tungt medisinert og sover mye. Foreldrene er mye 
sammen med ham i løpet av dagen, men sover på 
et eget rom i fløyen med foreldrerommene som 
har egne bad og tv – som vanlige hotellrom. De 
sørger også for å få litt tid hver for seg i løpet av 
dagen, og avløser hverandre ved senga til Even. 

DAGSRYTME
– Jeg sover overraskende godt her om natta, men 
våkner alltid før klokka ringer. Det er vel et tegn 
på at jeg både er trygg for at Even blir tatt godt 
vare på, men at bekymringen for ham også alltid 
ligger i bakhodet, mener Madeleine. 

Klokka sju hver morgen er en av dem innom hos 
Even for å høre hvordan natta har gått. Mellom 
halv åtte og ti er det legevisitt, og da er ingen hos 
barna sine inne på avdelingen. 

Halv ti er det derfor frokost for foreldrene, og de 
får matlapper de kan bruke i kantina. Joachim 
setter pris på husmannskosten der, mens Madelei-
ne sverger til bagettene i disken. 

– Det er et fint avbrekk å få spise god mat, og det 
er mye å velge mellom, mener Joachim.

Rundt klokka ti er de tilbake hos Even, og som 
regel skifter de på å være inne på rommet hos 
ham utover dagen. Han sover og døser en del nå 
som han er medisinert etter operasjonen. Den som 
ikke er inne hos ham, slapper gjerne av på rommet. 
På ettermiddagen mellom halv tre og halv fire er det 
vaktskifte på avdelingen, og da går foreldrene seg en 
runde igjen. De er blitt godt kjent i de lange korri-
dorene på sykehuset. Av og til unner de seg en tur ut 
utenfor sykehuset også, for å hente nye krefter.

SPARER KREFTER
– Vi vet at det blir tøffere når han flyttes over på 
sengeposten. Da blir mer av den vanlige omsorgen 
overlatt til oss igjen, så vi «sparer» oss litt til det. På 
en måte kan vi slappe av litt nå som operasjonen 
har gått bra og vi ikke får bidratt med noe særlig før 
han er på sengeposten, forklarer Madeleine.

– Nå mens han ligger på intensiven har han tilsyn 
døgnet rundt og han har det trygt. Selv om det er 
viktig og godt for både ham og oss at vi er mye 

sammen alle tre, er det lite annet vi kan gjøre nå 
enn å kose med ham og være der for ham. Derfor 
ønsker vi rett og slett ikke å slite oss ut i denne 
fasen, men passer på å få nok søvn og verdsette 
avlastningen sykepleierne gir oss disse dagene – så 
har vi mer å gi når han kommer på et vanlig fami-
lierom der vi vil sove sammen med ham, forklarer 
Joachim. 

Dette var noe foreldrene lærte litt om første gang 
familien lå på Rikshospitalet. Da var Madeleine 
og Joachim hos Even hele tiden. Etter noen dager 
snakket helsepersonellet med dem om å ta vare på 
seg selv også, forteller de. 

– De minnet oss på at vi trengte å hente litt energi 
og at det var viktig å ta seg noen lufteturer og få 
litt avveksling, sier Joachim. 

– Det ble intenst og slitsomt og det var egentlig 
ikke nødvendig å være til stede hele tiden, for 
Even var jo så godt ivaretatt. Vi kunne ikke bidra 

VENTET LENGE PÅ OPERASJON: 

– Godt å komme videre
På nyåret var Even (2) og foreldrene på Rikshospitalet i en drøy uke, da han ble operert. Mens 
de var inne i denne boblen som de lenge hadde forberedt seg til å gå inn i, gjorde de det beste 
ut av de intense dagene.
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SAMMEN: Familien 
på tre er sammen på 
sykehuset når Even 
skal opereres. – In-
tensivsykepleiere og 
kontaktsykepleiere er 
fantastiske hverdag-
shelter! De tar godt vare 
på oss alle sammen.

TAPPER: Den lille, lyshårete gutten titter tappert 
over dyna og glipper med øynene. Foreløpig er Even 
tungt medisinert og sover mye.

LUFT: – Jeg tror det 
er viktig å ta seg tid 
til noen lufteturer og 
pauser og ikke ha dårlig 
samvittighet for at man 
ikke er ved sengekanten 
24/7, sier Madeleine.

TIMEOUT: Joachim 
kobler ut litt med 
nettbrettet. Her ser han 
filmer, leser aviser eller 
forteller besteforeldr-
ene om utviklingen til 
Even. 
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med så mye i den fasen uansett, og av og til ble 
han mer urolig når vi var der, det har jeg senere 
hørt at ikke er uvanlig i den fasen. Den gangen 
visste vi heller ikke hva vi gikk til. Vi var ekstra 
spente og nervøse. Vi følte oss jo trygge på syke-
huset og visste han var i de beste hender. Allikevel 
er det en påkjenning, sier Madeleine.

Etter hvert – når de så fremgangen til Even –  ble 
de roligere, og på oppfordring fra sykepleierne 
brukte de litt av fritiden til å være sammen og 
hente energi. 

– Vi gikk turer sammen, møtte vennepar og gikk 
ut og spiste i Oslo. Det å kjenne på at livet ikke 
stopper, men få normalisert tilværelsen, var godt. 
Det er et enormt tilbud rett utenfor døren på 
Riksen som foreldre kan bruke. Det er kjempe-
fine turområder, trikken stopper rett utenfor og 
har kun noen få stopp til butikker, restauranter, 
museer og severdigheter. Jeg tror det er viktig å 
ta seg tid til nettopp dette også, og ikke ha dårlig 
samvittighet for at man ikke er ved sengekanten 
24/7, sier Madeleine. 

HVERDAGSHELTER
– Denne gangen har vi derfor vært flinkere til å 
utnytte tiden bedre for oss alle tre. Vi forsøker å 
få fokuset vekk fra det vanskelige – vi har for det 
meste vært på mobilen, lest blader og sett på tv 
når vi har «fri». Misforstå meg rett; vi er opptatt 
av Even og er ikke kyniske. Men vi vet at han er 
ivaretatt her og at vi får mer av ansvaret når han 
flyttes til sengeposten, og ikke minst at vi får alt 
ansvaret når vi er hjemme igjen. Da trenger vi 
enda mer energi enn her. 

De kan ikke få fullrost personalet som tar godt 
hånd om dem alle tre. 

– Intensivsykepleiere og kontaktsykepleiere er 
fantastiske hverdagshelter! De tar godt vare på 
oss alle sammen, og jeg vet at Even er i trygge 
hender hele døgnet, sier hun. 

SURREALISTISK
De forteller at å bo på sykehus og bekymre seg 
for barnet sitt, er som å befinne seg i en surrea-
listisk boble og at terskelen inn sykehusdøra kan 
føles høy. 

– Jeg kjente det fysisk i magen da vi skulle inn 
her. Det var tungt å gå inn døra her og vite at 
Even måtte opereres, innrømmer Joachim. 

Han sier ikke så mye om tankene han gjør seg, 
men innrømmer at han tenker sitt. 

– Denne gangen som vi kjenner mer til gangen 
i et sykehusopphold, er det lettere enn forrige 
gang. Even er også større enn sist, og omgivelsene 
med maskiner og slanger og rutiner er ikke like 
skremmende nå. Vi bor til vanlig ti minutter unna 
sykehus i Tønsberg og vi har en times tid hit til 
Rikshospitalet. Det er betryggende, også når vi 
kommer hjem igjen. 

– Det er uansett godt å være to om dette her. Det 
er masse input fra legene og sykepleierne, og det 
er godt å kunne diskutere det med hverandre og 
hjelpe hverandre å huske og forstå alt, understre-
ker Madeleine.

Alt i alt er foreldrene veldig fornøyd med kontak-
ten de har hatt med helsevesenet etter at Even ble 
født. 

– Helse-Norge har vist seg å være helt fantastisk 
for oss. Vi har fått fantastisk hjelp!

PS – operasjonen var svært vellykket for Even, 
og han er i full gang i barnehage og i bedre form 
enn noen gang.  Trykket i hjertet var på over 5 
før denne operasjonen og etterpå gikk det ned til 
mellom 2 og 3. Han må senere inn for å korrigere 
hjerteklaffen i lungearterien, men det er først når 
hjertet er ferdig vokst – eller tidligere hvis det blir 
behov. 

OMSORG: – Det eneste 
vi kan bidra med for 
Even på sykehuset, er 
omsorg. Det er også 
viktig, men vi har fått 
fantastisk hjelp fra 
Helse-Norge! Jan Petter Lia har vært ansatt ved 

Thoraxkirurgisk intensivenhet i mer enn 
30 år. Han har spesialutdanning i inten-
sivsykepleie og i sykepleie til barn samt 
en mastergrad i sykepleievitenskap. Han 
har hatt ulike oppgaver ved avdelingen, 
og han har blant annet vært assisterende 
seksjonsleder i omkring åtte år. De siste 
tre årene har han arbeidet som spesialsy-
kepleier ved intensivenheten, og i årenes 
løp har han møtt mange engstelige 
foreldre.

– Det kan være en betydelig belastning 
for foreldre å ha et barn innlagt på en 
intensivavdeling. Spesielt er foreldre til 
barn med medfødte hjertefeil utsatt. 
Ifølge faglitteraturen kan de oppleve 
høyere grad av stress enn foreldre som 
har barn med andre sykdommer, opply-
ser Lia. 

– Forskning viser også at foreldrene 
opplever angst, frustrasjon og fortvi-
lelse, først og fremst på grunn av frykt 
for å miste barnet, men også på grunn 
av tap av foreldrerollen. Dette har også 
foreldre til barn innlagt ved vår avdeling 
gitt uttrykk for via kontaktsykepleierne, 
forteller han. 

Lia forteller at forskning viser at opptil 
30 prosent av foreldre til barn innlagt på 
intensivavdelinger, opplever betydelige 
psykiske problemer som akutt stress-syn-
drom, og opptil 20 prosent får posttrau-
matisk stress-syndrom etter at barna har 
vært på intensivavdelingen.

– Under intensivoppholdet vil foreldre-
nes mulighet til å ivareta den praktiske 

og emosjonelle omsorgen for barnet 
være begrenset, blant annet på grunn av 
hvor sykt barnet er og på grunn av det 
medisinsktekniske overvåkningsutstyret 
som barnet er tilkoblet. I hvilken grad in-
tensivsykepleierne involverer foreldrene i 
omsorgen har også en betydelig innvirk-
ning på kontakten mellom foreldrene og 
barnet.

Lia mener det kan være spesielt viktig 
for foreldre til de aller yngste barna å få 
delta mens barna er innlagt. 

– Jeg tror det er viktig med kontakt 
mellom foreldrene og den nyfødte slik at 
de kan lære å kjenne hverandre, trene på 
samspillet dem imellom og starte utvik-
ling av barnets sosialisering. Foreldrene 
kan ha behov for å øve på foreldrerollen, 
spesielt dersom det er deres første barn.

BEDRING
Lia har sett at foreldrenes rolle på in-
tensivavdelingen har forandret seg siden 
han begynte å arbeide med små hjerte-
pasienter.

– I det vi kan kalle «gamledager», på det 
gamle Rikshospitalet i Oslo sentrum, 
bodde foreldrene i etasjen over intensi-
venheten. Reglene var mer strikte; mor 
og far kunne for eksempel ikke komme 
til barna sine før klokka ti på formidda-
gen, det var kortere besøkstid og generelt 
mindre åpenhet. Nå er det lovpålagt at 
barnet har rett til å ha en av foreldrene 
hos seg under hele oppholdet og det er 
samtidig blitt mer lempelige ordninger. 
Men det er fortsatt rom for forbedring, 
mener han.

På jobb i dag møter Lia foreldre som er 
mer forberedt og bedre informert om det 
som skal skje under sykehusoppholdet, 
enn han gjorde da han var fersk i faget. 

– Internett er til stor hjelp for dem. For-
eldrene kjenner mer til sykdommen og til 
både barnas og egne rettigheter – det er 
veldig bra! Likevel opplever jeg at forel-
drene sjelden sier ifra direkte til oss hvis 
de er uenig i noe. Derfor er det viktig at 
vi har kontaktsykepleiere som setter seg 
ned og snakker med og lytter til dem. 
Kontaktsykepleierne er gull verdt for oss 
sykepleiere, både når det gjelder hjelp til 
å ivareta foreldrene og når det gjelder 
tilbakemelding om hva foreldre generelt 
er opptatt av!

VIKTIG Å INVOLVERE
Avdelingen har ingen faste rutiner eller 
retningslinjer for å involvere foreldrene i 
omsorgen av barnet under oppholdet på 
intensivavdelingen. Lia tror at flere for-
eldre kan føle seg litt «fortapte» i denne 
situasjonen:

– De står med hendene ned langs siden 
og vet ikke hva de kan bidra med, og 
ofte tør de ikke selv ta initiativet.

Ved Thoraxkirurgisk intensivenhet 
arrangeres det fagutviklingsdager, og alle 
ansatte får delta på cirka fire av disse 
dagene i året. På én av disse dagene i 
2018 var et av temaene nettopp forel-
drenes rolle under barnets opphold på 
intensivavdelingen. 

– Kontaktsykepleieren fortalte generelt 
om frustrasjoner foreldrene kan oppleve 

– VIKTIG Å SLIPPE FORELDRENE TIL

Spesialsykepleier Jan Petter Lia ser at foreldre kan føle seg maktesløse og tilsidesatt når 
barnet er innlagt på intensivavdelingen. Han forsøker derfor å inkludere dem i stell og 

omsorg av barnet. Nå har han startet en studie for å kartlegge hva både foreldre og 
sykepleiere mener om foreldres deltakelse under innleggelser. 
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24 25MAGASINETHJERTEBARNET  |  03/19 MAGASINETHJERTEBARNET  |  03/19

Å sitte i en ring og snakke om egne følelser og opplevelser er ikke hverdagskost. 
Anders Skaugerud kastet seg frimodig ut i det og ble overrasket over utbyttet. 

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

PAPPAROLLEN: 

– Følelsene boblet opp 
 i samtalegruppa

M

i foreldrerollen og hvilke omsorgsopp-
gaver de kan eller bør utføre, og at de 
føler seg litt tilsidesatt. Rapporter jeg 
har lest, viser også at det å overlate barna 
helt til andre kan være en påkjenning for 
foreldrene.

Lia begynte å reflektere mer over dette og 
satte seg inn i temaet. Han begynte der-
med å involvere foreldrene mer. Ikke ved 
å pålegge dem ansvar, men ved å gi dem 
et valg i ulike situasjoner. Mange er i ut-
gangspunktet tilbakeholdne og redde for 
å gå i veien eller gjøre noe galt, men Lia 
mener det er mulig å involvere foreldrene 
på en trygg måte.

–Jeg tror man må ha en del erfaring med 
sykepleie til hjerteopererte barn for å våge 
å involvere foreldrene i den praktiske om-
sorgen, for det kan være krevende. Men 
jeg begynte å spørre om foreldrene ville 
delta i stellet av barnet, for eksempel. Det 
har lett for å bli slik at vi som sykepleiere 
overtar stellet i og med at det er mange 
ledninger og mye utstyr å ta hensyn til. 
Og mye må vi fortsatt utføre. Men nå 
gjør jeg gjerne avtaler med foreldrene på 
forhånd om når det passer for dem å delta 
på stellet, og legger det inn i min planleg-
ging. Jeg merker at det blir en helt annen 
stemning rundt barnet når foreldrene er 
mer med! Dette kan bidra til tillit mellom 
foreldrene og sykepleierne. Foreldrene er 
en ressurs fordi de kjenner barnet best.

Lia opplever også at foreldrene slapper 
mer av når de involveres på denne måten 
og han mener det er mange oppgaver 
foreldrene kan utføre, bare det blir avtalt 
og avklart på forhånd. 

– Det går ofte an å planlegge dagen med 
måltider, bleieskift, medisinering og 
lignende sammen med foreldrene. Dette 
kan også avlaste sykepleierne litt; et 
godt samarbeid gjør det lettere for begge 
parter. For meg har dette blitt en positiv 
erfaring. Like viktig er det å avklare 
når foreldrene ønsker å ha egentid. Når 
foreldrene får være delaktig i omsorgen, 
virker det som om de føler seg tryggere, 
og at de tør å forlate barnet av og til og 
ta noen nødvendige pustepauser, sier 
han. 

Dette er noe som også bekreftes i de 
rapportene og avhandlingene Lia har 
satt seg inn i. Han tror foreldrene kan 
føle foreldrerollen mindre truet når de 
får delta aktivt og derved føler seg mer 
komfortable med å ta pauser. 

– Foreldrene kan ikke gjøre så mye 
direkte etter en operasjon. Men det kan 
være nok at de får holde i eller smøre en 
fot. De opplever nærheten og kjenner at 
barnet deres er varmt. Slik kan de merke 
effekten av operasjonen. Mange av barna 
har hatt dårlig sirkulasjon og har for ek-
sempel alltid hatt kalde føtter. Da er det 
stort for foreldrene å få kjenne den nye 
varmen og samtidig føle at de er med.

EGET FORSKNINGSPROSJEKT
Nå i juni begynte Lia selv å forske på 
dette temaet for å få mer konkrete svar 
fra foreldrene som kommer med barna 
sine til hans avdeling. Han fokuserer i 
prosjektet på hva foreldrene opplever 
som viktig for dem og hvilke forventnin-
ger de har til sin rolle. Samtidig kartleg-
ger han hva intensivsykepleierne mener 

er viktig for foreldrene, altså intensivsy-
kepleiernes forventninger til foreldrenes 
rolle. 

Lia samler inn data ved hjelp av to spør-
reskjemaer – ett tilpasset foreldrene og ett 
tilpasset sykepleierne. 

– Jeg bruker spørreskjema fordi det 
ikke er riktig å intervjue pårørende og 
sykepleiere i den avdelingen der jeg selv 
arbeider. Resultatet av studien kan brukes 
til å utarbeide retningslinjer som ivaretar 
foreldrerollen og optimaliserer kontakten 
mellom barnet og foreldrene under intens-
ivoppholdet. Det kan derved bidra til at de 
opplever mindre frustrasjon og får bedre 
livskvalitet, håper han.

Selv om det er foreldrenes og barnas ve 
og vel som er det viktigste, antar han at et 
bedre samspill også kan gi en økonomisk 
gevinst.

– Mens jeg har satt meg inn i dette temaet, 
har jeg også lest at det å involvere foreldre-
ne kan føre til kortere liggetid på sykehus 
og færre reinnleggelser. Dette blir en bief-
fekt som er god økonomi for samfunnet.

Han planlegger at studien skal være en 
del av et kvalitetsforbedringsprosjekt. 
Resultatet av studien skal brukes til å 
utarbeide retningslinjer for hvordan for-
eldrene praktisk kan involveres i pleien 
og omsorgen av barna. Effekten av 
retningslinjene kan måles ved å undersø-
ke foreldrenes tilfredshet med oppholdet 
på avdelingen før og etter at studien er 
gjennomført og retningslinjer er imple-
mentert.

FORSKER: Spesialsykepleier Jan Petter Lia 
kartlegger både foreldrenes forventninger 
til sin rolle mens barna er lagt inn på syke-
hus og hva intensivsykepleiernes forvent-
ninger til foreldrenes rolle er. 
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Anders Skaugerud er far til fire og bor med fami-
lien sin på Raufoss. Sammen med datteren Julie, 
som er født med hypoplastisk høyre ventrikkel 
og pulmonalatresi, har han vært på Geilomo flere 
ganger – og de har vært med på ulike aktiviteter 
begge to. Men i fjor høst prøvde han noe han ikke 
hadde vært med på før. Han tenkte det kunne 
være greit med litt variasjon og noe annet enn det 
han pleide å delta på. Dermed ble han med i en 
samtalegruppe.

– Egentlig var det kona mi, Kristine, som meldte 
meg på. Hun mente det kunne være noe for meg, 
og jeg var villig til å prøve, men jeg gruet meg 
veldig. Å sitte i en gruppe og snakke om følelser 
og personlige ting, er ikke noe jeg pleier å gjøre. 
Jeg er ikke så veldig åpen, innrømmer Anders. 

– Dette var helt nytt for meg – men det føltes fak-
tisk godt å delta! Vi var seks–sju foreldre i samme 
gruppe og det var både mødre og fedre med.

Temaene som tas opp i samtalegruppa kan være 
like, men likevel kan utbyttet være forskjellig. 
Hva de deler er opp til dem som deltar. Anders 
syntes det var fint at de var damer og menn 
sammen, det ga energi i gruppa og dynamikk i 
samtalene. 

– Damene var mer aktive enn oss gutta, så de var 
med på å drive samtalene fremover. De ga mer 
feedback når noen sa noe, slik at det ble lettere å 
fortsette. 

Etter første dag var Anders mentalt sliten etter å 
ha utfordret seg selv. Men han følte at det var en 

god ro i gruppa og angret ikke, selv om det var 
veldig uvant å snakke foran andre om personlige 
ting.

– Allerede første dagen åpnet jeg meg litt. Pia 
Bråss fra Foreningen for hjertesyke barn ledet 
gruppa og hun var flink til å skape en ro. Jeg syn-
tes det var god ro og en trygghet i situasjonen. 

Deltakerne trakk blant annet kort som lå utover 
et bord. Det kunne stå sint, glad, redd, engstelig, 
oppgitt, sliten, energisk – sånne ting. 

– Vi skulle velge det vi mente passet for oss. Jeg 
trakk flere kort. Jeg fant ut at jeg følte flere ting, 
forklarer han. 

«Oppgitt» – over skolesituasjonen. «Redd» – for 
at Julie skal bli syk. «Glad» – for å ha fått en stor 
og fin familie. «Takknemlig» – for alt. Dette var 
ordene Anders kjente passet for ham. 

– Vi brukte kortene til å snakke om det som sto 
der og hvorfor vi trakk akkurat de kortene. Vi var 
innimellom delt inn to og to også. Jeg var både 
med en annen mann og med en dame. Det fun-
gerte best for meg da jeg snakket med en dame. 
Hun var liksom mer grundig og hjalp meg til å 
sette ord på det jeg tenker på. Hun syntes sikkert 
det motsatte om meg – for hun fikk jo mindre 
respons tilbake, humrer Anders. 

– Godt ikke alle var som meg, spøker han. – Da 
hadde det blitt stille!

STERKE HISTORIER
Samtalegruppa møttes tre dager på rad i omkring 
tre timer hver gang. Anders syntes det var fint å 
lytte og høre om andres opplevelser og tanker 
også. Det var mye som var sterkt å høre og av og 
til gikk enkelte ut av rommet og ut av situasjo-
nen, hvis det ble for intenst for dem.  

– Folk reagerer forskjellig. Det var mange sterke 
historier. Jeg merket at følelsene boblet opp og jeg 
fikk utløp for dem i samtalegruppa. Så selv om jeg 
først var usikker og skeptisk, var gruppa positiv 
for meg, mener han. 

– Det er det beste jeg har vært med på under 
opphold på Geilomo!

Selv om Anders ikke var frempå og den første 
til å melde seg på i samtalene, opplevde han at 
kursholderen fanget det opp hvis han vurderte å 
si noe. 

– Jeg tror Pia merket det hvis jeg kanskje tippa 
litt på stolen eller lente meg fremover. Hun tolket 
kroppsspråket vårt og skjønte det når noen 
hadde noe på hjertet. Da fiska hun litt og dro oss 
med. Jeg fortalte om egne opplevelser med Julie, 
operasjoner og slike ting og om hva som kan dra 
energien ut av deg. Det er mange kamper vi for-

eldre må ta med skole og andre, som det er godt å 
snakke om. Vi hadde jo mange like erfaringer og 
hadde mye til felles.  

Anders mener at han nå er blitt litt flinkere til å 
snakke om det han føler, og han følte seg bedre 
etter kurset. 

– Det var godt å få satt ord på ting. Nå skjønner 
jeg faktisk egne følelser bedre, og jeg reflekterer 
mer over livet vårt. Jeg ser at det ikke er så verst! 
Det har alltid ligget en bekymring i bakhodet for 
Julie, og det har tatt krefter uten at jeg har vært 
klar over det. Det har nok vært et behov for å 
snakke om det hele tiden. Jeg har lært mye av 
kurset og føler at jeg er blitt bedre til å lytte også. 

MAMMA OG PAPPA
Anders er en leken far som bruker mye tid med 
barna sine, og han forteller at de har mye gøy 
sammen.

– Siden vi har fire barn, så dreier hverdagen min 
seg mye om dette. Og jeg er veldig nøye på å ha 
faste rutiner, blant annet med legging. Egentid på 
kvelden er viktig for å ta seg inn igjen i en travel 
hverdag, understreker han.

Anders er født i 1977 og har altså bikket førti for 
et par år siden. Han mener at papparollen var litt 
annerledes før, da han vokste opp.

– Når jeg tenker tilbake, tror jeg nok det var 
mor som fulgte opp meg og broren min med det 
meste. Om det var klær, klesvask eller å følge 
meg på hørselskontroller på sykehuset eller høre 
meg i lekser. Det var det mor som sto for. Far var 
engasjert i idrett. 

Anders drev med ski og fotball, og faren hans var 
fast skismører og kjørte til mange fotballkamper. 
Han tror papparollen tidligere var slik at fedrene 
hadde mer faste oppgaver.

– Det var nok vanskeligere å gå inn i andre roller, 
tror jeg. Slik er det ikke nå lenger. Mamma- og 

papparollen er likere, og pappaer trår til der det 
er nødvendig. Til forskjell fra pappaer i «gamle 
dager«, er jeg en pappa som engasjerer meg på 
alle plan. Jeg kan trøste, følge til sykehus, ordne 
med klær, følge opp ungenes hobbyer – egentlig 
hva som helst.

Kona Kristine er sykepleier og har derfor vært 
den som har tatt seg mest av det medisinske til 
datteren.

– Jeg kjenner uansett til alt og er med på syke-
hus og slike ting, jeg kan medisinere henne og er 
oppdatert på helsa hennes. Men jeg har likevel 
alltid hatt en viss distanse til den «syke delen» 
av Julie, og det har vært naturlig at Kristine har 
hovedansvaret for det medisinske. Jeg fokuserer 
mer på den friske biten. Hun får være med på det 
hun vil og prøve seg på litt av hvert. Jeg har aldri 
sydd puter under armene på henne, og det mener 
jeg har gitt resultater. 

Siden datteren som nå er 9 år gikk i første klasse, 
har hun bodd på internatet på Geilomo i stedet 
for å sove på rom med en av foreldrene når de er 
der. 

– Jeg pushet henne litt første gangen, og hun måt-
te utfordre seg selv. Men det har gjort at hun har 
blitt mer sosial og selvstendig, og hun er ikke redd 
for å prøve seg på nye ting, mener faren. 

Selv om Julie har hjertefeil, klager og sutrer hun 
ikke, forteller faren. 

– Hun har pågangsmot og humør som gjør henne 
til et forbilde for meg!  

Før Hjertebarnet kom på besøk, spurte Anders 
datteren Julie om hva forskjellen mellom ham og 
moren er – han lurte litt på hvordan hun så på 
ham som pappa.

– Du har skjegg og du tar meg oftere med til leke-
butikken, var hennes kontante svar!

LEKEN: Anders er en 
leken far som bruker 
mye tid med barna sine, 
og han forteller at de 
har mye gøy sammen. 
– Siden vi har fire barn, 
så dreier hverdagen min 
seg mye om dette.

PAPPAROLLEN: – 
Mamma- og papparollen 
er mer lik nå enn før, og 
pappaer trår til der det 
er nødvendig. Til forsk-
jell fra pappaer i «gamle 
dager», er jeg en pappa 
som engasjerer meg på 
alle plan.

LÆRERIKT: – Det var godt å få satt ord på ting. Etter 
kurset skjønner jeg faktisk egne følelser bedre, og jeg 
reflekterer mer over livet vårt.
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Modum bad tilbyr PREP-samlivskurs (se 
faktaboks) over hele landet. Her får pa-
ret praktiske og pedagogiske redskaper 
til å jobbe med relasjonen. Kursene er 
basert på forskning og godt dokumen-
tert kunnskap om hva som fremmer og 
hemmer utviklingen av gode og trygge 
parrelasjoner. 

– Disse kursene passer for alle typer par 
med vanlige samlivsutfordringer, sier 
Berger Hareide. Han har vært med på å 
utvikle og holde kursene helt fra starten, 
da de ble tilpasset norske forhold på 
slutten av 90-tallet. Siden har cirka 
33 000 personer deltatt på PREP-kurs, 
som er basert på en amerikansk og 
forskningsbasert modell. 

HINDRE NEGATIVT SAMSPILL
Kursene er ment å være forebyggende, 
og Hareide understreker at prognosene 
er gode for dem som fortsetter å jobbe 
med det de lærer på kurset når de kom-
mer hjem.

 – Det handler om å hindre det negative 
samspillet i å utvikle seg og å styrke 
det positive, sier han og peker på selve 
grunnfilosofien. Både evalueringer og 
studier har vist at parene som tilegner 
seg denne kunnskapen og treningen, har 
mer enn 50 prosent større sannsynlighet 
for å bli i parforholdet og å være tilfreds 
med det, enn andre par.

– Kursene er pedagogiske, dette er ikke 
terapi. De er lagt opp med undervisning, 
deltakerne lærer teknikker og verktøy, 
og det deles ikke erfaring i plenum. Det 
gjøres det derimot i paret, det er de to 
som skal snakke sammen, og det får de 
trening i under kurset, forteller Hareide 
og blir engasjert når han snakker om 

PREP-kursene. 75-åringen er pensjonist i 
dag, men leies fortsatt inn som leder for 
Modum bads samlivskurs.

Kursene tar utgangspunkt i faresignale-
ne i en relasjon, og konfliktmønstrene. 
Disse er kort fortalt:

• En opptrapping av uenighet eller kon-
flikt. Når det ene tar det andre.

• En nedvurdering av hverandre. At du 
gjør den andre mindre.

• Negative fortolkninger. At du har 
forhåndsoppfatninger og tar alt opp i 
verste mening.

• Tilbaketrekking. At en (eller begge) 
trekker seg unna.

– Alle par kan nok kjenne seg litt igjen 
i disse tingene, men om det er mye av 
det, om det er sterke mønstre og paret 
er litt kjørt fast i det, da er det gjerne et 
problem, understreker Hareide som er 
opptatt av at hvert enkelt par må finne 
ut hvor skoen trykker hos dem.

BÅDE SNAKKE OG LYTTE
Statistikk fra de siste 20 årene viser at 
deltakerne på PREP-kurs er unge som 
gamle, alt fra 21 til 72 år. Gjennomsnitt-
lig lengde på forholdet er 12 år. Evalu-
ering og tilbakemelding viser at mange 
har hatt glede av kursene.

En viktig grunnpilar i PREP-kursene er å 
trene på god kommunikasjon. Deltakerne 
får en innføring og opplæring i det å snak-
ke sammen på en trygg måte – ved hjelp 
av den såkalte «tale-lytteteknikken». 

– Når det gjelder kommunikasjon, er 
det å lytte minst like viktig som det å 
snakke. På kursene jobber deltakerne 
med teknikker for å lytte til og forstå 

hverandre, forteller Hareid. Han har 
embetseksamen i pedagogisk psykologi og 
har undervist i kommunikasjon i mange år. 
Derfor vet han også hvor vanskelig det er. 

– Noen ganger må deltakerne lage seg 
avtaler om hvordan de skal og kan 
gjøre kommunikasjonen. For eksempel 
om muligheten til å ta en «time-out», 
eller at de må gjenta det den andre har 
sagt. Det handler om å bli sett, hørt og 
respektert.

VENNSKAP OG TRYGGHET
På PREP-kursene jobbes det også med 
konkrete måter å håndtere uenighet og 
konflikt på.  Deltakerne lærer en modell 
for hvordan dette kan gjøres. 

– Det dreier seg blant annet om å kunne 
inngå kompromisser, sier Hareide og vet 
av erfaring hvor fort praktiske ting kan 
føre til dyp uenighet. 

Tilgivelse er også et sentralt tema. 

– Når vi kommer så nær et annet men-
neske, er det alltid en fare for å såre og å 
bli såret. Å kunne gjøre opp og forsones 
er så viktig og nødvendig!

Kursene åpner for refleksjoner i paret 
om hvem de er i forholdet, hva slags 
verdier de har og hva som er viktig 
for dem. Kort sagt om holdninger og 
verdier.

– Det handler om å gå inn i de under-
liggende temaene. Kanskje handler 
partnerens kontrollbehov om noe 
dypere, eller den andres avvisningsfrykt 
om en gammel historie? Da er trygghet 
og vennskap viktig, rett og slett for å bli 
bedre kjent med hverandre. Dessuten å 

SAMLIVSKURS:

«All you need is love …»
      – PLUSS EN GOD PORSJON VILJE

Det finnes teknikker for god kommunikasjon og modeller for å håndtere konflikter i et 
parforhold. Begge deler kan læres på Modum Bads samlivskurs. – Så krever det også en 
god bit med vilje og et ønske om å få det til, sier grunnleggeren av disse kursene i Norge, 
Berger Hareide.
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bygge en felles forståelse av at det er et 
«vi» som tåler dette, også i det lange løp, 
forklarer Hareide engasjert. Han legger 
til at for å jobbe med disse tingene er det 
nødvendig at paret har både vilje og et 
ønske om å få det til.  

PARFORHOLD MED SYKE BARN
Hareide mener PREP-kursene passer for 
absolutt alle typer par med utfordringer. 
Også foreldre til barn med funksjons-
nedsettelser eller kronisk sykdom. Han 
minner imidlertid om at det også finnes 
spissede kurs for denne målgruppen, 
nemlig «Hva med oss?» og «Hva med 
meg?», i regi av Bufdir og familievern- 
tjenesten. 

– Jeg har jobbet en del med barn med 
funksjonsnedsettelser gjennom mine 
mange år som skolepsykolog, forteller 
Hareide. 

På slutten av 90-tallet gjorde han en 
ganske stor intervju-undersøkelse med 
foreldre til barn med funksjonsnedset-
telse/sykdom, sammen med Kjersti T. 
Rogne. Resultatene av denne studien 
dannet utgangspunktet for de skredder-
sydde kursene «Hva med oss?» og «Hva 
med meg?». 

– Vi så at hjelpeapparatet hadde mye 
fokus på barnet, og det var jo bra, men 
hvordan var det egentlig for foreldrene, 
spør han retorisk. 

– Parforholdet kommer ofte i siste rekke 
i disse familiene, samtidig som de står i 
store belastninger. De skal ta seg av et 
sykt/funksjonshemmet barn, de har dår-
lig samvittighet overfor søsken, hverda-
gen handler først og fremst om et teknisk 
samarbeid, og kjærlighetsforholdet kan 
lett forvitre, oppsummerer Hareide fra 
noen av erfaringene i studien. 

– De kan trenge hjelp til å finne tilbake 
til hverandre, til å akseptere ulikhetene 
i hvordan de håndterer og reagerer på 
utfordringene og til å avklare forvent-
ninger til hverandre, nevner Hareide om 
noen av temaene som kommer opp på 
disse kursene.

1 Vær nysgjerrig på din partners 
behov – og tydelig på dine egne. Del 
forventningene dere har til de ulike 
sidene ved det å leve sammen som par 
og familie.

2 Vær en god lytter. Husk at det er 
livslang læring å bli bedre til å lytte. 
Du kan bli kjent med stadig nye sider 
ved din partner.

3 Respekter hverandres ulikheter. 
Du kan ikke forbedre den andre – bare 
deg selv.

4 Del arbeidet mest mulig 
likeverdig. Gi hverandre rom også til 
egne interesser.

5 Sett av tid regelmessig til å ta opp 
ting dere trenger å finne ut av og bli 
enige om.

6 Sett av nok tid til å gjøre hyggelige 
ting sammen bare dere to. Glede, moro 
og vennskap er viktig i et godt samliv.

7 Prioriter hvordan dere kan ta 
vare på og videreutvikle nærheten 
mellom dere, både den fysiske og den 
følelsesmessige.

8 Vis omsorg for hverandre gjennom 
de mange daglige muligheter til å være 
oppmerksomme og gjøre noe hyggelig 
for den andre.

9 Gi hverandre mulighet til 
forsoning når noe har blitt vondt, 
gjennom å be om og gi tilgivelse.

10 Vis hverandre tillit ved å tenke 
«vi» («Det er oss to!») og langsiktig 
(«Det er deg jeg vil bli gammel med!»).

(Berger J. Hareide)

10
RÅD FOR ET 
GODT SAMLIV

PREP-SAMLIVSKURS
PREP står for The Prevention and 
Relationship Enhancement Program – 
et forebyggende og samlivsstyrkende 
program.

Utviklet av forskere ved University of 
Denver, Colorado, USA, og er basert 
på vel 30 års forskning på samliv og 
parsamspill.

Modum Bad har innført, oversatt og 
tilrettelagt PREP for norske forhold, 
og holder opplæringskurs i PREP for 
fagpersoner som ønsker å holde kurs.

Modum Bad hadde PREP-rettighetene 
til Skandinavia, og har lært opp 
ansvarlige i Sverige og Danmark. I 
2010 kom dansk PREP-materiell, 
basert på den norske utgaven, og i 
2015 kom den svenske utgaven.

PREP-kursene går over to dager (helg) 
og deltakerne må betale en egenandel.

Kilde: Modum Bad Kildehuset

Kurs for foreldre med barn med 
spesielle behov: «HVA MED 
OSS?» OG «HVA MED 
MEG?»
For foreldre som har barn med nedsatt 
funksjonsevne, fysiske eller psykiske 
vansker eller kronisk sykdom.

Kurset passer for dere som:

• har en utfordrende hverdag

• vil ha tid til å være kjærester

• vil ha hjelp til å bli bedre på 
kommunikasjon

• føler de har lite tid til hverandre

• ønsker verktøy til å håndtere 
konflikter

• vil unngå krangling

• vil treffe andre foreldre i samme 
situasjon

Kursene går over en helg, som regel 
fra fredag til søndag, og er lagt til 
hyggelige hoteller rundt i landet.

Kilde: Bufdir
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TEKST: KRISTINE LINDHØY, BRUKERREPRESENTANT I HELSEFORSKNING

HJERTEKOMMUNIKASJON
I fjor høst kom hjertelegen Wasim Zahid (43) ut med sin tredje bok, Hjerte 

for hjertet. – Jeg tror du står bedre rustet som pasient når du har kunnskaper, 
sier legen om hvorfor. Boken er full av konkrete eksempler, spennende funn 

og folkelig informasjon om hvordan hjertet jobber, hva slags sykdommer som 
kan ramme og hvordan du selv kan bidra til å holde hjertet friskt.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Til daglig jobber Wasim Zahid som 
kardiolog på medisinsk avdeling på 
Drammen sykehus, hvor han behand-
ler pasienter med ulike hjertelidelser. 
Hjertelegen, også kjent som «Twit-
terlegen», er over snittet aktiv som 
samfunnsdebattant, og mener mye om 
aktuelle og helserelaterte temaer. Zahid 
har engasjert seg i alt fra livsstil, trening, 
overvekt, det gode liv, miljøaktivisme, 
vaksinering og gudstro, for å nevne noe. 
Engasjementet formidler han på et utall 
arenaer, og er aktiv på YouTube, Twitter, 
Instagram og Facebook, i kronikker og faste 
avisspalter, han holder foredrag og er med 
i tv-programmet «Hva feiler det deg?». 

I fjor høst kom han ut med sin bok 
nummer tre. Denne gangen om hjerte-
legens virkelige lidenskap – hjertet selv. 
Zahid har i boken Hjerte for hjertet for-
fattet en nesten 300 sider lang beretning 

om «kroppens iherdige motor». Han 
legger ikke skjul på egen fascinasjon.

«Hjertet ditt stiller opp for deg nesten 
uansett hvilke krav du stiller … Hjertet 
ditt slår hundre tusen ganger i løpet av 
et døgn, eller vanvittige tre milliarder 
ganger i løpet av livet. Det er nok til å 
fylle ett hundre og åtti olympiske svøm-
mebassenger med blod.»

EN UNIK PUMPE
Boken tar for seg det meste som har å 
gjøre med hjertet, denne unike mekanis-
ke muskelpumpen, plassert midt i krop-
pen, godt beskyttet av lunger og ribben. 
Mellom to permer beskrives hjertet slik 
det rent anatomisk er bygd opp. En hul 
muskel med fire rom (kamre), tilknyttede 
vener og årer, ditto klaffer og andre finur-
lige innretninger. Vi tas med på en «ubåt-
reise» med blodet, som via hjertet og dets 
iherdige pumpearbeid sirkuleres rundt i 
kroppen og sørger for at alle våre øvrige 
organer får oksygen og fungerer. 

Boken gir også et inngående innblikk i 
alt som kan gå galt med hjertet – veldig 
ofte i samspill med kroppens øvrige or-
ganer. Vi lærer om angina, forkalkninger 
og avleiringer, infarkt, propper, for høyt 
kolesterol, for høyt eller lavt blodtrykk, 
skader på hjertevev og muskulatur, 
bakterier og infeksjoner, defekte klaffer, 
rytmer på avveie, hjertesvikt og stans, og 
i tillegg – feil i hjertet som er medfødte. 
Samtidig gir boken gode beskrivelser 
av hvordan feilene kan undersøkes, 
behandles og ikke minst, hva vi selv kan 
gjøre for å forebygge skader og syk-
dom på hjertet. Både alkohol, trening 
og stress blir omtalt, men med et godt 
skille mellom beskrivelser av hva som 
er helsefremmende, hva vi har faktiske 
kunnskaper om og hva som eventuelt er 
myter. Dette er verken en livsstil- eller 
prestasjonsbok.  

I bokens innledning beroliges vi dessuten 
med fakta om at hjerterelaterte dødsfall 
har gått dramatisk ned de siste 40 årene. 
Mye takket være medisinske fremskritt 
og forskning, men også fordi vi lever 
sunnere. Hjerterelatert sykdom regnes 
fortsatt som en folkesykdom, men det er 
mye håp og grunn til optimisme – også 
etter å ha lest Hjerte for hjertet. 

Boken er lettlest og god folkeopplys-
ning for alle som vil lære om hjertet og 
hjertesykdom.

HJERTE FOR PASIENTKOMMUNIKASJON
Magasinet Hjertebarnet møter Wasim 

Zahid i kantina på Drammen sykehus. 
Han er sent ute til avtalen vår og kom-
mer smilende mot oss. 

– Det var en pasient jeg bare ikke kunne 
gå ifra før samtalen var helt avsluttet, sier 
han og unnskylder seg lett andpusten. 

 – Akseptert, tenker vi, og synes det er 
både plausibelt og beroligende at det 
viktigste for hjertelegen er å ivareta 
pasienten. Et tema han også kommer 
tilbake til flere ganger i løpet av vår 
videre samtale. 

Zahid har mange tanker om hvorfor han 
har skrevet denne boken. Noen av dem 
handler om ham selv og sitt eget og bren-
nende engasjement for faget kardiologi. 

– Jeg er veldig opptatt av folkeopplys-
ning og jeg elsker å fortelle om fag, har 
alltid gjort det. Og jeg legger vekt på å 
formidle kunnskapen på en slik måte at 
hvem som helst kan forstå den, det er 
viktig for meg, sier han ivrig. 

De fleste tankene hans om hvorfor en 
slik bok om hjertet er viktig og riktig, 
dreier seg likevel om oss – som enten 
er pasienter eller som potensielt kan bli 
pasienter. For Zahid har grunnleggende 
tro på at kunnskap er makt. Han er 
overbevist om at pasienter som har god 
innsikt i og forståelse for sin sykdom, 
også mestrer den bedre og har større 
utbytte av behandlingen. 

– Det handler om å håndtere sykdom-
men og om å ha en form for kontroll 
over den, for eksempel av medisinering 
og oppfølging, og om livet sitt. 

I bokens forord sier han det slik:

«Formålet med denne boken er ikke 
bare å øke bevisstheten rundt forebyg-
ging, selv om det er viktig nok i seg selv. 
Hensikten er også å heve kunnskap-
snivået ditt og styrke posisjonen din 
som pasient eller pårørende i møte med 
helsetjenesten.»

– Men det er kanskje ikke gitt for alle å 
lese en lang bok om det som feiler dem, 
lurer jeg inkvisitorisk. 

Zahid nikker samtykkende og har tyde-
ligvis tenkt på dette. Spørsmålet leder 
ham over på noe han virkelig er opptatt 
av: pasientkommunikasjon ansikt til 
ansikt. For bok til tross, det er egentlig 
samtalene med pasientene sine han liker 
aller best. 

– Jeg er veldig opptatt 
av folkeopplysning og 

jeg elsker å fortelle om 
fag, har alltid gjort det. 
Og jeg legger vekt på å 

formidle kunnskapen på 
en slik måte at hvem som 
helst kan forstå den, det 

er viktig for meg

U
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– Jeg har stor tro på det å prate, å for-
klare og nyansere, sier Zahid og legger 
for dagen en forståelse av at språk er 
makt. 

«Samtalen og blikket» er da også viet 
et eget underkapittel i boken, og han 
innleder det slik: 

«Det aller viktigste jeg som lege gjør, er 
å snakke med pasienten. Dette intervju-
et, som på fagspråket heter anamnesen, 
er mitt desidert viktigste verktøy.»

– Jeg må bruke ord som pasienten for-
står, ellers går finkommunikasjonen og 
nyansene tapt. Når vi snakker sammen 
kan jeg justere og individualisere, følge 
pasienten der han eller hun er og dit 
samtalen går, utdyper Zahid, og legger 
til at det er så viktig med nok tid til 
dette i hverdagen som lege. 

I boken Hjerte for hjertet brukes mange 
fremmedord og faguttrykk, men Zahid 
lar dem aldri stå alene. Ordene forkla-
res, knyttes opp til eksempler og gis 
en pedagogisk kontekst for når de vil 
kunne dukke opp. 

FOR MYE INFORMASJON?
– Kan det bli for mye helseinformasjon, 
spør jeg likevel, og innrømmer at jeg ble 
nesten ble litt bekymret for egen helses-
tatus da jeg leste boken. 

– Jo, det kan det absolutt, svarer legen 
åpent, og gir uttrykk for at dette alltid 
er et dilemma. Hvor mye informasjon 
trenger vi egentlig? 

– Det vanskeligste med dette er jo også 
at folk er så forskjellige! Noen pasienter 
vil ikke vite noe. De stoler på legen og at 
han eller hun tar ansvar. Andre vil vite 
alt, og kanskje mye mer enn det som er 
nødvendig. De kan det meste om helse, 
kropp og sykdom, og dette er ikke nød-
vendigvis helsefremmende, reflekterer 
han og har tanker om det å leve i en tid 
hvor informasjon om det meste er så lett 
tilgjengelig. Og hvor velstanden er høy 
og forventningene om hva som kan be-
handles og gjøres noe med er like store.

Wasim Zahid er annengenerasjons 
innvandrer fra Pakistan. Foreldrene hans 
var blant de første som kom til Norge 
fra Pakistan på 70-tallet og han er født 
og oppvokst i Norge. Zahid bærer med 
seg sin to-kulturelle referanseramme og 
har tanker om hvor lang tid integrering 
kan ta – egentlig flere generasjoner. Å 
mestre språket er en viktig kompetanse 

for å kunne tilpasse seg samfunnet, og 
for å forstå sin helsesituasjon. 

– Jeg er blitt oppfordret av det pakis-
tanske miljøet i Norge til å lage en 
informasjonsvideo om hjertesykdom 
på pakistansk, forteller han, og medgir 
at han gjerne skulle gjort det, men 
at det er litt for omfattende for ham 
akkurat nå. 

OM MEDFØDTE HJERTEFEIL
Kapittel 23 i boken Hjerte for hjertet 
handler om medfødte hjertefeil, be-
skrevet som den mest vanlige medfødte 
defekten. I Norge kommer årlig mellom 
500 og 600 barn til verden med feil på 
hjertet, noen små og ukompliserte, andre 
store og komplekse. 

I kapittelet blir vi kjent med «Lasse-
liten», som på 80-tallet måtte reise til 
USA for å bli operert for sin komplekse 
medfødte hjertefeil. Det skapte mye 
oppstyr og oppmerksomhet om den-
ne gruppen pasienter. I dag gjøres alle 
operasjoner på medfødte hjertefeil på 
Rikshospitalet i Oslo. Kompetansen for 
å behandle slike feil er stor og graden av 
overlevelse blant pasientene er høy.

Medfødte hjertefeil er sammensatte og 
kan være vanskelige å forstå. I boken 
blir vi introdusert for en av de mest 
vanlige måtene å kategorisere (og forstå) 
medfødte hjertefeil på: i cyanotiske og 
acyanotiske feil. 

«Cyan er en blålig farge og viser i 
denne sammenhengen til hudfargen og 
slimhinnene til barnet. Hvis en hjertefeil 
gjør at det blir mindre oksygen i blodet, 
vil blodet være mer blått og huden og 
leppene blir blålige. Slike hjertefeil kalles 
cyanotiske. Hvis hjertefeilen ikke fører 
til dårligere oksygenering av blodet, vil 
blodet være rødt og huden ha en normal 
rosaaktig farge. Slike hjertefeil kalles 
acyanotiske hjertefeil.»

Det gis eksempler på feil i begge kate-
goriene, blant annet utdypes atriesep-
tumdefekt og ventrikkelseptumdefekt 
(acyanotiske) og Fallots tetrade og trans-
posisjon av de store kar (cyanotiske).

Zahid medgir at han ikke selv har jobbet 
mye med medfødte hjertefeil, men at han 
på kardiologisk avdeling på Drammen 
sykehus også behandler voksne med 
medfødte hjertefeil (GUCH). 

– I møte med pasientene med medfødte 
hjertefeil må du virkelig være doktor. 
Du har nesten ingen «fasit» å forholde 
deg til, fordi det fortsatt ikke finnes nok 
forskning og dokumentasjon på denne 
gruppen. Du må syntetisere det som fin-
nes av kunnskap og tilpasse det pasien-
ten, sier han og medgir at medfødt hjer-
tefeil er et komplisert felt. Han uttrykker 
stor respekt for dem som har spesialisert 
seg innen denne grenen av faget.

OVERSKUDD AV SALGET TIL FORE- 
NINGEN FOR HJERTESYKE BARN
I boken Hjerte for hjertet viser Zahid til 
hvor mye det forskes på hjertesykdom 
generelt.

«Hjertet er det organet det forskes mest 
på innen medisinfaget. Årlig publiseres 
det store studier i prestisjefylte tidsskrif-
ter, og kunnskapen vår er stadig økende. 
Kardiologifaget er i dag den mest evi-
densbaserte grenen av medisin.» 

At dette ikke gjelder de medfødte hjerte-
feilene, hvor gruppene og utvalgene er for 
små til at store studier lar seg gjennomfø-
re, er han veldig klar over. 

– Stien blir til mens vi går med denne pa-
sientgruppen, sier han og ser at dette byr 
på både faglige og etiske dilemmaer. Kan-
skje er dette også noe av beveggrunnen 
for at Wasim Zahid ønsker et samarbeid 
med Foreningen for hjertesyke barn om 
salget av denne boken?

– Under spesialiseringen på Rikshospi-
talet hadde jeg mye å gjøre med GU-
CH-pasienter (voksne med medfødt 
hjertefeil, red. anm.). Dette fascinerte 
meg. Hvordan det var mulig å operere 
på kompliserte hjertefeil, slik at barna 
overlevde og vokste opp. Det har vært 
en formidabel utvikling, og barn som 
tidligere døde etter fødselen, kan nå leve 
tilnærmet normale liv. Dette vil jeg gjerne 
bidra mer til, sier Zahid.

– Jeg ser at det er en del ting som går 
igjen i spørsmålene på «Spør eksperten», 
blant annet dette med pleiepenger, om-
sorgslønn og fravær fra arbeid: hvordan 
skal jeg bli i stand til å ta godt nok vare 
på barnet mitt og likevel være i jobb, sa 
Larsen. Aller først tok han tak i ordnin-
gen som kanskje har endret seg mest de 
siste årene, og som en stor andel av dem 
som satt i salen har erfaring med, nemlig 
pleiepenger.

PLEIEPENGER
Dette er en ordning som brukes ved len-
gre fravær, helt eller delvis over en lengre 
periode på grunn av barnets situasjon.

– Regelverket rundt pleiepenger er blitt 
endret flere ganger de siste tre årene, og 
alle endringene har styrket ordningen. I 
dag er det mange flere som vil være om-
fattet av ordningen enn for tre år siden, 
la Larsen vekt på.

Utgangspunktet for pleiepenger er at 
man er yrkesaktiv, har en inntekt og må 
være delvis eller helt borte fra arbeid for 
å ta seg av barnet som er under 18 år 
(med noen unntak). Ytelsen beregnes ut 
ifra behovet for kontinuerlig tilsyn og 
pleie. Den kan graderes fra 20 prosent 
og oppover og er i dag en ganske fleksi-
bel ordning, for eksempel om barnet har 
behov for å ha kortere dager i barneha-
gen. Pleiepenger beregnes ut ifra lønn og 
kan gi 100 prosent av inntekt inntil 6G 
(kr 581 298/år).

Noe av det som er endret i det senere, 
er at det nå ikke lenger er en tidsbe-
grensning på hvor lenge ytelsen kan 
mottas. Kravet til alvorlighetsgraden er 
også fjernet, det er nå tilstrekkelig at 
det foreligger et kontinuerlig behov for 
pleie og tilsyn og at dette har en viss 
kontinuitet (ikke sporadiske behov). Før 
ble pleiepenger bare innvilget i en ustabil 
fase, dette kravet er også fjernet.

– I dag får foreldrene pleiepenger fra 
første dag, og begge foreldrene kan ta 
det ut samtidig. For at begge kan få 100 
prosent samtidig, må barnet være svært 
pleietrengende, sa Larsen og understre-
ket at slik ordningen er i dag vil mange 
av foreldrene til hjertesyke barn kunne 
falle inn under definisjonen for denne 
stønadsordningen.

Oppfyller man kravet til pleiepenger, har 

man krav på fri (permisjon) og stillings-
vernet gjelder.

Søknad om pleiepenger går (første gang) 
via lege i spesialisthelsetjenesten på 
sykehus, hvor kravet om og behovet for 
pleiepenger dokumenteres av helseinsti-
tusjonen, deretter søker foreldrene selv 
om videreføring, dog med en uttalelse fra 
lege i spesialisthelsetjenesten.

OMSORGSPENGER (SYKT BARN)
Dette er en ordning som gjelder for alle 
yrkesaktive foreldre frem til barnet er 
12 år, normalt med 10 dager i året per 
forelder. Er barnet funksjonshemmet og/
eller har en kronisk sykdom med stor 
risiko for at foreldrene må være borte fra 
arbeid, får hver av foreldrene 10 ekstra 
dager for hvert barn som oppfyller kri-
teriene. Som hovedregel vil foreldre med 
kronisk syke barn få forlenget perioden 

§

LITT AV HVERT 
OM RETTIGHETER

Pleiepenger, omsorgslønn og krav til spesialundervisning. Rettighetene er mange, men de 
kan være vanskelige å orientere seg i, og ikke minst – de endrer seg med jevne mellomrom. 
Juridisk rådgiver på rettighetssenteret til FFO og Foreningen for hjertesyke barns egen «Spør 
eksperten» på nett, jurist Atle Larsen, gikk på fylkeskonferansen for tillitsvalgte i Foreningen 
for hjertesyke barn i vinter igjennom flere av ordningene. Her er noe av det han var innom:

BESTILL BOKEN GJENNOM FFHB 

Fremover vil Foreningen for hjertesyke barn selge boken 
Hjerte for hjertet. Boken koster det samme som ved kjøp i 
bokhandel, kr 400. Utover kostnaden for innkjøp av boken, 
går resten til Foreningen for hjertesyke barns viktige 
arbeid, blant annet til forskning på barn med medfødt 
hjertefeil.

Ønsker du å bestille boken Hjerte for hjertet, send en 
e-post med navn og adresse til ffhb@ffhb.no.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Jurist Atle Larsen
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FORENINGEN FOR HJERTESYKE 
BARNS STEMME I FRIVILLIGHETEN

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

med omsorgspenger fram til barnet 
fyller 18 år, selv om det viser seg at det 
varierer rundt om i landet hvorvidt for-
eldrene må søke om å fortsette å ha rett 
til disse omsorgsdagene etter at barnet 
er fylt 12 år.

– Omsorgspenger er i utgangspunktet 
en fleksibel ordning, dagene kan blant 
annet deles opp, da i samarbeid med 
arbeidsgiver, sa Larsen.

Omsorgslønn beregnes på samme måte 
som pleiepenger, (maks 6 G), i noen 
tilfeller dekker arbeidsgivere det dersom 
lønnen eventuelt er overskytende.

OPPLÆRINGSPENGER 
Opplæringspenger er en ordning som 
er aktuell når man må være borte fra 
arbeid i forbindelse med opplæring i hel-
seinstitusjon, eller skal delta på foreldre-
kurs ved et offentlig spesialpedagogisk 
kompetansesenter, gjerne i samarbeid 
med interesseorganisasjon.Opplæringen 
må være nødvendig for å kunne ta seg 
av barnet eller behandle barnet. Reiseut-
gifter dekkes etter vanlige regler.

Når barnet er innlagt i helseinstitusjon 
Når barnet er innlagt i helseinstitusjon, 
har det rett til å ha minst en av foreldre-
ne hos seg under oppholdet. Ved alvorlig 
sykdom, har barnet rett til å ha begge 
foreldrene til stede.

Foreldrene skal da få tilbud om over-
natting på sykehuset, i rimelig nærhet 
til barnet. Er det Ikke plass på syke-
huset, skal sykehuset dekke utgifter til 
overnatting et annet sted, sykehuset kan 
bestemme hvor.

Foreldre skal få kjøpe mat til personal-
pris og få tilbud om å spise sammen med 
barnet når de er på sykehuset. Dersom 
minst en av foreldrene oppholder seg hos 
barnet store deler av døgnet, skal denne 
forelderen få tilbud om gratis mat, begge 
foreldrene om tilstanden er alvorlig.

Dekning av utgifter til reise følger 
pasientreiseforskriften. Tapt arbeidsfor-
tjeneste dekkes etter pasientreiseforskrif-
ten, 135 kroner per time.

Barn skal aktiviseres og stimuleres så 
langt deres helsetilstand tillater det mens 
de er innlagt. Pedagogisk virksomhet 
for førskolebarn skal fortrinnsvis skje 
under ledelse av en førskolelærer. Barnet 
har også rett på spesialpedagogisk hjelp. 
Barn i skolepliktig alder har rett til un-
dervisning under institusjonsoppholdet.

ELEKTRONISKE HELSETJENESTER
Helsenorge.no er den offentlige helse-
portalen for innbyggere og pasienter i 
Norge. Innholdet leveres av ulike ak-
tører i helsesektoren og her finnes hver 
enkeltes opplysninger om henvisninger, 
timeavtaler, resepter, frikort, fastlege, 
kjernejournal osv.

– Alle innbyggere i Norge har sin egen 
kjernejournal, en elektronisk tjeneste 
som inneholder viktige opplysninger om 
ens helse, som både du og helseperso-
nell har tilgang til. Her står det hvilke 
medisiner du bruker, annen kritisk 
helseinformasjon, besøkshistorikk på 
sykehus, hvem som har vært inne og sett 
på journalen, dine egne registreringer 
osv. Blir du akutt syk, har helsepersonell 
rask og sikker tilgang til opplysningene i 
din kjernejournal, fortalte Larsen.

Barn får automatisk sin egen kjernejour-
nal, og frem til de er 12 år har foreldre-
ne adgang til denne gjennom helsenorge.
no. Per i dag er det en utfordring med 
denne elektroniske løsningen mellom 
barnet er 12 og 16 år, fordi de da ikke 
selv kan logge seg inn og foreldrene ikke 
lenger har rett til å gå inn i kjernejour-
nalen til barnet. Foreldrene må da be 
fastlegen eller behandlende lege om 
utskrift.

Fra fylte 16 (helserettslig autonom), får 
barnet egen id og digital tilgang til kjer-
nejournal, og foreldrene får kun tilgang 
gjennom samarbeid med ungdommen.

9. april kom Digihelse med denne infor-
masjonen når det gjelder e-helse:

Fullmakt på vegne av en person med 
manglende samtykkekompetanse – 
mulighet til å få tilgang til tjenester på 
helsenorge.no endres fra 16 til 12 år.

Fra i dag, 09. april 2019, er det mulig å 
få fullmakt på vegne av barn fra 12 år, 
tidligere har ikke dette vært mulig for 
barn mellom 12 og 16 år. Dere finner 
mer informasjon om fullmaktsreglene 
her:  https://helsenorge.no/om-min-helse/
fullmakt-pa-vegne-av-personer-med-man-
glende-samtykkekompetanse

HJELPESTØNAD 
Hjelpestønad er en skattefri og månedlig 
ytelse som gis i forbindelse med et ekstra 
pleie- og tilsynsbehov (minst 7 timer i 
uken og mer, sammenliknet med andre 
barn). Pleie kan være alt fra medisi-
nering, matlaging, sårstell, leksehjelp, 
aktivisering, stimulering, overvåkning 
på natten osv. Stønaden beregnes ut ifra 
alvorlighetsgraden, hvor mye nedsatt 
funksjonsevnen er, hvor mye foreldrene 
bindes og den generelle belastningen. 

Det opereres med ordinær sats og for-
høyet sats (fra 1229 kroner i måneden 
til 7374 kroner i måneden) frem til 
barnet er 18 år.

PÅRØRENDESTØTTE I KOMMUNEN
Kommunen har et ansvar for å støtte 
pårørende, det være seg til opplæring og 
veiledning, avlastning (kan også være 
hos besteforeldre) og med omsorgsstø-
nad (omsorgslønn)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er 
en alternativ måte å organisere tjeneste-
ne fra kommunen på, som også er ment 

Neste år går Norge fra 19 til 11 fyl-
ker og de politiske føringene er kla-
re – det regionale perspektivet skal 
bli tydeligere i den nye strukturen. 
Hva betyr så dette for frivilligheten? 
Spørsmålene er mange og mye er 
fortsatt uklart rundt konsekvensene 
av en endret struktur. Eksempelvis 
har regjeringen signalisert at statlige 
tilskuddsordninger skal flyttes til 
fylkene. Foreløpig er det ikke sagt 
hvilke tilskuddsordninger som skal 
flyttes, men Frivillighet Norge er 
allerede på banen og mener at alle 
nasjonale tilskuddsordninger må be-
vares. Frivilligheten i Norge frykter 
at finansieringen av frivilligheten vil 
svekkes som et resultat av en slik 
endring. Pengepotten til frivillighet 
kan krympe når to fylker blir til ett. 
Igjen kastes frivillige organisasjoner 
ut i usikkerhet rundt våre fremtidige 
økonomiske rammebetingelser.

16. mai i år ble den nye frivillighet-
smeldingen (Frivilligheten – sterk – 
selvstendig og mangfoldig) behand-
let i Stortinget. En debatt som blant 
annet fremhevet viktigheten av at 
frivilligheten har en egenverdi. Hva 
betyr det i praksis? Jo, det betyr 
frihet til selv å definere sitt arbeid og 
sine oppgaver. En naturlig konse-
kvens av dette er faktisk at staten 
viser frivilligheten tillit – deriblant 
ikke å legge for sterke føringer, men 
tørre å øke andelen frie midler og at 
satsningen på prosjektmidler tones 
ned. Derfor er det gledelig at regje-
ringen vil vurdere om flere tilskudd 
kan endres fra prosjektbaserte 

tilskudd til driftstilskudd. I tillegg 
gir meldingen et tydelig mål om en 
forenklingsreform og større forut-
sigbarhet gjennom flerårige avtaler 
og flere digitale løsninger. Dette er 
viktige skritt på veien til målet om 
at frivilligheten bruker sine ressurser 
på det frivilligheten selv ønsker.

DIGITALISERING AV FRIVILLIG-
HETEN
Det er viktig å sikre at frivillighe-
ten ikke blir hengende etter i den 
pågående digitaliseringsprosessen i 
samfunnet. Her er det en stor jobb 
å gjøre. Samhandlingen mellom 
frivillig sektor og det offentlige skal 
forenkles gjennom økt digitalisering. 
Staten må legge til rette for gode 
digitale fellesløsninger som bidrar til 
å redusere både tid og ressurser som 
brukes på søknader og rapportering. 

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 
2019
Forventningen var, klar men dess-
verre inneholder ikke det reviderte 
nasjonalbudsjettet noen økning i 
bevilgningen til den generelle mom-
skompensasjonsordningen for fri-
villige organisasjoner. Frivilligheten 
er nok en gang tydelig – regjeringen 
burde ha benyttet anledningen til 
å fjerne dugnadsmomsen fullsten-
dig gjennom å rettighetsfeste og 
fullfinansiere momskompensasjons-
ordningen.

 
Helene Thon, generalsekretær i 
Foreningen for hjertesyke barn

FRA 2020 ENDRES 
NORGESKARTET

å kunne avlaste, gi større brukerstyring og 
involvering.

GRUNNSTØNAD 
Dette er støtte som kan gis ut fra egne 
satser, for eksempel ved ekstra slitasje og 
ødeleggelse av tøy eller ekstra transport-
kostnader.

SKOLE 
Ifølge opplæringsloven har alle barn rett til 
likeverdig opplæring ut ifra elevens behov. 
Det er to særskilte virkemidler for å oppnå 
likeverdig opplæring: tilpasset opplæring, 
som betyr å tilpasse den ordinære opplæ-
ringen for elever med behov for dette, og 
spesialundervisning.

Larsen minnet om at alle elever har rett til å 
være med på skoleturer (i skolens regi), og 
at gratisprinsippet gjelder. Dette innebærer 
at skolen dekker utgiftene dersom det for 
eksempel er nødvendig at en av foreldrene 
må være med. 

Tilskudd til ordinært datautstyr kan gis til 
elever med spesifikke lese- og skrivevan-
sker, som dysleksi. PP-tjenesten, logoped 
eller lignende må dokumentere at det er et 
særskilt behov for pc. Stønad er på 3271 
kroner i året.

Helt til slutt kom Larsen med en oppfor-
dring når det gjelder faget kroppsøving. 
– Unngå å gå med på en avtale om fritak. 
Barna bør kunne delta i timene (ev. med 
tilrettelegging)! Karakteren i kroppsøving 
teller på linje med alle andre fag, og eleven 
skal vurderes ut fra innsats og prestasjoner 
basert på egne forutsetninger, ikke ut ifra 
tester og hvor fort de kan løpe eller hvor 
høyt de kan hoppe!
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Hvor godt likte du historien til Adil Khan? Tret-
tifem ungdommer trykket på mobilen og svarte 
med en sekser, altså maks skår. Adil Khan er 
danser, skuespiller og kjent fra tv. Nå holder han 
foredrag for ungdom om betydningen av å bli sett 
og inkludert. Et smil og et klapp på skulderen er 
viktig. Det handler om hvordan vi er mot hver-
andre, og at vi tar følelser på alvor. Det er viktig å 
bli anerkjent for hvem du er og hva du gjør. 

Adil Khan holdt salen engasjert i to og en halv 
time da Foreningen for hjertesyke barn arrangerte 
Ungdommens dag 30. mars på Oslos nye og hippe 
hotell, The Hub. Ungdommer fra hele landet kom 
for å høre Adil Khan, men også for å få vite mer om 
tilbudet «Det er ikke bare du som har det sånn»; 
Samtalegrupper for ungdom. Som går ut på at ung-
dommer i alderen 15–25 år inviteres til helgesamling 
for å samtale om det som opptar hver enkelt. 

Martin, Emilie, Lene, Dag Alexander og Morten 
har over tre helgesamlinger fått erfare verdien av 
å komme sammen i en slik gruppe. Fra scenen 
på Ungdommens dag delte de av egne erfaringer 
og svarte på spørsmål fra salen, som ble stilt via 
mobil eller ved håndsopprekning. 

«Det var litt skummelt å være med på det, men 
jeg ville ikke la sjansen slippe heller … Noe inni 
meg sa: Det her, Martin, må du bli med på. Så tok 
jeg sjansen – og det var veldig godt. Det høres nok 
rart ut, men det var trygt og godt … ja», svarte 
Martin ærlig da ungdommene lurte på hvorfor 
han hadde meldt seg på og hvordan det var.

Påfølgende uker valgte ti ungdommer å melde seg 
på til samtalegruppe i Oslo (3.–5. mai). Til høsten 
blir det samling i Trondheim 30. August–1. sep-
tember, og på Sørlandet 20.–22.september. 

UNGDOMMENS DAG 

PÅ THE HUB
TEKST : PIA BRÅSS

FOTO HANNE MARIE GIERTSEN

Jeg heter Josefine, er 24 år gammel og 
bor i Fredrikstad med samboeren min. 
Jeg er sykepleier og jobber til vanlig i 
hjemmesykepleien. Ved siden av min 80 
prosent stilling tar jeg en mastergrad i 
kronisk sykdom, et deltidsstudium over 4 
år. Jeg har medfødt hjertefeil, og har hatt 
tre åpne hjerteoperasjoner. Siste operasjon 
var da jeg var 10 år gammel. Jeg er blant 
annet delvis fontanoperert og har satt inn 
en pulmonalklaff.

Høsten 2018 ble jeg mer sliten enn før, 
svimmel og kvalm. Etter en fremskyndet 
legetime på Rikshospitalet, ble det be-
stemt at jeg skulle utredes i februar. Etter 
tre lange måneder ventetid, ble jeg innlagt 
i en uke, med flere undersøkelser. Nå har 
det på nytt vært tre måneders ventetid 
mot et kirurgisk inngrep, der jeg nå blant 
annet har fått satt inn en ny hjerteklaff. 
Det har vært vanskelig å sette livet på 
vent for noe man gruer seg til. I den lange 
ventetiden ønsker jeg å fylle hverdagen 
med noe, mest for å holde meg opptatt fra 
alle tanker. I tillegg er det fint å vite at jeg 
kan bidra med noe som er meningsfylt. 
Dermed har et innsamlingsprosjekt blitt 
til. Jeg lager hårstrikker av gjenbruksklær 
fra Fretex. Overskuddet går til Forenin-
gen for hjertesyke barn og er øremerket 
gruppesamtaler for ungdom med medfødt 
hjertefeil. 

UNGDOM OG UNGE VOKSNE MED MED-
FØDT HJERTEFEIL
Jeg ønsker å sette fokus på ungdom og 
unge voksne med medfødt hjertefeil – oss 
hjertebarn som har blitt eldre. Vi skal lære 
oss å leve med hjertefeilen vår i hverda-
gen. På sykehuset skal vi bli selvstendige, 
holde avtaler, ta imot informasjon og 
snakke selv. I tillegg skal vi møte syke-
huset som voksne, med all den bagasje vi 
har med oss fra vi var barn på sykehus. 

I februar, da jeg ble innlagt for utredning, 
fikk jeg for alvor kjenne på dette. Plutselig 
skulle jeg tilbake til sykehuset og inn i 
pasientrollen. Jeg er heldig som alltid kan 
ha med mamma, pappa eller samboer på 
sykehuset. Likevel hadde jeg et tøft første 
møte som innlagt på voksenavdelingen. 

Jeg hadde nok for høye forventninger 
til meg selv. Jeg tenkte at jeg som både 
voksen og sykepleier, skulle møte syke-
huset på en helt annen måte enn som 
barn. På voksenavdelingen skulle jeg være 
ansvarlig og selvstendig. Alle minnene 
fra sykehuset som barn, traff meg som et 
hardt slag i magen! Minner som jeg had-
de glemt og gjemt bort. Jeg skulle sove 
alene på Rikshospitalet for første gang. 
Sist jeg sov på Rikshospitalet, var jeg 10 
år og hadde mamma og pappa der. Jeg 
følte meg dratt tilbake til den tiden, og 
da hjalp det lite å være 24 år. Det var 
også veldig tøft under kateterisering som 
våken. Jeg fikk høre at det som voksen 
er vanlig å være uten narkose under en 
slik undersøkelse. Det ble altfor tøft for 
meg psykisk, da minnene og følelsene 
tok overhånd både under undersøkelsen 
og i tiden etterpå. Jeg var ikke forberedt 
på dette. Under innleggelsen snakket 
jeg mye med en av GUCH-sykepleierne. 
Hun fortalte at dette var en form for 
post-traumatisk stress. Dette er ikke 
unormalt for oss med medfødt hjertefeil, 
fordi vi har opplevd mye på sykehus som 
barn. 

VIKTIG Å HA NOEN Å SNAKKE MED
Etter alt dette har jeg behov for å snakke 
med noen. Og jeg trenger å snakke 
med noen som forstår hva jeg snakker 
om! Å kunne dele tanker om spesifik-
ke erfaringer. GUCH-sykepleierne på 
Rikshospitalet er fantastiske å snakke 
med, og jeg ringer til dem med jevne 
mellomrom. Jeg var også på Ungdom-
mens dag, arrangert av Foreningen for 
hjertesyke barn i slutten av mars. Der 
kom jeg i kontakt med andre, og jeg 
fikk en følelse av at jeg ikke er alene. 
Derfor ønsker jeg å støtte deres prosjekt 
om gruppesamtaler for ungdom og unge 
voksne. Der kan man dele erfaringer 
fra både hverdagslivet og sykehus, og 
trolig normalisere tanker og følelser. 
Som GUCH-sykepleierne sier: normale 
reaksjoner på unormale situasjoner. 

Jeg føler meg truffet av slagordet gruppe-
samtalene for ungdom har: «det er ikke 
bare du som har det sånn». 

HJERTESTRIKKER LAGET 

med hjertet

HJERTESTRIKKEN
Hjertestrikkene er hjemmelagde 
hårstrikker. Stoffet er fra 
gjenbruksklær. De kommer i ulike 
mønstre og farger, og selges to og 
to. Besøk www.hjertestrikken.no og 
@hjertestrikken på Instagram og 
Facebook for mer informasjon. 

Vipps 120 kr (inkl. frakt) til 
90891831, skriv NAVN og ADRESSE 
i vippsmeldingen, for å motta to ulike 
hjertestrikker. 

Josefine BjørlingTEKST OG FOTO: JOSEFINE BJØRLING
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Selv om hjertefeil er den vanligste medfødte mis-
dannelsen, vet de fleste lite om hvordan hjertefeil 
påvirker livet til barna og deres familier. I høstens 
TV-serie Hjertebarna fikk vi innblikk i livet til 
noen barn med hjertefeil. Serien viste hvor viktig 
det er med oppfølging av hele barnet. Det trengs 
habiliteringstilbud og et samarbeid mellom skole 
og helsevesen.

I dag går det bra med de fleste født med hjertefeil. 
De overlever takket være god behandling. Men de 
mest alvorlige hjertefeilene lar seg ikke korrige-
re. Situasjonen er at ca. 3000 barn og enda flere 
voksne får kroniske helseplager. For dem kan det 
senere bli ny kirurgi eller at tilstanden kan bli 
livstruende. Barn med andre alvorlige tilstander 
som kreft og diabetes møter mange av de samme 
utfordringene. Vår kunnskap er imidlertid knyttet 
til barn med hjertefeil, som mor til et barn med 
hjertefeil og lektor i Vgs, og som barnelege. 

Ernæringsvansker kan gi dårlige spisevaner og 
tannhelse. Redusert hjerte- og lungekapasitet og 
forsinket motoriske ferdigheter kan isolere barna 
i lek, skole og idrett. Barna med de alvorligste 
hjertefeilene har ofte lese-, skrive- og konsentra-
sjonsvansker som kan gi begrensninger i skole og 

yrkesvalg. Dessuten blir kroppsøving utmattende 
og påfølgende skoletimer gir lite utbytte. Redusert 
energi må fordeles. Det er utfordrende. Skolen 
stiller samme krav til kronisk syke og friske barn. 

Jonas gledet seg til å begynne på skolen. Det gikk 
fint, men på mellomtrinnet kjennes skoledagen 
lang. Ipad i sofaen etter skoletid er best. Lekser 
må vike og fotballtreningen er slitsom. Dessuten 
er det ikke kjekt å være dårligst. El-sykkelen 
sørger for sosiale vennetreff.  Annerledesfølelsen 
kommer snikende, ihvertfall for resten av famili-
en: ”eg hater kroppen min”, ”eg vil dø”, ”det er 
urettferdig”.  

Ved Energisenteret for barn og unge ved Hauke-
land universitetssjukehus kartlegges barnas livs-
kvalitet med fokus på mestring og fysisk aktivitet. 
I samtale med helsearbeidere svarer barn og unge 
ofte det de tror er forventet. Men når de svarer på 
spørreskjema, kommer det fram uventete ting. Fo-
kus er oftest ikke på hjertet, men på livskvalitet. 

Psykiske helseplager er økende blant barn og 
unge. Kronisk syke er en risikogruppe. Det er der-
for viktig at omgivelsene lytter til barna og fanger 
opp deres bekymringer. I 2020 settes folkehelse og 
livsmestring på timeplanen i ny læreplan. Elevene 
skal lære å takle livets opp– og nedturer. Lære 
hva som fremmer god psykisk og fysisk helse. 
Forhåpentligvis vil dette hjelpe dem til å mestre 
egen sykdom. Men da må skolen være helsefrem-
mende og tilrettelegge skoledagen for det enkelte 
barn. For å få det til, må skolen kjenne barnet. På 
forfatterens arbeidssted blir hver elev kartlagt ved 
skolestart; faglig, sosialt og helsemessig. Denne 
kunnskapen om elevene er ferskvare så kartleg-
gingen gjentas hvert skoleår. Dette hjelper læreren 
å tilrettelegge utfra elvenes evner og forutsetninger.

Svarene fra spørreskjemaet ved Energisenteret 
utfordrer helsevesenet. Sammensatte helseplager 
utfordrer ikke bare pasienter og pårørende, men 
også hvordan helsetilbudet er organisert. Diag-
nostikk, behandling og oppfølgning av selve hjer-
tefeilen krever spisskompetanse, mens komplek-

siteten i helseplagene krever at helsevesenet evner 
å se mer av pasienten enn bare hjertet. En-diag-
nose-prinsippet som rår, gjør løypen gjennom 
helsevesenet lang og ukoordinert. Frustrerende og 
tidskrevende, og et faglig problem. Når hver spe-
sialist kun ser sin del av pasienten, kan en feile på 
sammenhengen mellom ulike helseplager. Pasient, 
pårørende og fastlege får ofte motstridende råd å 
forholde seg til. Helhetstenkningen og samordnin-
gen som savnes, var nok tenkt at fastlege skulle 
ta seg av. Men vår erfaring er at de har for liten 
kapasitet. Kronisk syke med sammensatte helse-
plager blir sirkulerende i spesialisthelsetjenesten. 
Barn og ungdom fra hjem med lite ressurser 
rammes hardest. Altfor ofte blir det hjemmet som 
må koordinere helsetilbudet. Derfor savner vi et 
omfattende habiliteringstilbud med fokus på å 
hjelpe de unge til å mestre egne liv.

Kronisk syk ungdom må lære å ta ansvar for 
egen sykdom. Ved Haukeland har vi i 15 år hatt 
Hjerte 13+ der ungdom lærer om egen sykdom og 
konsekvensene av den. For mange er det viktigst å 
møte andre likesinnede. Hjerte13+ er et samar-
beid med foreningen for hjertesyke barn (FFHB). 
To suksessfaktorer har vært avgjørende: program-
met må gå over flere år og ha de samme dedikerte 
legene og sykepleierne som følger de unge. Korte 
intensive opplegg har vært prøvd, f.eks. en helg. 
Det er mindre gunstig. Informasjon må gjentas og 
ungdom må få tid til å bli trygg før de tør å delta 
og få godt utbytte.

Fremskrittet i medisinen har gjort at de fleste barn 
med alvorlig sykdom vokser opp. Nå trengs fokus 
på livskvalitet. Da må helsevesenet ha kunnskap 
og evne til å se hele barnets helseproblem. Våre 
helsemyndigheter må prioritere kronisk syke barn 
som er en økende gruppe. Og skolen ved lærer må 
tilrettelegge for barnet utfra dets forutsetninger. 
En god barndom varer hele livet. Gode liv kan 
sikres med et samarbeid på tvers av sektorer for 
kronisk syke barn.

Hjertebarn – et helt barn!
AV JANNE WALDEN, MOR TIL HJERTESYKT BARN / LEKTOR VED OS VGS OG GOTTFRIED GREVE, PROFESSOR / SEKSJONSOVERLEGE, HJERTEAVDELINGEN

Denne kronikken ble først publisert i Bergens Tidende 15. april i år, i en litt kortere utgave og under tittelen «Skulle lillebror leve eller dø?»

KRONIKK

Jonas ble født med en alvorlig hjertefeil. Han ble raskt lagt i respirator og 
operert på dag fire ved Rikshospitalet. To søsken ble satt på vent. Lillebror 
kom tilbake, men var mye syk. Det ble nye takter i familien. Hyppige brek-
ninger og rutiner for medisinering formet hverdagen. Hjertesvikt tok plass 
sammen med redde søsken. Skulle lillebror leve eller dø?

Jonas sov lite. Ernæring ble et stort og tidkrevende problem. Hyppig sy-
kehusinnleggelser og risikoen for infeksjoner som søsken og andre kunne 
påføre ham førte til et lite sosialt liv. Ved treårsalder var tre operasjoner 
gjennomført. Og Jonas ble barnehagegutt. Motorisk klarte han seg bra. Et 
mer normalt familieliv var i sikte. Ernæringsproblemene fortsatte så næ-
ringsdrikker ble introdusert. Sykehuskontroller ga trygghet til familien. Jonas 
ville være sterk og rask som sine brødre, men ble det aldri med sin ett-kam-
merhjerte.

U

Janne Walden, leder i 
Foreningen for hjerte-
syke barn, Hordaland

Gottfried Greve,  
professor og seksjons- 
overlege, Haukeland 
Universitetssykehus

Jonas har byttet varme ullgensere med hettegenser. 
Å skille seg ut er et problem. Det kjennes ikke så 
trygt på ungdomsskolen med nye lærere. Løping 
i gymtimen gjør at hjertet slår rart. Plutselig har 
hodepinen blitt ukentlig. Den tynne kroppen med 
det store arret føles skjemmende. Hvem vil være 
kjæreste med ham? Han er dritlei medisinen sin. 
Og hva skjer om han drikker? Han har også mer-
ket at folk synes han er lat.
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Uken før nasjonaldagen var det lansering av 
Ankers bok i Arendal Kulturhus. Dette skjedde 
i form av et fortellende show, hvor Anker sydde 
sammen presentasjonen av boken i en forestilling 
med artistene Solveig Andersen og Regine Skeid 
Venås.

Uten å røpe for mye om de flotte illustrasjonene i 
boken, kan vi fortelle at overlegen som sjekker ut 
Sølve da sistnevnte er på kontroll, ser mistenkelig 
ut som pensjonert overlege Torstein Gundersen 
ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA).

STOR INTERESSE
Det var drøyt 80 tilskuere som hadde tatt turen 
en flott fredagskveld for å få med seg lanseringen 
av Sølve Fiskesprett i Lille Torungen-salen i Aren-
dal kulturhus. Mange av tilskuerne var barnefa-
milier, og de storkoste seg. Selv om fortellingen 
kan være litt skummel på slutten når Sølve havner 
på sykehuset, går det heldigvis godt til slutt.

For Margareth Anker var dette nesten som å 
være på hjemmebane, ettersom hun er født og 
oppvokst på Tromøya. Som ligger en liten båttur 
unna, med ruteferga Skilsø rett over Tromøysund. 
Handlingen i boken er naturligvis fra Hove, 
et idyllisk område på Tromøy som vender mot 
Skagerrak.

– Sølve ble til i forbindelse med en tur til Italia, 
hvor jeg fikk spørsmål om å skrive en barnebok-
serie da jeg var innom barnebokmessen i Bologna. 
Noe jeg selvsagt hadde veldig lyst til. Og tenkt på 
en stund. Dermed bar det rett hjem for å begyn-
ne arbeidet med å skrive om Sølve, som bor på 
Tromøy med mor, forteller Margareth Anker.

EGNE OPPLEVELSER
Det som gjør boken til Margareth Anker spesielt 
god, og presentasjonen hennes veldig interessant, 
er at hun har erfaring som sykepleier ved blant 
annet akuttmottaket på Sørlandet sykehus Aren-
dal. Og selv om det var tilfeldig at hjertelegen i 
boken ble veldig lik nevnte hjertespesialist Gun-
dersen, er nok Anker glad for at en av sykehusets 
hedersmenn får litt oppmerksomhet.

– Lille Sølve er født med VSD, hull i hjertet. Men 
han er en aktiv krabat som sykler som en vind 
og nok gjør mer enn hva mamma og legen hadde 
tenkt Sølve skulle. Han er veldig glad i å kaste 
sprettestein på vannet, derav Fiskesprett. Rekor-

EN BOK MANGE 
kjenner seg igjen i

Margareth Anker har lansert boken om hjertesyke 
Sølve. I Sølve Fiskesprett tas det opp mange temaer 
som hjertebarnforeldre nok kjenner godt til.

den hans er for øvrig hele ti sprett, og Sølve liker 
at ringene fra sprettene ser ut som hjertehull som 
lukker seg, forklarer Anker under boklanseringen 
i Arendal.

For sykepleieren er det viktig å sørge for at det 
blir snakket om følelser, minner og tanker. Flere 
av opplevelsene til Sølve er noe hun selv har opp-
levd i sin barndom. Så dette er med på å gjøre at 
fortellingen blir presentert til barna på en levende 
og fin måte.

UTENFORSKAP
– Å kunne presentere mine litterære produksjo-
ner for publikum er nesten en større glede enn 
å skrive bøkene. Nå er det godt å ha fått lansert 
boken om Sølve, og snart er det klart for at Sølve 
Fiskesprett reiser ut på turné. Etter sommeren 
skal jeg i gang med en ny bok hvor Sølve nok en 
gang blir hovedpersonen. Innholdet vil jeg ikke si 
så mye om nå, men utenforskap og inkludering 
er gjennomgående tematikk i mine barnebøker, 
sier Margareth Anker etter at lanseringen av Sølve 
Fiskesprett er over.

Underveis i lanseringen hadde to lokale talenter 
sine innslag, hvor ett av dem var sangen om Søl-
ve. Solveig Andersen er en kjent, lokal sanger og 
musiker. Hun hadde med seg det unge, musikalske 
talentet Regine Skeid Venås på sangene. Glemmes 
skal heller ikke mannen som har illustrert boken 
med flotte tegninger, Asbjørn Tønnesen.

– At vi først tilfeldigvis kom over Margareth på 
en bokmesse i Italia, og så får henne til å lage en 
bokserie om å bli inkludert i fellesskapet, er jo 
midt i vår gate! Foruten salg av boken i bokhan-
delen, vil også Sølve Fiskesprett bli solgt via stu-
dentprogrammet av våre afrikanske venner som 
selger bøker for oss fra mopeder om sommeren, 
sier forlagssjef Terje Dahl i Norsk Bokforlag.

AV BAARD LARSEN, FYLKESLEDER FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN AUST-AGDER

VELKJENT: Hjertelegen som i boken undersøker 
Ståle, ligner veldig på pensjonert hjerteoverlege 
Torstein Gundersen ved SSA. Men illustratøren har 
aldri møtte legen! 
ILLUSTRASJON: ASBJØRN TØNNESEN

Illustratør

Asbjørn Tønnesen

Margareth Anker
«Navn etter navn ropes opp. Sølves tær krøller seg, og 
gym skoene blir trange. Selv om han er vant til å være siste 
valget får han alltid vondt i magen. Sølve har lyst å rope:                                                    
– Jeg sykler fortere enn nordavinden og svømmer om kapp 
med fiskene selv om jeg er et hjertebarn. Dessuten er jeg 
en klatremester!»

Sølve og mamma bor på øya i bestefarens eldgamle hytte, og det 
er akkurat som om trærne beskytter dem. Pappa er død og Sølve 
lengter etter ham hver dag. Allikevel skulle Sølve ønske at han 
hadde en reservepappa, men det kan han ikke si til noen. Sølve 
finner trøst i naturen, den gøyeste lekeplassen som finnes. Der 
kan han være aktiv når ingen ser han, men en dag skjer det noe 
fryktelig og Sølve må på sykehuset.

ISBN 978-82-7007-482-2

SØLVE FISKESPRETT  
M

ARGARETH ANKER / ASBJØRN TØNNESEN

STRÅLENDE: Margareth Anker kan mer enn å skrive. 
Hun klarer også på en engasjerende måte å få publi-
kum med seg når hun forteller om hjertebarnet Sølve 
Fiskesprett.

HJERTEVARMT: Regine Skeid Venås, Solveig Andersen og Margareth Anker fikk 
fortjent applaus fra publikum etter lanseringen av boken. Blomsterhjerte fra Slaa-
tene Blomster var med på å dekorere scenen.
 

FLOTT: Regine Skeid Venås og Solveig Andersen framførte sangen om Sølve. I bak-
grunnen en av Asbjørn Tønnesens illustrasjoner.
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FYLKESLEDERE

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

OSLO/AKERSHUS |
BIRGITTE CHRISTOFFERSEN 
Kreklingen 1
1412 Sofiemyr
Telefon: 982 32 780
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

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

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

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

VESTFOLD |
THOR HENNING NILSEN
Rødslia 34
3222 Sandefjord
Telefon: 900 30 370
E-post: vestfold@ffhb.no

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

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

VEST-AGDER |
ANNE K. STEDJAN-SUNDIN
Hommeren 52 A
4618 Kristiansand
Telefon: 907 27 697
E-post: vest-agder@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LANDSSTYRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

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

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?
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X-ORD NR. 3-2019

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. SEPTEMBER

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 3-2019»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 2 -2019:

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

Turid Korslund, Øyer
William Benjaminsen, Harstad
Adrian Melhus Bergseth, Bjørnevatn 

Gratulerer!
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Kryssord

V

I Sandefjord ble det avholdt 
kardiologisk sykepleierkon-
gress i april. Vi tok kontakt 
med arrangøren fordi vi 
ønsket å fortelle om VMH og 
vårt viktige arbeid, men var 
for sent ute. Det vi fikk mu-
lighet til, var å stå på stand. 
En del av de kardiologiske 
sykepleierne visste lite om 
oss, noe som jeg synes er trist. 
Er vi kun én i rekken som 
kommer «ferdigreparert» fra 
sykehuset? Jeg brenner for å 
se hele personen. Det å kunne 
se meg før, under og etter be-
handling. Det skapes så mange 
triste skjebner når pasienter 
i etterkant av en operasjon 
blir sendt ut til intet. Jeg er 
en av disse, men jeg visste at 
jeg trengte en terapeut. Det er 

ikke alle som er klar over dette.

Hver sommer er jeg med på 
norsk sommerleir for FFHB, 
som i år skal bli holdt på 
Frambu. I forkant av dette  
møtes alle lederne til en 
gjennomgang, og i år var vi i 
Trondheim, som strålte med 
sol og sommer. Jeg fikk også 
besøkt min nevø som studerer 
ved NTNU. 

I slutten av april ble jeg invitert 
til en GUCH-konferanse på 
Island. Her skulle jeg holde et  
foredrag om Kavli-prosjektet  
til FFHB. Dessverre så sa 
kroppen stopp, grunnet 
kraftig allergi. Jeg hadde ikke 
sett for meg at det skulle være 
så stor spredning av pollen, 

men slike ting kan man aldri 
forutse. Jeg har heldigvis lært, 
etter mange feil, å akseptere 
situasjonen. I stedet for Island, 
ble det avslapping med filmer 
på sofaen. 

Nys i vei, god sommer! 
Eirik Møklegård
Styreleder

LEDER – SE HELE MEG!

Nr. 3 • 2019  |  tidligere Hjerterom, medlemsblad for Voksne med medfødt hjertefeil

VMH-nytt

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 977 14 990 
Leder av Landsstyret:  
Eirik Møklegård 
eirik@vmh.no, telefon 412 34 601
Oversikt over hele Landsstyret og alle fem 
regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl.
Redaksjonen avsluttet 26. mai 2019.
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Jeg er født prematur tvilling, veide 1850 
gram og lå i kuvøse den første levemå-
neden. Min bror veide over 3 kilo og var 
sunn og sterk. Jeg vokste opp i enebolig 
med mor, far, broren min og i perioder 
sammen med mormor og farfar. Om 
sommeren bodde vi på landstedet vårt et 
par mil unna. Materielt sett hadde vi det 
veldig bra, men oppveksten var preget 
av mors svingende humør og ustabile 
psykiske tilstand. Det gikk hardt utover 
meg. Jeg ble et utrygt barn, men hadde 
en sterk egenvilje og klarte meg derfor 
tilsynelatende greit. I tenårene utviklet jeg 
sosial angst, og etterhvert også panikk-
angst. Dette kom til å prege meg helt til 
jeg var i begynnelsen av 50-årene, da jeg 
måtte søke hjelp på grunn av et økende 
alkoholproblem. Da snudde mye til det 

bedre. Jeg hadde gått i psykoterapi i flere 
år, men det var først da jeg kom i selv-
hjelpsgrupper for alkoholikere at tingene 
falt på plass for meg. I ærlige møter med 
andre med liknende bakgrunn, begynte 
jeg å forstå meg selv. 

Jeg fikk kraftig migrene fra 12-års alder. 
Anfallene har fulgt meg jevnlig hele livet, 
men de er i dag mildere og sjeldnere. Jeg 
er både venstre- og høyrehendt. Enkelte 
studier tyder på at det kan være en sam-
menheng mellom det å være prematur ha 
hjertefeil, migrene og keivhendthet...

Min hjertehistorie begynner på nyåret 
i 1999. Jeg var sliten og tungpustet. 
På denne tiden jobbet jeg mye og var 
separert fra mannen min gjennom 16 år. 

Min mor var skrøpelig – og jeg stilte opp. 
Det var mange turer fra Oslo til sykehus 
i Sverige, hvor hun stadig ble akuttinn-
lagt. Jeg jobbet turnus på et sykehjem. En 
ettermiddag da jeg skulle på kveldsvakt, 
fikk jeg streng beskjed av en venn om 
å ta turen til legen i stedet for. Jeg ble 
innlagt på sykehus samme ettermiddag. 
Diagnose: ustabil angina. Jeg ble liggende 
i tre uker. Alt gikk vel. To måneder etter 
inngrepet, døde min mor. Det var ikke 
mye rom for å kjenne på hva jeg hadde 
vært gjennom. Min mann hadde flyttet ut 
og sønnene var mest hos ham. Det var da 
jeg begynte å selvmedisinere med rødvin. 
Ikke hver dag, men flere ganger i uken. 
Jeg slet med insomnia mer enn før.  

Året etter døde min tvillingbror i en 
bilulykke. Jeg var midt i en flytteperiode 
da presten kom på døren med dødsbud-
skapet. I 2001 døde min beste venninne 
brått i januar, en kollega døde i april, og 
ytterligere en venninne døde av hjertein-
farkt i juni. Jeg hadde prøvd å komme litt 
tilbake til jobb, men alle dødsfallene og 
sorgen gjorde at det ikke fungerte. Min 
far ble syk, og han døde i 2002. 

Med attføring kom jeg meg tilbake i 
jobb. Nå i en redusert, 50 prosent stilling 
som hjelpepleier på en psykiatrisk avdeling. 
Det har fungert godt. I disse dager går jeg 
av med pensjon, etter nær 15 år der. 

Høsten 2014 var jeg mye svimmel, sliten 
og tungpustet. Jeg hadde sluttet å drikke 
og røyke for mange år siden. Jeg spiste 
sunt og trente ukentlig. En lørdag holdt 
jeg på å besvime i matbutikken. Min 
sønn, svigerdatter samt første barne-
barnet var med meg. Ambulanse kom 
og jeg ble kjørt til Ullevål sykehus, med 
mistanke om et nytt infarkt. Utredningen 
tok et par dager. En kardiolog kom inn 
til meg og fortalte at de hadde oppdaget 
en medfødt feil: Bikuspid aortaklaff. 
Klaffen var begynt å bli forkalket, derav 
mine symptomer. Jeg fikk jo sjokk, skal 
jeg innrømme. Jeg fikk beskjed om at jeg 
kunne forvente operasjon i løpet av 3-4 
måneder, da klaffen var moderat til høyt 
forkalket. Senere undersøkelser viste at 
det ikke stemte helt. Jeg var til jevnlig 

LØVETANNHJERTEBARNET KARIN
AV KARIN ELISABET BJØRNØDEGÅRD

Min historie

FAKTA

NAVN: Karin Elisabet Bjørnødegård

ALDER: 64 år

BOSED: Oslo

Svensk statsborger. Oppvokst i 
Årjäng, Värmland. Flyttet til Norge 
i 1974

FAMILIE: Skilt. 2 sønner, 3 barne-
barn, 1 hund

HJERTEFEIL: Biskupid aortaklaff 
med aortastenose. Operert med 
åpen kirurgi i mars 2017. Har i tillegg 
koronar hjertesykdom. Etter et lite 
infarkt i 1999 ble en tett kransåre 
utblokket og stentet.

ANDRE DIAGNOSER: Klassisk 
migrene med aura. Fibromyalgi. 
Alkoholiker (tørrlagt). 
Posttraumatisk stress. Angst 
og depresjoner. Kramper og 
muskelplager/stivhet som 
bivirkning av kolesterolsenkende 
medisiner.

kontroll og måtte vente nesten 2,5 år. 
Klaffen måtte være helt på grensen til å 
være helt tett før de skulle operere. 

Jeg tok grep umiddelbart. Forsto at dette 
kunne jeg ikke håndtere alene. Jeg surfet 
på nettet. Leste alt om sykdommen. Plutselig 
leste jeg: VOKSNE MED MEDFØDT 
HJERTEFEIL. Jeg kvakk til. Dette er jo 
meg! Tok kontakt med foreningen via 
epost, og et par uker etterpå var jeg delta-
ker sammen med en herlig gjeng på  
et seminar på Holmenkollen Park Hotell! 
Senere har jeg deltatt på flere likeperson- 
seminarer og hyggetreff både til København 
og Kiel. Igjen opplevde jeg å få hjelp når 
jeg trengte det som mest. I dag står jeg 
registrert som likeperson hos VMH. 

I 2016 møtte jeg en mann på en forfatter-
side på nettet. Jeg skriver selv dikt og har 
gitt ut en diktsamling i 2013 (Berørin-
ger). Det ble mye frem og tilbake med 
oss, og ut på høsten måtte jeg innse at vi 
ikke passet sammen. Det var nokså tungt 
da jeg omsider fikk operasjon i mars 
2017, og i tillegg lide av kjærlighetssorg. 
Hvem har sagt at det skal være lett?

Jeg ble så godt ivaretatt både før og etter 
operasjonen. Jeg følte meg trygg på syke-
huset. I forkant hadde jeg bestilt plass på 
rehab på Godthaab i Bærum. Der var jeg 
i fire uker etterpå. Fantastisk bra! Da jeg 
fikk vite om hjertefeilen, søkte jeg meg på 
et 4-ukers opphold på Feiringklinikken 
høsten 2014, for å komme meg. Det opp-
holdet betydde alt for det videre forløpet. 
Jeg fikk undervisning, trening, sunn mat 
og samtaler med fagfolk. I tillegg sam-
hold med andre medpasienter. Vi delte 
håp og erfaringer. Jeg var tilbake der på 
opptrening etter operasjonen også. Det er 

helt fantastisk å tenke på hvor mye hjelp 
og støtte jeg har fått fra helsevesenet. 

Min erfaring er at du får hjelp når du ber 
om det. Alt kommer ikke rekende på ei 
fjøl. Veien kan være lang og kronglete. 
Det handler om å være bevisst på hva du 
trenger og be om det.

Jeg fikk være med å bestemme at jeg 
skulle ha en biologisk klaff. Jeg fikk 
en griseklaff (griseflaks!). Jeg ønsket 
biologisk, for da slipper jeg marevan med 
tilhørende målinger. Dessuten hører man 
klikkelyd fra mekanisk klaff. Selvfølgelig 
hadde jeg akseptert det, men jeg lever 
godt med min biologiske klaff. Jeg slapp 
unna komplikasjoner etter operasjonen. 
Jeg var veltrent og godt ernært i forkant. 
Det, fikk jeg bekreftet av legene, var bra 
for rehabiliteringen etterpå.

Jeg kom meg nokså raskt tilbake i jobb 
etter operasjonen. På godt og vondt. Job-
ben har sine utfordringer og det er liten 
tid til å tenke på sitt eget. Er heller ikke 
lett å forklare for venner og kollegaer 
hvordan det har vært å være i krigen. En 
hjerteoperasjon er et traume, og det tar 
tid å få følelsene på plass etterpå. Første 
året levde jeg nok på en rosa sky i pur 
glede over å være i livet. Dette siste året 
har vært tyngre. Jeg merker også at jeg er 
blitt eldre, så «timingen» for å gå av med 
pensjon føles riktig. 

Angsten jeg har slitt med gjennom livet, har 
vært en brems i karrierelivet, men også min 
ressurs. Jeg føler en stolthet over å ha job-
bet nært sårbare mennesker. Jeg har fått 
lov til å være en støttespiller og hjelper 
 – det har hatt en healing-effekt på meg.

Selvfølgelig er det ikke bare lett å 
omstille seg. Finne en ny identitet og 
meningsfulle dager. Jeg har fått ytterligere 
to barnebarn, som bor nær meg. Det er 
en stor glede, og jeg kan være tilgjengelig 
når foreldrene trenger avlastning. Jeg får 
bedre kontinuitet i treningsøktene mine 
fremover. Jeg er sosial og utadvendt, og 
liker å gå på konserter, teater, kino og 
kafe og reiser i inn- og utland. Jeg var 
fire uker i Brasil med venner ved årsskif-
tet. Jeg har også planer om å gi ut en 
ny diktsamling. Jeg har hunden min, og 
gode venner. 

Jeg sover bedre. Det er fremdeles uvant 
at jeg kan sprette opp klokken 06 om 
morgenen og føle meg våken. Jeg må 
porsjonere kreftene, for jeg kan få 
plutselig energifall. Følelsesmessig sliter 
jeg en del. Jeg har i bakhodet at døden 
er rykket nærmere. Fortiden henter meg 
også inn, og vonde ting dukker opp både 
i drømmer og i våken tilstand. Jeg har 
lært at jeg kan snakke med noen når det 
blir mye. Jeg har en gudstro, er åndelig 
bevisst – og takker ofte for dette livet jeg 
har til rådighet.

YOGASTILLING    

Tenke lange tanker

Strekke dem ut

Sakte

Tøye dem helt ut

DIKT AV KARIN ELISABET BJØRNØDEGÅRD

HVA ER DIN HISTORIE?

I spalten «Min historie» ønsker 
vi å fortelle spennende historier 
om ulike personer med medfødt 
hjertefeil eller deres pårørende. 
Har du lyst å dele din historie? Ta 
kontakt med Marit (marit@vmh.no)

3VMH-NYTT2 VMH-NYTT

Karin i kuvøse midt på 1950-tallet.
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VOKSENOPPLÆRING OM  
MEDFØDT HJERTEFEIL

I slutten av april stilte medlemmer fra region sør på stand 
for å informere kardiologiske sykepleiere fra hele landet om 
voksne med medfødt hjertefeil.

Den årlige kardiologiske sykepleierkonferansen ble i år arran-
gert i Sandefjord 24. – 26. april. For første gang deltok VMH 
med stand på et slikt arrangement. 

En av stand-deltakerne var VMHs leder Eirik Møklegård 
(bildet). I tillegg deltok Siri Kristiansen og Susanne Kleppan 
Gulliksen.
– Det var satt opp lengre pauser slik at deltakere kunne prate 
med oss som sto på stand. Jeg tror det var ca. 130 deltakere, 
så fikk snakket med mange, forteller Eirik.

Det ble delt ut mange bunker med brosjyrer om VMH, som 
sykepleierne skulle ta med tilbake til sine sykehus og dele ut 
til potensielle medlemmer.

HJERTEFEIL I  
LITTERATUREN
AV: MARIT HAUGDAHL

Har du lyst til å lese om andre med hjertefeil? Per-
sonlig var Blåmann, Blåmann av Bente Lohne min 
trøstebok da jeg vokste opp på 70-tallet – selv om 
jeg gråt ubehjelpelig mye av den. Her er noen flere 
lesetips om hjertefeil i litteraturen.

BARN/UNGDOM
Det magiske hjertet,
Kristina Ohlsson.  
Mitt Bankande hjarte,  
Alf Kjetil Walgermo.
Minus meg,  
Ingelin Røssland.
Sølve Fiskesprett,  
Margareth Anker.

VOKSNE
Reparere de levende, Maylis de Kerangal.
Flimmer, Anne og Even Holt.
Mofongo, Cecilia Samartin. 
 

FOR SPESIELT INTERESSERTE:
Hjerte for hjertet, Wazim Sahid.
Sykepleie for personer med hjertesykdom, 
Dag-Gunnar Stubberud.

Har du lesetips? Send meg en epost (marit@vmh.no)

DET Å VÆRE RUSS ER GØY!
Noen sene kvelder og litt for tidlige 
morgener hører med. Så noen ganger kan 
det bli veldig slitsomt å komme seg ut 
døra dagen derpå. Da er det fint at ingen 
klandrer deg for å gå i samme bukse hver 
dag – det er bare å finne en hettegenser 
eller t-skjorte og du er klar til å springe 
til bussen.

DET BESTE MED RUSSETIDEN?
Det gøyeste med russetiden er jo de store 
festene ute eller i telt hvor man møter på 
folk fra hele byen. Om det så er gamle 
klassekamerater eller folk man ikke har 
sett på lenge. Det er gøy å finne ut hva 
andre folk man ikke snakker med til 
vanlig har gjort de siste årene eller hva de 
skal framover. 

Selv om det er veldig gøy å møte på folk 
jeg kjenner, er det minst like gøy å møte 
på folk man ikke kjenner som man har 
felles interesser med. 

Jeg er en person som er veldig glad i 
Broadway-musikaler og natt til 1. mai 
møtte jeg på noen andre som også likte 
de samme musikalene. Jeg er en veldig 
utadvendt person, så det tar ikke så lang 
tid før jeg får i gang en samtale. 

HVA ER MEST SLITSOMT 
 MED RUSSETIDEN?
Det som har vært mest slitsomt er å dra 
ut på ukedagene og ikke komme hjem 
før kl. 02.00 eller senere, og stå opp kl. 
07.00 samme dag. Jeg har mange venner 
som er ute lenger, men foreldrene mine 
er litt beskyttende og vil ikke at jeg skal 
dra for langt eller bli for lenge ute på 
hverdager. Som av og til er greit og noen 
ganger kjipt. Som når du må hjem mens 
du er midt i en samtale med noen og det 
fortsatt er mange du ikke har snakket med. 

I dagliglivet kjenner jeg meg ikke så 
preget av hjertefeilen, egentlig. Men jeg 
kjenner at jeg ikke er skapt for å være ute 
hver kveld og stå opp tidlig om jeg skal 
klare å fokusere på skole.

HAR DU GJORT SPESIELLE TILPASNIN-
GER PÅ GRUNN AV HJERTEFEILEN?
Nei, men jeg har også dysleksi og ADD. 
Så jeg tar ADHD-medisin for å holde 
konsentrasjonen oppe på skoledager. 
På grunn av dette har jeg ofte med meg 
medisinen på skolen i tilfelle jeg ikke 

husker å ta den hjemme eller ikke klarer 
å få den ned så tidlig på dagen.  

HAR DU NOEN TIPS TIL KOMMENDE 
«HJERTEBARN»-RUSS?
Mitt triks til kommende hjerteruss er 
å alltid ha skolesekken klar dagen før. 
Ha en liten toalettmappe i sekken med 
deodorant, tannkrem og tannbørste, det 
sparer deg for mye tid hjemme.

Lag deg en god lunsj som du kan ha på 
skolen i russetiden. Om du blir bakfull er 
ikke tørt brød med ost særlig fristende. 

Ha alltid en vannflaske i nærheten! Dette 
gjelder mest utefester hvor det ikke er 
så lett å få tak i vann. Selv om du ikke 
trenger vann der og da er det store mu-
ligheter for at noen andre trenger det. Da 
blir du deres helt og du får deg enkelt nye 
venner...

HVA HAR DU PLANER  
OM Å GJØRE VIDERE?
Jeg skal et år på Sunnmøre folkehøysko-
le, noe jeg gleder meg masse til. Vi skal 
blant annet på tur til Afrika og Israel/
Palestina. Jeg gleder meg til å ta en pause 
fra alle lekser og karakterstyr, og bare 
fokusere på å lære og bli mer kjent med 
andre og meg selv. Samt finne ut hva jeg 
vil gjøre med livet mitt!

RUSS MED HJERTEFEIL
Hvordan er det å være russ 
når man har hjertefeil? Vi 
spurte Marit, russ av året.
AV MARIT KRISTINE AUSTERSLÅTT, AVGANGSELEV VED 
CHARLOTTENLUND VGS. I TRONDHEIM, DRAMALINJEN.

Marit vant pris for beste kostyme og 
mest kreative løper i BIS Charity.  
Marit, som er hjertebarn og russ,  
løp hele distansen baklengs.
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16 deltagere kom til Tromsø fredag kveld 
til tross for storm og forsinkede fly, og vi 
startet helgen med middag og god tid til 
å bare være sosiale og bli kjent. 

Lørdag var det tid for faglig påfyll, og 
vi hadde vært så heldige å få kardiolog 
Peter Eriksson fra Sahlgrenska sykehuset 
i Gøteborg hele veien til Tromsø for å 
være sammen med oss. Peter har i lang 
tid jobbet med voksne med medfødt 
hjertefeil (GUCH) og er genuint interes-
sert i denne pasientgruppen. Overskriften 
på innleggene til Peter var «Hva vet vi 
om medfødt hjertefeil i dag» og «Hva 
må til for å leve et godt liv med med-
født hjertefeil». Peter  tok oss med på 
en spennende og lærerik reise gjennom 
den enorme utviklingen som har vært 
for medfødt hjertefeil. Vi lærte om både 
friske og mindre friske hjerter og Peter 
var innom temaer som fysisk aktivitet, 
seksualitet, oppfølging fra sykehus, 

familieperspektiv, endringer i helsetilstan-
den og viktigheten av samarbeid mellom 
ulike instanser. Det var interessant å høre 
hvordan oppfølging av GUCH-pasienter 
gjøres i vårt naboland, og litt misunnelige 
på Søta bror ble vi nok da vi hørte at alle 
GUCH-pasienter der får sin individuelle 
plan for fysisk aktivitet og at de har egne 
fysioterapeuter som har vår pasientgruppe 
som sitt fagfelt. 

Etter lunsj hadde vi satt av tid med Peter 
for spørsmål og svar. Her kunne deltager-
ne stille spørsmål om stort og smått både 
på det fysiske og psykiske plan. Dette ble 
en kjempefin seanse, mye takket være Pe-
ter sin uhøytidelige væremåte, hans enor-
me kompetanse, erfaring og kunnskap. 
Takk Peter, for en uforglemmelig dag!

Vi avrundet dagen med besøk fra Nav. Vi 
fikk et flott innlegg fra Hilde Hermansen 
med fokus på muligheter for samarbeid 

ut i fra dagens lovverk. Det at Nav stiller 
opp på en lørdag ettermiddag og den 
positive innstillingen og de kloke tankene 
som Hilde viste oss var et stort skritt i 
retning av godt samarbeid med Nav.

På kvelden var det ut på restaurant, og 
deilig tapas stod på menyen. Noen utfor-
sket så byens fasiliteter ut i de små timer 
mens andre ville ha mest mulig ut av hotell- 
oppholdet og tok en noe tidligere kveld. 

En flott helg ble avrundet med lunsj på 
Fjellstua/Fjellheisen. I utgangspunktet 
var det lagt til rette for at de som ønsket 
kunne gå den berømte sherpatrappa opp 
til Fjellstua, men grunnet stor snøskredfa-
re tok alle heisen. Vel på plass på toppen 
rakk vi å nyte den flotte utsikten før nok 
en snøbyge la sitt lokk over Tromsø-byen.

Det var en meget vellykket helg både 
faglig og sosialt. Det var særlig hyggelig 
at vi denne helgen kunne ønske flere nye 
medlemmer velkommen til VMH, samt at 
det også var flere pårørende med. Styret 
i region nord takker alle som deltok på 
samlingen for deres bidrag til at det ble 
en så flott helg, og håper på å snart kun-
ne invitere til ny regionsamling.

HELGESAMLING 

I NORD
Siste helgen i mars kunne endelig styret i region nord ønske 
velkommen til regionsamling for medlemmer fra Nordland, 
Troms og Finnmark. 

TEKST: KARI ANNE PEDERSEN  FOTO: HILDE GORBOE OG AUDUN SIVERTSEN

Hilde Hermansen fra Nav hadde 
fokus på samarbeid.

Denne gjengen dro på innendørs 
minigolf etter middagen. 

REGION MIDT: 
PÅ FOTBALLKAMP
VMH region midt inviterte til 16. mai-fest på Lerkendal 
sammen med FFHB i Sør-Trøndelag. Festen ble forvand-
let til et mareritt da Rosenborg tapte 0-2 for Hauge-
sund. Men ryktene forteller at de seks VMH-erne som 
hadde tatt turen hadde det riktig så trivelig. Her ser vi 
Jørgen og Bjørn Håvard klare for kamp. 

REGION MIDT: 
UT PÅ TUR
VMH region midt arrangerte en rolig gåtur 24. mars på fire 
ulike steder i regionen. Det ble tur både på Møre og i Trønde-
lag, selv om været ikke var helt på arrangørens side. 
Dette arrangementet gikk egentlig på tre ulike steder, men så 
ble det ordnet med en sporadisk ekstratur! 

Turstedene var Kjærlighetstien i Levanger, rundt Nidelva i 
Trondheim (bilde av Siw) og rundt Osberget ved Ulsteinvik 
(Silje og Jostein). 
I tillegg laget Jørgen og Bjørn Håvard en sporadisk gåtur 
i Klæbu, der de hadde med seg Mari Marie Gamst, som er 
leder for FFHB Sør-Trøndelag.

REGION ØST: 
STORBYTUR TIL BERGEN
Fredag 10. mai klokken 12.03 gikk toget fra Oslo til Bergen 
med gjengen på hele 18 stykker fra VMH øst om bord. De 
fleste kjente hverandre fra før, men det var ekstra hyggelig å se 
noen nye fjes. Togturen til Bergen var lang, men ikke kjede-
lig, timene fløy mens toget tøffet forbi nydelig landskap over 
vidder og fjell. Så var vi plutselig i Bergen. 

Lørdagen startet med en felles tur med Fløibanen opp til Fløy-
en for å nyte den nydelige utsikten over Bergen by. Dagen var 
ellers til fri disposisjon, slik at alle gjorde som de selv ville. Det 
ble litt sightseeing, litt shopping, en fiskesuppe her, en øl der og 
en is i solen. Bergen viste seg fra sin beste side. Vi kunne ikke 
vært mer heldige med været. Dagen ble avsluttet på Egon med 
deilig mat og drikke. Vi ble også kjent med noen fra region 
vest som kom for å hilse på. Det var en superkoselig kveld. 
Søndag var det en litt sliten gjeng på toget tilbake til Oslo, 
men praten gikk og vipps så var vi hjemme igjen. Både den 
yngre og den eldre garde koste seg. Dette skal gjentas. Hvor 
går turen neste gang?

Peter Erikson takkes varmt 
og hjertelig av seminar- 
general Kari Anne Pedersen.
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LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
Stiftelsens formål
Lasselitens fond for hjertesyke barn har som ideelt formål:
• å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse 

med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling.
• å bidra med økonomisk støtte til forskning relatert til  

hjertesykdommer hos barn og ungdom.
• å bidra økonomisk til utstyr og materiell til sykehusavdelinger for 

hjertesyke barn. 
• å bidra økonomisk til sosiale tiltak av ulik art for hjertesyke barn  

og ungdom og deres foreldre/foresatte.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

Foreningen for hjertesyke barn er sekretariat for Lasselitens fond og henvendelser kan gjøres til:
Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, Sentrum, 0103 Oslo. Telefonnummer 23 05 80 00 eller mail: ffhb@ffhb.no

RETURADRESSE:
Foreningen for 
hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

UTLYSNING AV PROSJEKTMIDLER 2019 
FRA FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN FORSKNINGSSTIFTELSEN

Forskningsstiftelsen formål er å initiere og fremme forskning og relaterte prosjekter  
som kan bidra til å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for:
• Barn, ungdom og voksne som har medfødt hjertefeil, arvelig hjertefeil eller  

tidlig ervervet hjertesykdom.
• Gravide med påvist hjertesykdom hos fosteret.
• Familier som har mistet sitt hjertesyke barn/ungdom.

Informasjon om tidligere tildelinger finner du på www.ffhb.no/forskningsstiftelsen.
 
SØKNADSFRIST ER 26. AUGUST 2019.

Søknad sendes inn på søknadsskjema, eller du finner søknadsmalen under http://www.ffhb.no/forsknings-
stiftelsen/ Slik søker du. Søknaden sendes inn via mail til forskningsstiftelsen@ffhb.no
 
            Tildeling av midler vil offentliggjøres i november 2019.

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


