
– Når jeg danser, 
   føler jeg meg     
   glad!
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Foreningen for hjertesyke barn er en organisasjon som jobber bredt 
for at alle hjertesyke barn og deres familier skal ha et godt liv. I hver
dagen betyr det for eksempel likepersonsarbeid, sorgstøtte, å være til 
stede for hverandre og å sørge for at hjertebarna og familiene har gode 
nettverk. På det mer overordnede planet betyr det også at vi jobber 
aktivt som pasientorganisasjon for å styrke det man kan kalle ramme
betingelser. Det vil si at vi prøver å påvirke omgivelsene slik at både 
sykehusopphold, habilitering, barnehage, skole og hverdag skal bli 
best mulig. 
 Og hvis vi tar enda et steg opp, så har FFHB også satt av million
beløp til forskning. Årlig deler vi ut en solid pott med penger til ulike 
prosjekter som på ulike måter skal sørge for at livet til hjertesyke barn 
og deres familier blir bedre. Forskningen kan enten dreie seg om inn
sikt i problemstillinger, det kan være støtte til medisinske prosjekter 
som går på spesifikke diagnoser, eller det kan være støtte til tekno
logiske nyvinninger. Nokså ofte dreier det seg om mindre beløp som 
er viktige for å få i gang prosjekter. 
 Et av prosjektene forskningsstiftelsen, og etter hvert også FFHB fra 
sentralt hold, har sørget for at har fått nødvendig støtte, er utviklingen 
av foreldreappen HOBS. Bak den litt kryptiske forkortelsen finner vi 
beskrivelsen hjerteobservasjonsappen. Dette er egentlig et lite kinder
egg av et prosjekt. Foreldre blir tryggere i rollen, helsepersonell får ny 
og viktig kunnskap, og ikke minst: Vi kan spare liv. Jeg er overbevist 
om at HOBS kan bli et viktig verktøy for nybakte foreldre som kommer 
hjem med et hjertebarn som trenger ekstra mye oppfølging. 
 Et annet prosjekt som nylig har fått støtte fra forskningsstiftelsen 
til FFHB, er prosjektet som forsker på hvordan vi skal gi barn riktig 
dose medisin. Jeg tror mange hjertebarnforeldre, deriblant meg selv, 
har delt opp tabletter og blandet tabletter i mat og drikke. Problemet 
er da at vi aldri er helt sikre på at dosen blir riktig. Da vårt hjertebarn 

var liten, hadde vi et nokså omfattende tidsskje
ma vi måtte følge. Medisinene måtte deles opp, 
noen måtte blandes med mat for å gå ned, andre 
måtte absolutt ikke blandes med mat, og til slutt 
var det noen som skulle blandes ut med vann for 
så å tas. Medisiner er i all hovedsak laget for 
voksne pasienter, ikke for små barnehjerter. 

       Begge disse prosjektene kan dere lese mer om 
i denne utgaven av Hjertebarnet. 

       Og til slutt: Landsstyret i FFHB har vedtatt å 
overføre et millionbeløp til forskningsstiftelsen.  
I 2021 var vi så heldige å få inn store og uventede 
gaver. Takk til alle som gir! Det gir oss muligheten 
til å fortsette arbeidet vårt med å gi hjertebarna og 
deres familier et godt liv – både nå og i fremtiden. 
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Alene sammen 
= mindre alene

Gruppesamtaler for ungdom: – Det blir et eget samhold og 
 fellesskap i disse gruppene. Mange har nok trodd at de er veldig 
alene, og så opplever de at her er det mange andre
som kjenner på det samme som dem.

HOBS – hjerteoperasjonsappen

Viktige såkorn kan redde liv

Stig Flesland,  
Leder FFHB

15
Vil gjøre noe 
for andre
Frederick (21) har hjertefeil 
og er aktiv i politikken. Han 
vil gjerne ha påvirkning og 
være med i det offentlige 
ordskiftet. Dessuten vil han 
gi noe tilbake og gjøre noe for 
andre.

11
Forskningsprosjekt: 
Hvordan gir vi barn 
riktig dose? 
– Barn mangler ofte lege-
midler som er tilpasset deres 
behov. I slike tilfeller får de 
medisiner utenfor det som 
myndighetene har godkjent. 

6
Medisinene er en 
del av hverdagen
– Det var ganske mye som 
skulle læres da vi kom hjem 
og plutselig var på egenhånd. 
Men vi hadde så mange gode 
støttespillere, sier pappa 
Anstein.

19 37
Et hjelpemiddel for foreldre.
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banker  
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Vi er her for deg. Bli medlem.
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Notiser

Før jul mottok Foreningen for hjertesyke barn en gledelig 
pengegave fra Skandinavisk Hårinstitutt i Oslo, øremerket vår 
forskningsstiftelse. 

Fagdag for 
helsesykepleiere
Hundre helsesykepleiere fra 
 Oppland var samlet for fagdager på 
Lillehammer i mars. FFHB  deltok 
med utstilling og informerte om 
viktige verktøy som Hjertepermen 
og retningslinjene for tverrfaglig 
oppfølging av barn med hjertefeil i 
barnehage og skole. 

– Helsesykepleiere på helsestasjoner og i 
skolehelsetjenesten er viktige fag personer 
i oppfølgingen av barn og unge med hjerte-
feil. Alle som kom innom  standen vår, fikk 
med seg informasjonskortet om Hjerte-
permen og ble oppfordret til å se de lærerike 
Hjertebank-filmene som ligger på våre 
nettsider, sier rådgiver for oppvekst i FFHB, 
Mona Ødegård.

Gave til forskningsstiftelsen 
fra Skandinavisk Hårinstitutt

Første april startet Synnøve Konglevoll opp som ny generalsekretær 
i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB).

Synnøve har de siste ti årene vært ansatt 
som spesialrådgiver i Landsorganisa-
sjonen i Norge (LO). Før dette har hun 
blant annet vært Stortingsrepresen-
tant (i to perioder, for Arbeiderpartiet) 
og jobbet som programkoordinator i 
Norges Forskningsråd. Synnøve har en 
samfunnsvitenskapelig utdanning, med 
master i politisk økonomi, samt etter-
utdanning i ledelsesfag.  
 – Pasient- og pårørendeorganisa-
sjoner spiller en viktig rolle i den norske 
velferdsstaten og demokratiet: Både 
gjennom å tilrettelegge for møteplasser 
og kunnskapsdeling blant medlemme-
ne, og som pådriver for medlemmenes 
interesser i møte med fagmiljøer og 
politiske myndigheter. FFHB jobber for 
en viktig sak – at alle barn med hjertefeil 

skal ha et godt liv. Mitt inntrykk er også 
at det jobbes veldig godt. Å få være med 
på å ta dette arbeidet videre, i rollen som 
generalsekretær, er rett og slett et stort 
privilegium, sier Synnøve.
 – Jeg håper og tror at min brede 
erfaring fra organisasjonsliv, politikk og 
forvaltning gir meg et godt utgangspunkt 
for jobben. Men også en grunnleggende 
erkjennelse av at den viktigste ressursen 
til en organisasjon alltid er folkene i den 
og hvordan folkene samarbeider. Mitt 
første bud vil derfor være å, så godt 
det lar seg gjøre, bli kjent med dere alle: 
 ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i 
hele landet.

Hjertelig velkommen til Synnøve 
 Konglevoll!

Ny generalsekretær i FFHB: 
Synnøve Konglevoll 

Synnøve Konglevoll

Doktor Emil George (t.h.), sammen med 
sin mentor, doktor Marwan Saifi.

– Det er viktig å huske på at medfødt 
hjerte feil er noe som rammer helt vilkår-
lig og er helt uforskyldt. Det er derfor 
ekstra hyggelig å bidra til forskning på 
akkurat dette, sier Emil George, som er 
lege og jobber på instituttet.
 Emil George synes det er veldig 
hyggelig å kunne gi til gode formål. Han 
sier at han ofte gir til Frelsesarmeen, da 
det er viktig å støtte opp om de som har 
havnet litt feil ut. Kanskje spesielt rundt 

høytider. Legen forteller at det på hans 
institutt jobbes med kosmetisk medisin, 
men at han alltid har hatt en spesiell 
interesse for kardiologi. Derfor ønsker 
instituttet nå å gi støtte til formål innen 
hjerte problematikk. 
 Foreningen for hjertesyke barn sier 
tusen takk, og lover at denne gaven vil 
komme godt med i forskningsstiftelsens 
viktige støtte til forskning på medfødt 
hjertefeil.

Konferanse for tillitsvalget i FFHB
Ikke alle hjerter banker likt

Forbered overganger 
i barnas hverdag
Hvis barnet ditt skal begynne på skolen 
til høsten, har overgang til mellomtrinnet 
eller til ungdomsskolen, da er det på tide 
å begynne å planlegge. Informasjons-
over føring og forberedelser vil gjøre 
overgangen enklere og tryggere både for 
barnet, foreldrene og læreren. Du finner 
informasjon i Hjertepermen og i filmene 
Hjertebank.

Scan QR-koden og 
gå rett til filmene 
Hjertebank.

Helgen 25. til 27. mars var over 70 tillitsvalgte i FFHB samlet på 
Olavsgaard konferansehotell rett utenfor Oslo, noen  digitalt. 
Faglig påfyll, gode diskusjoner og sosialt samvær stod på 
 programmet, og det ble en samling som inspirerte til  
foreningens videre arbeid.

Konferansen startet opp på fredag 
med motivasjon for å verve nye med-
lemmer. FFHB har de siste årene vært 
synkende, mye på grunn av korona. 
Foreningen trenger flere medlemmer, 
og nå er det rigget for både konkur-
ranse og kampanje i foreningen for å 
verve flere.
 Det ble brukt god tid på konferan-
sen til å snakke om og vise fram det 
viktige likepersonsarbeidet forenin-
gen har. Noen likepersoner delte sine 
sterke erfaringer. Det ble også brukt 
tid i fellesskap på å diskutere hva den-
ne tjenesten er, skal være og hvordan 
den kan utvikle seg. For slik å komme 
enda flere medlemmer til gode med 
viktig støtte og deling av erfaringer.
 På lørdag hadde vi besøk av filosof 
Henrik Syse, som blant annet  minnet 
på hvor viktig det er å være forankret 
i både det store bildet, hvor vi som 
forening er aksjonist som jobber for 
medlemmenes rettigheter og ram-
mebetingelser. Samtidig må vi være 
nært på den enkelte og ta hånd om den 
enkeltes behov for støtte og nærhet. 
Han minnet også om våre grunnleg-
gende menneskerettigheter og vårt 

menneskesyn, blant annet om hvert 
enkelt menneskes iboende verdighet. 
Og verdiene vi jobber etter, og som 
ligger bak fellesskapstanken og opp-
merksomheten vår til verden rundt 
oss. 
 – Vi må aldri slutte å lete etter 
noe godt rundt oss, og å åpne opp for 
håpet, avsluttet han til en begeistret 
forsamling.
 I tillegg var temaene ungdoms-
arbeid, planlegging av nytt sykehus på 
Gaustad (nye OUS), arbeid med tverr-
faglig oppfølging av hjertesyke barn og 
andre viktige temaer oppe til diskusjon.

Foto: PrivatFo
to

: F
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Gunnar Geirhovd er nestleder i 
landsstyret og i tillegg en likeperson  i 
FFHB. Han ledet deltakerne igjennom 
konferansens program. Foto: FFHB

 Foto: Privat

Vi er her for deg. 
Bli medlem.
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«  Vi bestemte oss 
med en gang for at 
hvis det ville vise 
seg at det var noe i 
veien med barnet 
vårt, skulle vi 
 uansett klare det. »

Min historie

Anja Kristina Brustuen holder til på Øyer i 
Innlandet. Hun er født med hjertefeilen 
hypoplastisk venstre hjertesyndrom 

(HVHS), som innebærer at venstre side av hjertet, 
som skal pumpe oksygenrikt blod til kroppen, 
ikke er utviklet. Dette er en komplisert og sam
mensatt hjertefeil, og Anja har vært igjennom tre 
store operasjoner for å korrigere feilen. 

Skoleklar jente
Den snart skoleklare jenta er ei blid frøken med 
mye energi og livskraft. Hun elsker å være ute, og 
både ski, skøyter, truger, aking, trampoline, ba
ding og bålbrenning er aktiviteter hun trives godt 
med. Til høsten begynner hun på skolen. Både 
Anja selv og foreldrene forbereder seg – med stor 
forventning. 
 – Neste uke skal vi ha møte med ansvarsgrup
pa hennes, for å begynne å planlegge og vurdere 
om det trengs noen ekstra ressurser for å ta vare 
på Anja på skolen, sånn som hun har hatt i barne
hagen. Blant annet med hjelp til å ta medisiner. 
Det er viktig at det gjøres riktig, understreker 
mamma Marte. Hun forteller at de om noen dager 
også skal ha besøk av PPtjenesten, som skal kart
legge om Anja vil trenge noen form for støtte i 
undervisningen. 
 – Hun slet litt med språket en stund, men det 
fikk hun hjelp til, og nå har det løsnet veldig. Det 
går til og med i engelsk nå, forteller mamma med 
et stolt smil. 

Overraskelsen
Marte Sæbø Brustuen og Anstein Brustuen har 
vært gift siden tidlig på 2000tallet, og de hadde 

egentlig slått seg til ro med at de ikke skulle bli 
foreldre. Så kom likevel solstrålen Anja til verden 
i februar 2016. En stor glede for alle, men dessver
re ikke helt uten komplikasjoner. Alt tidlig i svan
gerskapet fikk foreldrene vite at det var «noe» 
med hjertet, og etter hvert ble den alvorlige hjer
tefeilen HVHS konstatert. 
 – Vi bestemte oss med en gang for at hvis det 
ville vise seg at det var noe i veien med barnet 
vårt, skulle vi uansett klare det, forteller Anstein. 
Foreldrene hadde fått vite hva datteren deres 
måtte igjennom for å overleve, og at også svanger
skapet var risikofylt.
  – Jeg hadde så veldig lyst på dette barnet, men 
var redd for hvordan det skulle gå. Så vi var for
siktige med forberedelsene. Det var godt å ha 
venner og et hjelpeapparat rundt oss som tok vare 
på oss, legger Marte til. 

Den lille jenta deres ble født med keisersnitt i uke 
36 og veide 2,2 kg. I løpet av sitt første leveår var 
hun igjennom to store operasjoner. 

Medisin gjennom sonde
I tiden mellom Anjas to første operasjoner, var 
hun mye hjemme på Øyer. Hun hadde nesesonde 
i denne perioden, og fikk både mat og medisiner 
gjennom denne. 
 – Det var ganske mye som skulle læres da vi 
kom hjem og plutselig var på egenhånd. Men vi 
hadde så mange gode støttespillere, både legene 
Mads og Dag på Lillehammer sykehus, helsesyke
pleier Liv Kari og kontaktsykepleier Britt på Riks
hospitalet. Vi følte oss aldri helt alene, sier An
stein. Han legger ikke skjul på at situasjonen 

Medisinene er en 
del av hverdagen
Hjertesyke Anja (6) har stått på medisiner så lenge hun har levd. 
Seksåringen har rukket å bli rutinert når det kommer til det å ta 
 medisinene sine. Hun svelger dem både sovende og våken uten å nøle. 
Foreldrene sier de har lært mye av å håndtere Anjas medisiner på 
egenhånd hjemme. Samtidig priser de seg lykkelige for at de har 
gode støttespillere å ty til når usikkerhet melder seg. 

Tekst: Hanni W. Petersen  Foto: privat

ANJA er glad i å være ute, og i 
aktivitet. Hun liker seg også 
godt sammen med hunden King, 
som tilhører onkelen hennes.

UTELIV: Anja er aller mest 
fornøyd når hun kan holde 
på med ting ute, alle 
årstider.
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«Det var en merke
dag for oss da Anja 

gikk av sonden i 
åtte/nimåneders 

alderen. Og etter 
den andre opera

sjonen, ble hun på 
mange måter som 

ei ny jente.»

GLAD jente.

likevel var overveldende, og at de kunne kjenne 
på frykten for å gjøre noe galt. 
 – Det var jo tidvis som et minisykehus hjemme 
hos oss, legger Marte til. Hun forteller at den 
største utfordringen i denne første tiden, var at 
Anja ofte kastet opp. Da visste ikke foreldrene 
hvor mye av medisinene hun eventuelt mistet, og 
om de skulle gi henne mer etterpå. Dessuten 
fulgte som regel også sonden med opp. 
 – Vi lærte oss å legge sonden ned igjen på egen
hånd. Vi fikk noen knep av helsesykepleier Liv 
Kari om hvordan vi kunne gjøre dette. Men det 
var ganske vanskelig. Etter hvert som hun ble 
sterkere, måtte en av oss holde henne og den 
andre legge ned sonden. Det var ikke hyggelig. 
 – Ja, det var en merkedag for oss da Anja gikk 
av sonden i åtte/nimåneders alderen. Og etter 
den andre operasjonen, ble hun på mange måter 
som ei ny jente. Da sluttet hun også å kaste opp, 
forteller Anstein, og medgir at det var en lettelse.

Et knippe medikamenter å håndtere
Anja har mer eller mindre hele livet sitt stått på 
medisinene Kaptopril (hjertesvikt), Aspirin 
(blodfortynnende) og Diural (vanndrivende), i 
perioder også folat og Nexium (for magen). Fore
løpig har hun fått medisinene i flytende form, til 
gitte tider i løpet av døgnet. 
 – Hun får det både på dagen og på natta eller 
kvelden, når hun er våken og når hun sover, det 

er ikke noe problem, hun er veldig dreven, 
 forteller Marte.

Kaptopril har de fått ferdig utblandet på apoteket 
(bestilt fra Ullevål), mens med Aspirin må de 
tilpasse dosen ved å løse tabletten opp i vann. 
– Vi gjør det i et medisinbeger, og så trekker vi det 
opp i sprøyten etterpå, forteller Marte, og legger 
til at de faktisk fikk øve seg på disse tingene mens 
de var på sykehuset. 

Anstein husker at Nexium var litt utfordrende da 
Anja ennå hadde sonde. 
 – Den er ikke tilpasset sonde. Vi måtte løse 
medisinen opp i vann før vi kunne gi den gjen
nom sonden. Etterpå måtte vi vaske slangen vel
dig nøye, fordi det kunne sitte igjen partikler, den 
ble nemlig aldri helt oppløst, husker Anstein. Han 
understreker igjen hvor viktig det har vært for 
dem at de har hatt noen å spørre om råd og hjelp. 
 – Det har vært veldig trygt for oss, sier Marte.  
 – Ja, for det dukker jo hele tiden opp nye situa
sjoner, som vi aldri har vært i før, og som vi må 
finne ut av, legger Anstein til. Han forteller at Anja i 
fjor høst plutselig hadde veldig rare målinger på 
metningen, som de overvåket med et apparat 
hjemme. Plutselig viste den bare litt over 30 i puls. 
 – Da var det å ringe til Dag på Lillehammer, 
og så ble Anja lagt inn ei natt for å sjekkes ut. 
Det viste seg faktisk at hun har en liten rytme

forstyrrelse, hjertet hennes gjør noen ekstra 
systoler. Disse klarer ikke metningsmåleren å 
fange opp, og hoppet i stedet over dem. Ikke rart 
måleren viste lav puls.

På sykehuset ble foreldrene beroliget med at ryt
meforstyrrelsen til Anja ikke er dramatisk og at de 
skal følge med på den i den videre oppfølgingen på 
sykehuset. Den har heller ingen konsekvenser for 
medisineringen, sier Anstein, synlig lettet.

Gode systemer
Marte og Anstein forteller at de har laget seg gode 
systemer i heimen, for å holde styr på alle medisi
nene og tidene de skal tas på, med mer. 
 – Foreløpig tar hun flytende medisin rett i 
munnen. Snart skal hun begynne med tabletter, 
det blir spennende. Det vi gjør nå, er å bruke 
sprøytedosetter. Vi trekker opp for en uke av gan
gen, ett skrin per døgn. Det fungerer veldig bra.

Marte forteller at de også trekker opp og gjør klar 
sprøytene for barnehagen, og for hun som er 
Anjas avlaster. Mor innrømmer at det kan kjennes 
litt utfordrende å overlate oppgaven med å gi 

medisiner til andre, og være helt trygge på at de 
forstår alvoret og viktigheten av medisineringen 
og at det gjøres rett. Både barnehagen og avlaster 
har fått god opplæring av Marte og Anstein i hvor
dan og når medisinene skal gis, og erfaringen 
deres så langt er at det fungerer fint.
 – De sier i barnehagen at det aldri er noe pro
blem med Anja og medisinene. At hun gjerne vil 
ha dem, og svelger unna, også de som ikke sma
ker så godt. Hun har faktisk etterspurt at noen 
burde finne opp medisiner som smaker litt bedre. 

Marte innrømmer at noe av det hun selv kan 
kjenne på innimellom, er frykten for at de ikke 
skal ha nok medisiner i hus. 
 – Det er ikke akkurat hyllevare, det Anja står 
på. Medisinene lages på Ullevål og noen ganger 
er det leveringsvansker med noen av dem. Da kan 
jeg bli litt streng på apoteket. Det er viktig at vi 
har nok av de medisinene hun trenger, sier Marte 
og kjenner på ansvaret.

Operasjon i korona-tid
Operasjonene Anja har vært igjennom, har gitt 
henne en såkalt Fontansirkulasjon, hvor bare ett 

TØFFING: Anja er en tøffing ute 
og en tøffing til å ta medisinene 
sine. – De sier i barnehagen at det 
aldri er noe problem med Anja og 
medisinene. At hun gjerne vil ha 
dem, og svelger unna, også de 
som ikke smaker så godt. 
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Barn og unge med hjertefeil behandles ofte med legemidler som ikke er god-
kjente for bruk på barn. Voksenmedisin tilpasses barnets behov ved at tabletter 
knuses, deles, løses opp eller manipuleres på annen måte. Hvor godt fungerer 
dette i praksis – og får barna i seg  riktig terapeutisk dose på denne måten? 

Tekst: Hanni W. Petersen. Foto: Privat

hjertekammer gjør jobben med å pumpe blod ut i 
kroppen og blodet som kommer tilbake fra krop
pen ledes direkte til lungene. Den tredje og siste 
av disse operasjonene ble gjennomført i juni 
2020. Det ble en spesiell erfaring, av mange grun
ner, ikke minst fordi dette var i koronatid og bare 
en av foreldrene fikk være med på sykehuset. 
 – Anstein var alene med Anja på Rikshospitalet 
i to uker, jeg fikk komme på besøk én gang, fortel
ler Marte, som syntes det var ganske rart og sårt. 
 – Men jeg er så trygg på Anstein. Han er så flink 
og stødig, det var fint å ha ham der sammen med 
Anja, fortsetter hun, og forteller at hun selv hadde 
noen helseutfordringer på den tiden, og antage
ligvis ikke hadde klart å være like mye på syke
huset med datteren. Anstein nikker og husker 
godt de to intense ukene på Rikshospitalet.
– Anja var raskt ute av senga etter operasjonen, og 
syklet rundt i gangene på sykehuset, husker jeg. 
Ble noen skritt på meg også, det var ganske inten
sivt, men jeg fikk slappet av også, det gikk egent
lig veldig greit, forteller Anstein. Han legger til at 
det hjalp at han kjente sykehuset og de ansatte så 
godt fra før – og at dette ikke var første gang de var 
inne for operasjon. 
 – Og kiosken ble tømt de ukene dere var der, 
ble den ikke? spør Marte spøkefullt. 
 – Ja, det gikk i hårspenner og neglelakk og alt 
mulig annet, smiler Anstein lunt. Han forteller at 
kirurgen Sigurd var veldig fornøyd med at Anja 
kom seg så fort på bena igjen og i aktivitet etter 
operasjonen. Han måtte likevel ha en liten alvor
sprat med Anja før de skulle reise fra sykehuset, 
for å forklare henne hvorfor hun ikke kunne gå 
rett på trampolinen når de kom hjem. 
 – Han forklarte det så fint, og hun satt og hørte 
på med store øyne. Han er så flink til å snakke 
med barna, og han viser dem at han bryr seg, sier 

Anstein, som ikke får fullrost kirurgen nok. 
 – Anja snakker faktisk om Sigurd innimellom. 
Han har reparert hjertet mitt, sier hun da. 

Stolt av hjertet sitt
Den aktive Anja er på ingen måte sjenert over 
hjertefeilen sin. Hun viser gjerne fram arret, og 
forteller stolt om hjertefeilen i barnehagen. 
 – De har hatt om kroppen i barnehagen og 
snakket om hjertet også. Så har de forklart hvor
for Anja noen ganger må hvile litt ekstra i en vogn 
og hvorfor hun må drikke ekstra mye vann, sier 
Anstein. Han forteller at Anja innimellom, og 
ganske plutselig, kan bli litt sliten, men at hun 
foreløpig henter seg fort inn igjen. Aller helst vil 
hun holde på med ting og være sammen med ven
ner og familie. 
 – Hun spør hver dag hvem som kan være med 
hjem i dag, forteller Marte. Koronarestriksjoner 
har vært en prøvelse innimellom for denne fami
lien også. Men Anja er gjerne med pappa og sne
krer og ordner, eller kjører truck, eller kokkelerer 
på kjøkkenet. I stua har de montert turnringer i 
taket, for utfoldelse. 
 – Disse er det flere av oss som kan trene med, 
smiler Anstein.

Hjertebarna
I 2018 var familien fra Øyer med i TVserien 
Hjerte barna. De stilte opp i denne dokumen
tarserien fordi de mener det er viktig å synliggjø
re hva det å ha et barn med hjertefeil faktisk inne
bærer, av gleder og utfordringer.
  – I serien ønsker vi å få fram at det er viktig at 
barn med hjertefeil får en god fremtid med mulig
heter og ikke begrensninger. Og jeg håper vi får 
fram at det å være foreldre også innebærer en 
jobb. Ikke bare omsorgen som alle foreldre gir, 
men også det ekstra arbeidet med mating gjen
nom sonde, medisiner og sykehusopphold. Det 
følger også med mye papirarbeid, og det er mye å 
sette seg inn i av hva NAV kan bidra med.

I episodene hvor familien Brustuen er med, følger 
TVteamet tett på dramatikken, både på syke
huset i forbindelse med operasjonen og hjemme 
før og etter. Anja har selv sett episodene mange 
ganger, de ligger fortsatt ute på SUMO. Hun er 
veldig stolt over å være med og å være en slags 
TVkjendis.   

«Anja er på ingen 
måte sjenert over 

hjertefeilen sin. 
Hun  viser gjerne 

fram arret, og for
teller stolt om hjer

tefeilen i barne
hagen.»

Forskningsprosjekt: 
Hvordan gir vi barn 
riktig dose?

ForskningFAMILIEN BRUSTUEN møter 
Hjertebarnet på Teams. 
Ingenting å si på humøret.

 nr 2 2022  nr 2 202210 11



En gruppe forskere fra Sykehusapotekene HF 
dykker nå ned i disse problemstillingene. 
De håper å ende opp med noen generelle 

anbefalinger og retningslinjer for tilpasninger av 
dose til barn – til bruk for både helsepersonell og 
foreldre/pårørende. Studien er den første av sitt 
slag, eller av dette omfang og denne måten å 
legge problemstillingene under lupen på, og for
skerne er spent på utfallet. 
 – Vi mangler vitenskapelige retningslinjer for 
god praksis på dette området per i dag. Målet vårt 
nå er å utvikle evidensbaserte anbefalinger for 
hvordan omsorgspersoner og helsepersonell kan 
tilpasse barnedoser fra ulike tabletter som er 
laget for voksne. Det vil si generelle handlingsre
gler eller retningslinjer med enkle parametere for 
de ulike typene tabletter. Barna skal få riktig 
legemiddeldose, det er vårt hovedmål, sier initia
tivtaker til prosjektet, Jørgen Brustugun. Han er 
farmasøyt og forsker ved Sykehusapotekene HF. 

Interesse for skreddersøm av legemidler
Brustuguns fagfelt er produksjon av legemidler, 
og han har lenge hatt en særskilt interesse for 
skreddersøm av legemidler som ikke kan kjøpes 
over disk. Siden 2013 har han, sammen med far
masøyt Katrin Bjerknes, gjennomført flere ulike 
studier knyttet til bruk av legemidler uten god
kjenning for barn. 
 – Barn mangler ofte legemidler som er tilpas
set deres behov. I slike tilfeller får de medisiner 
utenfor det som myndighetene har godkjent. 
Legemidlet kan avvike fra det godkjente når det 
 gjelder for eksempel alder for bruk, dose, syk
doms diagnose eller form. Dette kalles «off label»
bruk, forklarer han.

Brustugun forteller at opp mot halvparten av alle 
barn på sykehus i Norge får legemidler offlabel. 
Statens legemiddelverk har tidligere anslått at 
cirka en tredel av legemidlene som brukes på 
barn i Norge, er uregistrerte eller ikke godkjente 
for bruk på barn. 
 – Det vil si at barn ofte må bruke det man har, 
nemlig medisin i styrke for voksne, som man 
manipulerer og gjør noe med. Medisinen endres i 
sin fysiske form, for eksempel ved at den knuses, 
deles eller løses opp, for så å kunne ta ut dosen 
barnet skal ha.

Vet for lite om dosetilpasningen
Brustugun legger ikke skjul på at de vet ganske 
lite om hvor vellykket slik dosetilpasning ved 
manipulasjon av legemidler faktisk er. Få studier 

har sett på dette, og det er lite forskning å lene seg 
på. Resultatene av forsøk så langt viser imidlertid 
at unøyaktigheten av og til kan være stor. 
Brustugun har selv bidratt i forsøk som har sett på 
hvor nøyaktig manipuleringen av warfarin 
tabletter til barns dose er, og om hvordan det 
fungerer med tilpasning av aspirintabletter som 
løses opp. 
 – I forsøkene vi har gjort, ser vi for eksempel at 
man kan ende opp med kun en tiendedel av den 
aspirindosen man siktet mot, eller i andre tilfel
ler det dobbelte av det man siktet mot. Både lav 
dose, som gir tap av effekt, og høy dose, som gir 
bivirkninger og/eller toksisk effekt, er uønsket, 
sier Brustugun. Han understreker at det finnes 
altfor lite kunnskap om hvordan man faktisk bør 
angripe den enkelte tablett, for å sikre nøyaktig 
og riktig dose. Også fordi man vet for lite om hvor
dan manipuleringen og tilpasningen faktisk fore
går, på sykehuset og hjemme hos sluttbrukeren 
(det vil si av foreldre og pårørende).

I laboratorium og i virkelighetens verden 
Med studien «Hvordan gir vi barn riktig dose?», 
håper han og resten av forskerteamet å gjøre noe 
med dette kunnskapshullet. Forskningsprosjektet 
nærmer seg problemstillingene på ulike måter, og 
prosjektet har flere «armer». Selve studien skal 
utføres av farmasøyt og PhDkandidat Randi Maria 
Hamre Svendsen, som i 2020 skrev sin master
gradsoppgave om dosetilpasning av prednisolon 
til barn, under veiledning av Brustugun. 
 «Hvordan gir vi barn riktig dose?» har opp
start nå i begynnelsen av april og er tilknyttet 
mange samarbeidspartnere. Blant annet Farma
søytisk institutt, Universitetet i Oslo, ved pro
fessor Ingunn Tho, og universitetsmiljøer i både 
Sverige og Danmark. Prosjektet har fått økono
misk støtte fra Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen.

Svendsen skal starte opp med å sammenstille alle 
forsøkene som er gjort til nå, og lage statistikk og 
en slags modell over dette for å få en god oversikt 
over hvor kunnskapshullene er – hvilke tabletter 
som mangler. Deretter skal hun i gang med om
fattende laboratorietester av et utvalg tabletter 
der ny kunnskap kan supplere kunnskapen som 
tidligere er samlet fra tabletter med innhold av 
virkestoffene aspirin, warfarin og prednisolon. 
Dette for å få et mer komplett bilde av ulike virke
stoffer og hva som rent kjemisk og fysisk har 
 betydning for nøyaktigheten når de manipuleres. 
 – Vi har trodd at det var selve løseligheten til 

virkestoffet som nærmest alene var avgjørende for 
effekten. Nå vet vi at det ikke bare er det, og skal se 
nøyere på andre faktorer, og farmasøyt iske og 
tekniske egenskaper ved stoffene i tablettene som 
kan virke inn ved dosering, sier Svendsen. 

Tidligere resultater har vist at én enkelt metode 
for å tilpasse en barnedose fra tabletter, ikke 
passer alle typer tabletter. Nettopp fordi de ulike 
virkestoffene har ulike egenskaper (som løselig
het, partikkelstørrelse m.m.), men også fordi 
forskjellige tabletter har ulike egenskaper (for 
eksempel hardhet, diameter m.m.). 
 – De ulike tablettene har veldig ulik evne til å 
gi nøyaktige barnedoser ved improvisert dosetil
pasning, avhengig av hva de inneholder og hvor
dan de er laget. Vi trenger å vite mer om hvilke 
tablettegenskaper som er viktige når vi skal til
passe barnevennlige doser fra ulike tabletter.
 Svendsen skal derfor også ta for seg de ulike 
 manipuleringsmetodene som brukes, og se hva 

Jørgen Brustugun 
er forsker på Sykehus
apotekene HF og veileder 
for prosjektet «Hvordan gir 
vi barn riktig dose?». Han 
tror dette prosjektet vil 
kunne skaffe til veie viktig 
kunnskap, som i neste om
gang vil ha samfunnsnytte 
på flere nivåer.

Randi Maria Hamre 
Svendsen 
er farmasøyt i Sykehus
apotekene HF og PhD 
kandidat, og skal drive 
 prosjektet «Hvordan gir vi 
barn riktig dose?», med 
oppstart 1. april 2022. Hun 
er spent på å gripe fatt i 
studiens enkeltdeler, og ser 
fram til også å ha kontakt 
med brukerne, de som 
håndterer tilpasningen av 
legemidler til barn.

Yvonne Andersson 
er forsknings og 
utviklingssjef på Sykehus
apotekene HF og biveileder 
for prosjektet «Hvordan gir 
vi barn riktig dose?». Hun 
synes dette prosjektet er 
svært interessant og bane
brytende i sin form og i sitt 
omfang. For henne er det 
viktig at prosjektet ikke skal 
virke avskrekkende. 
– Dagens legemiddelhånd
tering er trygg, men det 
handler om hvordan vi kan 
gjøre det enda bedre enn i 
dag!

Ingunn Tho
er professor ved Farmasøytisk 
Institutt, Universitetet i Oslo, 
Seksjon for galenisk
farmasi og samfunnsfarmasi. 
Hun er samarbeidspartner i 
prosjektet og har lang erfaring 
fra arbeid med person 
til passede legemiddelformer  
– for eksempel til barn.

de hver for seg gjør med stoffenes egenskaper. Til 
sammen skal dette gi en modell som viser hvilke 
typer tabletter som bør eller kan manipuleres, på 
hvilken måte – og hvilke tabletter eller typer 
praksis som bør unngås.

Kartlegge praksis blant brukerne
De få studiene som alt er gjort på dette området, 
hvor man har sett på virkestoffenes egenskaper 
ved manipulering, er utelukkende gjort i labora
torium. Her har man ganske god kontroll på 
faktorene som virker inn, og det som gjøres blir 
ikke helt overførbart til virkeligheten. For å kom
plettere bildet, skal Svendsen også gjøre obser
vasjons og intervjustudier av brukeres og helse
personells praksis. 
 – Vi trenger å se hva som foregår, hvordan selve 
manipuleringen gjøres, hvilke praktiske faktorer 
som virker inn i en hjemmesituasjon, der ute hvor 
dette faktisk håndteres. Og ikke minst, vi trenger å 
høre om hvilke erfaringer brukerne har rundt 

FAKTA

Sykehusapotekene HF 
Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske 
tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket består av om lag 950 ansatte 
som er fordelt på 17 sykehusapotek fra Lillehammer til Kristiansand samt hovedkon-
tor i Oslo. Visjonen er å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre gjennom å bidra til 
bedre pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) ble opprettet i 
2008 for å heve kompetansen på legemiddelbehandling av barn. Nettverket arbeider 
for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst 
mulig grad basert på dokumentert kunnskap. 
Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til 
barn, skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap, og at de kan handle 
og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte. Nettverket skal bistå 
klinisk forskning. 
Nettverket har, i samarbeid med eksterne fagmiljø, derfor utarbeidet og samlet infor-
masjon om legemidler. Dette er både generell informasjon om bruk av legemidler hos 
barn, og informasjon om konkrete legemidler.

Les mer her: legemidlertilbarn.no
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Barns kropper utvikler seg og forandrer seg på mange måter etter som 
de vokser. Medisindosen de trenger, endrer seg derfor jevnlig. Den 
dosen de til enhver tid trenger, finnes kanskje ikke på apoteket som en 
ferdig tablett. Barnedosen må derfor tilpasses rett før den skal gis – 
gjerne ved på en improvisert måte å lage en deldose fra en hel tablett 
som var ment for en voksen. Fremgangsmåten kan variere:

• Tabletter (som ikke er godkjent for deling) deles.

• Andre tabletter knuses, pulveret fordeles i vann, eller løses i vann.

• En del av hele tablettinnholdet gis som barnedose. Delen gis på 
varierende måte: den blandes for eksempel i mat, gis via sonde, 
med oral sprøyte, eller med måleskje. Måleredskapet skylles  
–  eller man lar det være. Ulike personer utfører dette ulikt.

Eksempler på vanlige legemidler som ikke er godkjente for bruk 
på barn, men som ofte brukes på barn:
Aspirin og prednisolon, men også metronidazol, nitrazepam og 
 omeprazol. Legemidlene dekker et bredt spekter av bruksområder.

Uregistrerte (ikke godkjente) legemidler:
Som hovedregel må et legemiddel som selges i Norge, ha en gyldig 
markedsføringstillatelse (MT) fra Statens legemiddelverk. Da kalles 
de godkjente eller registrerte legemidler. Markedsføringstillatelsen 
innebærer blant annet at den dokumenterte bruk av legemiddelet  
beskrives i produktomtalen (SPC) (indikasjon, dosering, administra-
sjonsmåte, pasientgruppe) og legges ved i et pakningsvedlegg på 
norsk som lett tilgjengelig pasientinformasjon.

Av ulike årsaker er mange legemidler som er i bruk i Norge, likevel 
ikke godkjent. Slike legemidler er omtalt som uregistrerte i Norge. 
De kan være registrert i et europeisk land til bruk hos barn, eller 
være registrert i et europeisk land, men ikke til barn. Legemidlene 
importeres da fra utlandet. Spesielt gjelder dette mange legemidler 
som brukes av barn. 

Bruk av uregistrerte legemidler er nødvendig dersom barn skal få den 
behandlingen de trenger. Dette gjelder også bruk av legemidler uten-
for området for myndighetsgodkjenning (off-label).

Vil du være med i forskningsprosjektet  
«Hvordan gir vi barn  riktig dose»? 
Prosjektet vil foregå fra 2022 til 2028. I denne perioden vil forskerne 
være interessert i  kontakt med bruker gruppen. Er du forelder eller 
pårørende som har erfaring med knusing, deling eller oppløsning av 
tabletter til et hjertesykt barn? Vi vil gjerne høre om dine erfaringer 
rundt dette, og inviterer til å delta i studien. 

Ta gjerne kontakt med Jørgen Brustugun: 
jorgen.brustugun@sykehusapotekene.no.

dette med dosetilpasning – deres tanker og opple
velser, eventuelt bekymringer. Det er også interes
sant å se på hva slags samarbeid brukerne har med 
helsepersonell på dette området. Hvilken støtte og 
opplæring får de, hvem gir dem råd, osv.?

Funnene dette gir, vil i neste omgang matches 
opp mot funnene forskerne gjorde av tablettene i 
laboratoriet. 
 – Prosjektgruppen inkluderer hele kjeden av 
helsepersonell og omsorgspersoner, slik at god 
praksis ivaretas fra klinikerens forskrivning og 
helt frem til legemidlet er gitt, også i en hjemme
situasjon, sier Brustugun. Han tror at kunn
skapen de skaffer til veie på denne måten, vil 
kunne ha innvirkning på hvilket legemiddel man 
faktisk skal velge for det enkelte barnet, og på 
hvordan brukeren skal ta ut den riktige dosen. 
Til sistnevnte del av prosjektet trenger Brustugun 
og Svendsen deltakere og frivillige familier som 
kan være med i studien, både for observasjon, og 
for eventuelt å være med i fokusgruppeintervju 
hvor erfaringer deles og diskuteres.
 – Med større kunnskap om hvordan foreldre 
og andre omsorgspersoner tenker rundt tilpas
ning av tabletter til barn, kan også fremtidig 
forskning tilpasses det reelle kunnskapsbehovet 
på en bedre måte. Helsepersonell vil også være 
«brukere» av ny kunnskap om dosetilpasning: 
Leger kan bedre tilpasse sin forskrivning til doser 
som realistisk sett kan oppnås ved tilpasning, 
sykepleiere kan på en bedre måte utføre dosetil
pasning i praksis og gi råd om tilpasning til for
eldre og andre omsorgspersoner.

Avslutningsvis slår Brustugun fast at kunnskapen 
fra denne studien vil kunne ha samfunnsnytte på 
flere nivåer: 
 – For den enkelte pasient kan vi redusere unøy
aktigheten ved improvisert dosering, og dermed 
optimalisere behandlingen samt legge til rette for 
færre bivirkninger. Så vet vi at legemiddelmangel 
er et økende problem i samfunnet – rent generelt. I 
det store bildet er det desto viktigere at vi vet mest 
mulig om hvor og hvordan vi kan og bør bruke de 
legemidlene vi har. Det vil komme alle til gode!   

– Jeg driver med politikk fordi jeg vil være med å endre Norge 
til det bedre, sier Frederick Helleland Birkenes (21). Han har 
vært aktiv i Aust- Agder AUF siden 2017 og har med seg både 
egne og andres erfaringer med hjertefeil inn i politikken.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto: privat

PÅ UTØYA: 
Fra talerstolen på Utøya 
under landsstyremøtet i 
november 2021.

Min historie

Vil gjøre noe 
for andre  
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Frederick til hest i tenårene.

– Jeg har vært en av de heldige, og har egentlig ikke 
hatt noen større hindringer underveis som skyldes 
hjertefeilen. Den er ganske liten, og har ikke preget 
meg så mye, forteller Frederick. Som et øyeblikk er 
litt i tvil om han i det hele tatt kvalifiserer for å 
kunne kalles hjertesyk. 
 – Jeg har hatt det så lett, sammenliknet med 
 mange andre jeg kjenner. Men, det er klart, jeg er 
jo operert og har et arr. Så har jeg også vært på 
kontroller på sykehuset gjennom hele oppveksten 
og har jo mine erfaringer, en innsikt som ikke alle 
andre har, legger han tenksomt til. 
 En innsikt han også bruker, ganske aktivt, 
både inn i politikken og ikke minst i valg av 
 studieretning og yrke for fremtiden. Frederick 
vil gjøre noe for andre mennesker, bidra og 
 støtte. Nå går han andre året på sykepleier
studiet ved Universitetet i Agder. 

Hjertefeilen er en del av ham
Frederick vokste opp i Grimstad, sammen med 
mor og to brødre. Den ene er tvillingbror. Den 
andre, storebroren, har som Frederick en liten 
hjertefeil, men er ikke operert. Selv er Frederick 
født med et hull mellom hovedkamrene i hjertet 
(ventrikkelseptumdefekt, VSD), og ble operert for 
denne da han var ett år gammel. Han har egentlig 
ikke merket så mye til feilen, men han vet at 

mamma har fulgt ekstra med gjennom opp
veksten og har dobbeltsjekket det meste. Det har 
sykehuset også.
 – Jeg husker jo en del ting fra undersøkelsene 
på sykehuset, har noe med meg i bagasjen om 
hvordan det er å gå til oppfølging og bli ivaretatt på 
den måten. Selv om jeg har et avslappet forhold til 
helsevesen og sykehus, har jeg aldri vært redd for 
kontrollene, egentlig. 

Frederick medgir at han ikke er så opptatt av 
hjerte feilen sin, og tenker heller ikke så mye på 
den. Selv om den også er en sentral del av ham. 
 – Jeg har den jo med meg, og alle de ulike 
 minnene. Det ligger liksom i bakhodet, og så 
 dukker det opp i spesielle situasjoner, når jeg skal 
gjøre vurderinger av noe nytt, for eksempel. Frede
rick forteller at han var litt betenkt og stilte seg selv 
en del spørsmål, da han skulle drikke alkohol for 
første gang. 
 – Vil jeg tåle det, vil jeg reagere annerledes enn 
de andre? Da lurte hjertefeilen i bakhodet.
Så mener han at dette egentlig er en styrke, 
sammen med alle erfaringene det å ha en hjertefeil 
har gitt ham. 
 – Jeg har fått så mange positive ting av hjerte
feilen, ikke minst alt det jeg har vært med på gjen
nom FFHB, og alle jeg er blitt kjent med, nettverket 

«Jeg har fått så 
mange positive 

ting av hjertefeilen, 
ikke minst alt det 
jeg har vært med 

på gjennom FFHB, 
og alle jeg er blitt 

kjent med, nettver
ket jeg har fått. Jeg 
ville egentlig aldri 

vært hjertefeilen 
foruten.»

jeg har fått. Jeg ville egentlig aldri vært hjertefeilen 
foruten. Men den skal ikke få ta styringen over 
hvem jeg er og hva jeg gjør.

Over snittet aktiv
Det hendte i barndommen at Frederick fikk 
spørsmål om arret sitt, i garderoben etter gym
timen for eksempel. Det gjorde ham lite, da for
talte han bare at han var blitt operert som liten. 
Samtidig var han opptatt av at det ikke skulle 
gjøres noe vesen ut av dette. 
 – Jeg var vel egentlig alltid litt redd for å være 
 annerledes og å skille meg ut, og prøvde hardt ikke 
å gjøre det, innrømmer Fredrik. 
Han forteller at han alltid har vært veldig aktiv, 
fysisk aktiv, til tider kanskje litt vel mye ... 
 – Har brukket både armer og annet, også har 
jeg alltid hatt veldig lett for å få infeksjoner i sår. 
Vet ikke hvorfor, men det har i hvert fall blitt noen 
turer på legevakta og sykehuset – til og med på en 
utenlandstur en gang, sier han og rister litt på 
hodet over seg selv.
 I fjerde klasse på barneskolen ble Frederick 
diagnostisert med ADHD, noe han selv mener har 

preget ham mye mer enn selve hjertefeilen. Han 
har hatt god hjelp av medisiner, men sluttet med 
disse for halvannet år siden. 
 – Det fungerer veldig fint å ikke ta medisiner nå, 
jeg har det bedre med kroppen min, forteller han, 
og legger ikke skjul på at han fortsatt er ganske 
rastløs. Eller at han trives med at ting skjer. 

Å være med mennesker
– Aller best fungerer jeg sammen med andre 
 mennesker. Jeg liker å jobbe organisatorisk og med 
folk, sier Frederick. Erfaringene fra familiens en
gasjement i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) 
kommer godt med i så måte. De var med på 
 utallige samlinger og aktiviteter, og hans mor har 
hatt ulike verv i organisasjonen. Den politiske 
arenaen passer egentlig perfekt for Frederick. 
 – Den gir så mye sosialt fellesskap, og jeg kan 
være med på å bygge opp andre og få fram de 
 viktige sakene, sier AUFrepresentanten engasjert. 
Han har hatt en rekke verv i AUF siden han kom 
inn under valgkampen i 2017. For tiden er han 
nestleder i fylkeslaget Agder. 
 – Jeg følger opp alle lokallagene i kommunene i 

AKTIV I POLITIKKEN: 
Frederick trives veldig 
godt i politikken.  
– Den gir så mye sosialt 
fellesskap, og jeg kan være 
med på å bygge opp andre 
og få fram de viktige 
sakene, sier AUF-repre-
sentanten engasjert. Han 
har hatt en rekke verv i 
AUF siden han kom inn 
under valgkampen i 2017. 
For tiden er han nestleder i 
fylkeslaget Agder. 
Foto: Thomas Johnstone

Frederick som barn.
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– Hvis jeg skal være ærlig, så har ikke et tilbud 
som dette vært etterlengtet fra min side, fordi jeg 
aldri har følt behov for å snakke om det jeg har 
vært igjennom, men jeg er glad for å fortelle at jeg 
tok feil, sier en deltaker fra en av gruppesamtal
ene for ungdom med hjertefeil. Dette har vært et 
tilbud i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) 
siden 2018 og går under navnet «Alene sammen». 
 Prosjektet ble startet opp med støtte fra Kavli 
stiftelsen, og er tuftet på foreningens visjon om at 
alle barn med medfødt hjertefeil skal ha et godt 
liv. Så langt har et førtitalls ungdommer i alderen 
17–25 år deltatt på dette organiserte tilbudet. En 

del har vært med flere ganger. Deltakerne gir 
svært positive tilbakemeldinger på samtale
gruppene. 

Samhold og fellesskap
– Det blir et eget samhold og fellesskap i disse 
gruppene. Mange har nok trodd at de er veldig 
alene, og så opplever de at her er det mange andre 
som kjenner på det samme som dem. Det handler 
om å være sammen og om det som oppstår i fel
lesskapet, sier Merethe Holldorff. Hun er gestalt
terapeut og fungerer som gruppeleder for FFHBs 
samtalegrupper for ungdom. 

Gruppesamtaler for ungdom med hjertefeil: 

Alene sammen 
= mindre alene
De sitter i ring, sju til åtte ungdommer. Alle ser alle. Hver med sin 
 hjertefeil, sin historie og sine erfaringer. Ingen kjenner hverandre fra før. 
Settingen er ny, kanskje både uvant og litt skummel. Så begynner praten, 
forsiktig i starten, avløst av en og annen øvelse på gulvet. Nye  tanker 
og følelser titter frem. Noen av dem deles med gruppa. Det skaper 
 gjenkjennelse og respons. Ting begynner å skje. 

Tekst: Hanni Winsvold Petersen

Juss

Ildsjelen Regionsnytt

Min historie

KoronaForskning I media Oppfølging

Innhold MedlemssideLeder Legen Bok

Frivillighet Notis

Mat & hverdag

«Det overordnede 
målet med gruppe
samtalene for ung
dom med hjertefeil, 
er å skape gode 
 prosesser som kan 
styrke ung dommenes 
egne ressurser og 
fremme god psykisk 
helse. »

PÅ STAND: Under valgkamp-
en i 2021 sto Frederick på 

stand med partiet i Froland.

fylket, får i gang aktiviteter, sørger for at ting 
 fungerer, rent organisatorisk – og så jobber jeg med 
folk. Får være med å bygge opp laget i fylket, det 
passer bra med mine verdier, og jeg liker det!
 Det politiske engasjementet innebærer en del 
reising og farting, og tre til fire kvelder i uken er 
det møter. 
 – Joda, det går med mye tid, men det er verdt 
det. Det jeg gjør har påvirkning, jeg får være med i 
utformingen av praktisk politikk og være del av 
ordskiftet, sier Frederick. Han forteller at en av 
hans helt personlige fanesaker, som er preget av 
hans egen sykdom og mange av dem han kjenner, 
er organdonasjon. 
 – Jeg jobber for aktiv avmelding for organdona
sjon. Det systemet vi har i Norge fungerer ikke bra 
nok, og vi trenger å få tilgang på flere organer. Da 
er det aktiv avmelding som må til, argumenterer 
han, og legger ikke skjul på at denne saken er gan
ske personlig for ham.

Akuttsykepleier
Innimellom all politikken, har Frederick faktisk 
også tid til studier, og han legger planer for frem
tiden. Han liker å jobbe operativt og med mennes
ker, og tenker kanskje at det blir spesialisering 
innen akuttmedisin. 
 – Jeg har lyst på ansvaret og jeg har lyst til å 
jobbe på sykehus, sier han. Frederick trives godt på 
 sykepleierstudiet og kjenner at dette er riktig hylle 
for ham.
 –Da jeg gikk på ungdomsskolen, var det enten 
maskinfører eller ambulansearbeider jeg kunne 
tenke meg å bli. Så gikk jeg helsefag på videre
gående, og da skjønte jeg at det absolutt var innen 
helsevesenet jeg har lyst til å jobbe. Har hatt prak
sis på korttidsavdelinger, og kjenner at jeg liker at 
det er akutt, at det skjer noe hele tiden, smiler han. 
 Det høres ut som engasjementet og driven vil 
komme godt med, ikke bare i det videre politiske 
arbeidet, men også i fremtidens virke som helse
arbeider, i Fredericks innsats for et bedre Norge.  

«Det fungerer 
veldig fint å ikke ta 

medisiner nå, jeg 
har det bedre med 
kroppen min, for

teller han, og legger 
ikke skjul på at han 

fortsatt er ganske 
rastløs. Eller at han 

trives med at 
ting skjer. »

Foto: Thomas Johnstone
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ENGASJERTE gruppe-
veiledere: (f.v) Martin 
Hernæs Reinfjord, Emilie 
Mikalsen, Lene Osmundsen, 
Morten Hovda Mikkelsen og 
Dag Alexander Gamst.
Foto: FFHB

FFHB startet opp med dette prosjektet på bak
grunn av opparbeidet kunnskap om at ungdom 
og unge voksne med medfødt hjertefeil kan slite 
med både psykiske og sosiale utfordringer, i 
tillegg til sine fysiske begrensninger. Mange har 
hatt en oppvekst med tøffe opplevelser i forbin
delse med operasjoner og sykehusinnleggelser, 
og flere har fortalt at de lever et liv med utenfor
skap og lite overskudd til å være sosialt aktive. 
– Vi vet fra samtaler med enkeltungdom, fra 
samlinger og fra en spørreundersøkelse gjen
nomført i 2016, at mange av ungdommene sliter 
psykisk og at det er vanskelig for dem å snakke 
om engstelsen og utryggheten de kjenner på. De 
blir heller ikke møtt på dette i helsevesenet, og 
sier selv at de ønsker å bli spurt om hvordan de 
egentlig har det, sier fagsjef i Foreningen for 
hjertesyke barn, Pia Bråss. 

Samtalegruppene ledes av en profesjonell tera
peut, men inkluderer også skolerte likepersons
veiledere. Som med sine erfaringer har vært med 
på å forme opplegget for gruppene.
 – Likepersonsveilederne er unge mennesker 
med hjertefeil som selv har vært igjennom proses
sen med gruppesamtaler. En til to av dem er med 
hver gang vi har gruppesamtaler, og det er så – Det fine med disse gruppene er at «de andre», 

som er så betydningsfulle i denne perioden, er her. 
De kan fortelle hverandre hva de føler og tenker, 
hvordan de blir påvirket og hvordan de opplever 
selv å påvirke andre, sier Merethe. Hun legger til at 
deltakerne i gruppa støtter hverandre underveis. 
De kjenner seg igjen og byr på medfølelse. 
 – I neste omgang kan det kanskje hjelpe den 
enkelte til også å oppdage selvmedfølelse.

Metablikk og strategier
Både små og store temaer settes på dagsordenen i 
gruppesamtalene, alt fra hverdagslige utfordrin
ger til eksistensielle problemstillinger. Som for 
eksempel sykehusopplevelser, skoleprestasjoner, 
drikkepress, ensomhet og frykt. Den første dagen 
skriver alle deltakerne ned sine temaønsker på 
lapper, anonymt, og disse legges i en eske. Så 
noteres ønskene på en tavle. Dette blir den veile
dende planen for dagen. 
 – Vi starter et sted, men kommer aldri igjen
nom alle temaene, sier Merethe og smiler. Hun 
vet av erfaring av ting tar tid. Og at det er nødven
dig å ta det med ro og ikke haste fra sak til sak.
 –  La det dukke opp det som dukker opp, vi 
må ikke holde oss strengt til et program eller en 
agenda. 

Det å minnes episoder og snakke om vanskelige 
opplevelser, kan trigge følelser, noen ganger gan
ske sterke. Merethe forteller at dette er noe av det 
de utforsker i gruppene, at tanker, følelser og 
fysiske opplevelser henger sammen, men også 
kan skilles fra hverandre. Hennes oppgave som 
leder kan noen ganger være med å hjelpe til med 

å regulere følelsene som dukker opp. Kanskje 
også «undervise» litt om det: Hva triggere er og 
hva som skjer med oss når vi trigges. At dette ikke 
er farlig, og at det er nyttig å vite om. 
 – Kanskje går det an å bli bedre kjent med 
deler av en selv som har vært satt litt til side, for 
eksempel en redd del av en selv? Hva kan denne 
delen trenge for å ha det litt bedre? Når følelsen 
kan oppleves som «bare» en del av meg, kan det 
kanskje hjelpe til med å beholde et slags over
blikk, og det minsker sannsynligheten for å bli 
oversvømt av følelsene, sier Merethe og minner 
om at det også handler om å gi seg selv aksept for 
opplevelsene en har hatt. Pluss å bli klar over sine 
egne strategier, behov og hva man kan gjøre for å 
støtte seg selv. 

Om å stå sammen
Merethe mener at gruppesamtalene er en god 
arena til å øve på akkurat dette. 
 – Å håndtere redsel i en trygg gruppe, er helt 
annerledes enn å håndtere det alene. Her er det 
støtte å få, det er mye mindre skremmende enn 
når du er alene. Det handler ikke om å servere 
løsningene, men om å kunne stå i det og samtidig 
oppleve at noen andre tåler det og tilbyr støtte, 
understreker Merethe. Hun tror gjensidigheten 
og tryggheten i gruppen gjør at hver enkelt kan 
våge å tre litt mer frem. Så føyer hun fort til at 
disse helgene slett ikke bare er et sted for vonde 
minner og gråt. De handler minst like mye om 
latter og glede. 
 – Vi er innom hele følelsesspekteret, egentlig, 
sier hun. Det dreier seg om å oppdage seg selv 
sammen med andre, avslutter Merethe.    

nyttig. De er en av dem, av gruppa, og de har selv 
opplevd verdien av å dele erfaringer og følelser 
med jevnaldrende. De fungerer på mange måter 
som katalysatorer for gruppa, og de gjør meg 
trygg som leder, sier Merethe. 

Trygghet og likeverd
Det overordnede målet med gruppesamtalene for 
ungdom med hjertefeil, er å skape gode prosesser 
som kan styrke ungdommenes egne ressurser og 
fremme god psykisk helse. Refleksjoner rundt 
temaer som egenverdi, mestring og selvfølelse 
står sentralt. En av likepersonsveilederne rekla
merer for tilbudet slik:
 – I disse gruppene får du muligheten til å møte 
likesinnede med medfødt hjertefeil, for å dele din 
historie, erfaringer og generelt om hverdagen. Vi 
ønsker å tilby et fellesskap hvor du kan dele utfor
dringer og begrensinger du kanskje opplever 
knyttet til det å leve med hjertefeil.

Samtalegruppene legges alltid til en hel helg og 
går over tre dager, med både formelt og uformelt 
program. Merethe understreker at de trenger 
denne tiden, og at det har verdi at deltakerne 
møtes allerede fredag ettermiddag. 
– Den første kvelden spiser vi sammen, spiller 
spill og gjør noen «bli kjentøvelser». Gjerne litt 
morsomme øvelser, så vi kan le litt sammen. Det 
handler om å bli trygg på gruppa. Bærebjelken og 
det aller mest betydningsfulle i disse gruppene, 
er samholdet og tilliten som oppstår. Dette byg
ges gradvis opp gjennom fokus på likeverd og 
aksept i samtaler og øvelser.

I forkant av gruppesamtalene har Merethe en prat 
på tomannshånd med hver av deltakerne. Her 
avklares hva som er viktig for den enkelte deltaker, 
hvilke temaer de er opptatt av, om det er ting de 
ikke ønsker å snakke om, hvordan de kan utfordre 
seg selv i gruppa, eller ikke, osv. Deltakerne velger 
selv hvor mye de vil dele og delta underveis.

Gjenkjennelse og støtte
På lørdagen begynner selve programmet. Da 
starter de opp med å sitte i ring, noe som kan 
være uvant. Hver og en blir veldig synlig, og vel
dig tilgjengelig. Samtidig gir det nærhet. Delta
kerne snakker sammen og gjør øvelser på gulvet, 
de fortsetter egentlig med det å bli kjent og å ven
ne seg til situasjonen. 

I tillegg til temaene som er meldt inn på forhånd, 
dukker det erfaringsmessig opp flere problemstil
linger i disse første rundene. Merethe forteller at 
ungdommen ofte bringer inn ting de ikke har 
snakket om før.  
 – Det er både modig og sårbart – og godt for 
dem å gjøre dette sammen med noen på samme 
alder og som ikke er foreldre, sier Merethe, og 
minner om hvor viktig gruppetilhørighet er i 
ungdomstiden. 

«Bærebjelken 
og det aller mest 
betydningsfulle i 
disse gruppene, 
er samholdet og 

tilliten som oppstår. 
Dette bygges grad

vis opp gjennom 
fokus på likeverd og 
aksept i samtaler og 

øvelser.»

«Å håndtere redsel 
i en trygg gruppe, 
er helt annerledes 
enn å håndtere det 
alene. Her er det 
støtte å få, det er 
mye mindre skrem
mende enn når du 
er alene. »

GRUPPELEDER: 
Merethe Holldorff er 
gruppeleder for ungdoms-
gruppene til FFHB. 
Foto: Hanni W. Petersen
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– Når jeg danser, 
føler jeg meg glad!
– Benjamin (12) har medfødt hjertefeil og driver med dans. Han trener 
mange timer i uken, på alt fra hip hop, streetdance, breaking, ballett, jazz 
og moderne dans. Benjamin deltar også på show og battles. Målet er å bli 
skikkelig god. Kanskje så god at han en dag kommer til OL i breaking. 

Tekst og foto: Hanni Winsvold Petersen

Min historie

 – Det jeg liker aller best med å danse og å være 
med på show, er etterpå og når vi er ferdige. For 
da har jeg klart det, sier Benjamin og smiler. Han 
medgir at det koster litt, og det er mye trening 
som ligger bak det å være med. Innimellom blir 
han både sliten og støl. Men først og fremst er det 
gøy. Han blir aldri lei.

12åringen bor på Jeløya i Moss og går i sjette 
klasse. Han tenker lite over at han har medfødt 
hjertefeil. Egentlig aldri, sier han selv. Unntatt når 
han er på kontrollene på sykehuset, da blir han 
minnet på det.

Operert som 5-åring
Da Benjamin kom til verden i 2010, ble det alt på 
barsel oppdaget at han hadde hjertefeil. Han 
hadde et hull mellom hovedkamrene i hjertet 
(ventrikkelseptumdefekt, VSD). I tillegg ble det 
oppdaget en membran i taket av venstre hoved
kammer, samt en mindre aortainsuffisiens. Ben
jamin ble fulgt tett opp på sykehuset de første 
årene av sitt liv, med jevnlige kontroller både 
lokalt og på Rikshospitalet. Legene var lenge 
usikre på om de skulle operere feilene, om det var 
nødvendig, og om det lot seg gjøre. 

Foreldrene merket ikke så mye til Benjamins 
hjertefeil i det daglige, men skjønte at han var 
redusert og at hjertefeilen slet litt på, særlig når 
det kom til utholdenhet. 
 – Han hang skikkelig etter i forhold til de an
dre barna, og orket mye mindre, for eksempel det 
å løpe. Når han var i svømmehallen, ble han grå 
og iskald med en gang. Som baby svettet han hele 
tiden når han fikk melk. Det var noe som ikke 
stemte, forteller mamma Kamilla Johannessen, 
og innrømmer at de bekymret seg litt. Og at det 
var krevende ikke å vite om han kunne behandles 
(opereres) eller ikke. 

Da Benjamin var på kontroll som femåring, ble 
det imidlertid ganske brått besluttet at han skulle 
opereres.
 – Det fant en obstruksjon ved hjertets utløp på 
høyresiden. De mente at denne var en bedre for
klaring på hans reduserte toleranse for anstren
gelse og kulde, og at det var dette som ga ham 
størst problemer, sier Kamilla. Over tid ville Ben
jamin kunne utvikle hjertesvikt, og det ble be
sluttet å operere ham raskt, og å få dette utført 
mens han gikk på førskolen. Innen tre måneder 
var han operert. Kamilla legger til at det ikke 
akkurat var sånn at de ønsket seg at gutten deres 
skulle opereres, men det kjentes likevel godt at 
noe ble gjort. 
 – Så ble han jo i så mye bedre form etterpå. Da 
han hadde kommet seg ordentlig etter operasjo
nen og sånn, sier Kamilla, og medgir at det var 
godt og en lettelse. 
 – Før han ble operert, hadde han lungebeten

nelser og RSinfeksjoner om hverandre hele 
 tiden. Etterpå har han omtrent ikke vært syk, blir 
ikke forkjølet engang. Selv en koronainfeksjon i 
februar i år ga ingen symptomer eller sykdom, 
kun positiv test som viste at han hadde viruset.
 Benjamin har ikke selv så mange minner fra 
tidsskillet i forbindelse med operasjonen. Han 
husker noen vage glimt, blant annet at han måtte 
dusje rett før. 
 – Det jeg husker aller best, er egentlig at jeg 
fikk masse gaver etterpå, sier han og smiler lurt. 

Liker gym og kunstfag
Benjamin går i sjette klasse på Ramberg skole, 
som har leksefri. Kamilla forteller at det begynte 
som et prøveprosjekt for noen år siden, men så 
har skolen bare fortsatt med det. 
 – De erfarte at det ga læringsglede og fungerte 
veldig fint. 
 Benjamin nikker og er enig. Han trives på 
skolen.
 – Vi har litt lengre dager, da, siden vi ikke har 
lekser, legger han til. Aller best liker Benjamin 
gym og kunstfag. 
 – Litt matte også, egentlig, sier han, og inn
rømmer at han ikke er så veldig glad i å lese. Men i 
den daglige lesestunden på skolen hører han ofte 
på lydbok, gjerne på engelsk, det fungerer fint. 
 Benjamin har ingen spesielle behov eller til
rettelegging på skolen, og har heller ikke hatt 
behov for kartlegging. I tråd med tverrfaglig vei
leder for barn med alvorlig hjertefeil, har imidler
tid kardiologen på det lokale sykehuset anbefalt 
at han nå vurderes av PPtjenesten.

– Når jeg danser, føler 
jeg meg gladere, og litt
annerledes enn ellers. 
På en god måte, sier 
Benjamin. 
Her sammen med 
mamma Kamilla, i hallen 
hvor han trener.

«Jeg tar pushups 
hver morgen. 
Rekorden er på 70 
stykker, sier han, og 
forteller at dette tok 
han fatt i for et års 
tid siden.  »
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HELE familien på tur. 
Foto denne siden: Privat.

Får energi
Benjamin drev med fotball da han var mindre. 
Han syntes egentlig ikke at det var så morsomt, det 
var heller kjedelig, så han sluttet i 7årsalderen. 
 – Jeg syntes egentlig bare det var kampene 
som var morsomme, innrømmer han.
Så dukket dansingen opp: – Det var jo mamma 
som prøvde å finne noe jeg kunne gjøre, da, inn
rømmer Benjamin på spørsmålet om hvordan 
denne karrieren egentlig begynte. 
 – Ja, og da fant jeg denne danseklubben, Moss 
og Rygge danseklubb, kalt «Rhythm» på folke
munne, og tenkte at dette kunne kanskje være 
noe for Benjamin. Du har jo snakket om dans 
mange ganger, allerede i barnehagen var du 
 opptatt av å være med når jentene danset, sier 
 Kamilla henvendt til Benjamin. Han nikker seg 
enig, og viser med hele seg at dansingen virkelig 
har vært klaff. Han får energi av det, sier han.
 – Når jeg danser, føler jeg meg gladere, og litt 
annerledes enn ellers. På en god måte.

Få inn flere gutter
De fire siste årene er det da også stort sett dans 
han har drevet med. Det ene kurset etter det an
dre. Han trener 1–2 timer daglig, flere dager i 
uken. Akkurat nå er målet hans å komme seg inn 

i klubbens aspirantgruppe, og deretter inn på 
«kompani». Det er et rykk opp og vil innebære at 
han er med når de tar danseoppdrag, og at han 
får være med på enda flere show. 
 – Da lager vi en dans, som vi viser fram, fortel
ler han, og legger ikke skjul på at han liker godt å 
stå på scenen og foran et publikum.
 Ivrig forteller han at han også driver med litt 
egentrening hjemme. 
 – Jeg tar pushups hver morgen. Rekorden er på 
70 stykker, sier han, og forteller at dette tok han 
fatt i for et års tid siden. Da begynte han med noen 
få, også har han bare fortsatt og økt på. Tar plan
ken også. Der er rekorden å stå i seks minutter. 
 – Jeg trenger styrken i armene for å bli god i 
breaking, sier den ambisiøse danseren, som mer
ker at han er blitt i bedre form.

Benjamin rekker å være sammen med venner på 
fritiden også, i tillegg til dansingen. En av dem, 
Julian, er med på dansingen, men ikke like mye 
som Benjamin. Ellers er det mest jenter som dri
ver med dans. Han synes det er rart at ikke gutter 
vil drive med dette, og ønsker seg flere inn i miljø
et. For ifølge Benjamin er dansing både morsomt 
og bra for kroppen, det er liten tvil om det.  

BENJAMIN griller

BENJAMIN og 
pappa.

OppfølgingDigital livsmestring 
Kan ungdom reflektere over sitt liv og sin sykdom, og bli oppmerksomme 
på egne ressurser, ved hjelp av et digitalt kurs? Karen Therese Sulheim 
Haugstvedt fra Akershus universitetssykehus (AHUS) tror det, og 
har med sitt digitale program, «Ung livsmestring», tilrettelagt en unik 
 lærings- og oppdagelsesarena for unge mennesker med helseutfordringer. 

Tekst: Hanni Winsvold Petersen  Foto: privat

– «Ung livsmestring» gjelder hele livet ditt. Det du 
blir mer bevisst på, kan du gjøre noe med. Da kan 
du sette ord på hva du ønsker i hverdagen, bidra 
til gode planer for deg, og øke din livsglede. Bare 
du kan leve ditt liv, sier fysioterapeut, veileder og 
ildsjel Karen Therese Sulheim Haugstvedt, under 
innledningen på nettsiden unglivsmestring.no. 
Det er hun som står bak dette unike selvhjelps
programmet, som er utviklet i nært samarbeid 
med unge eksperter, brukere og kollega Ashley   
Lunde, som var prosjektleder for nettsiden.
 Karen Therese har en doktorgrad i individuel
le og helsefremmende prosesser, og har siden 
1999 jobbet på AHUS med mestringsgrupper og 
prosjekter som setter søkelyset på empowerment. 
Det handler om å styrke ressursene som setter 
den enkelte i stand til å ha kontroll på livet sitt og 
påvirke egen helse. Hun har jobbet med alt fra 
foreldre av barn med funksjonsnedsettelser, 
foreldre med migrasjonsbakgrunn, langtids
sykmeldte, og ikke minst ungdom med kronisk 
sykdom og helseutfordringer. Hun kaller det 
livsmestring, det hun driver med, å kunne leve på 
best mulig måte med sin egen situasjon.
  – Vårt mål med en helsefremmende meto
dikk er at den enkelte pasient og pårørende kan 
styrkes gjennom å få mulighet til å gjøre egne 
oppdagelser og refleksjoner om seg selv og sine 
ressurser.
 I programmene hun lager, får deltakerne 
snakke om seg selv og erfare seg selv, de får tak i 
eget engasjement, oppdager egne ressurser og blir 
bevisst på hva de selv vil. Kort sagt: empower
ment.

Styrke de unge – ikke sykeliggjøre
Fra 2012 til 2016 satset AHUS tungt på ung
domsmedisin. De tilrettela ulike psykososiale 
tilbud for unge i alderen 12–26 år, med eget mate
riell, nettsider om utfordringer i ungdomstiden 
for dem som lever med sykdom og helseplager, og 
egne transisjonsprogrammer. I forbindelse med 
denne satsningen på ungdom fikk Karen Therese i 
oppdrag å utvikle samtalegrupper for mål

gruppen, som et pilotsted for prosjektet «Ung 
medvirkning og mestring» ledet av Nasjonal 
kompetansetjeneste for læring og mestring innen 
helse (NK LMH). 
 – Fra 2013 til 2015 hadde vi ganske mange 
ungdomsgrupper, både høst og vinter/vår, med 
opp mot 40 deltakere til sammen. Det var til tider 
utfordrende å rekruttere deltakerne, men erfarin
gene fra de som deltok, var veldig gode. Ungdom
mene meldte tilbake at de følte seg sett og tatt på 
alvor, de likte at de fikk lete etter egne ord og selv 
gjøre oppdagelsene. Det aller viktigste og helt 
unike, var likevel relasjonene: At de fikk treffe 
andre i samme situasjon og oppleve andres forstå
else og interesse, forteller Karen Therese engasjert. 
 – De oppdaget ubearbeidede ting og de fikk 
nye tanker om seg selv gjennom disse gruppene. 
En av deltakerne fortalte, etter å ha vært med i en 
av gruppene, at hun tidligere hadde sett på seg 
selv som syk og svak. Nå oppdaget hun at hun 
også var sterk, nettopp fordi hun hadde kommet 
seg igjennom det å være syk og svak. For det kre
ver styrke. Nå kunne hun sette seg mål og mestre 
livet med hevet hode, forteller Karen Therese, 
synlig rørt over ungdommens sterke erkjennelser. 

Karen Therese  
Sulheim Haugstvedt 

jobber på AHUS, 
avdeling for samhandling 

og helsefremming. 
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Da Tom Holm ble født og var blå, skjønte de at noe 
var galt. Etter et par dager fant de ut at han hadde 
en trang aortaklaff. 
 – Men de gjorde ingenting med det da. Jeg har 
vært på årlige kontroller, og fikk beskjed om at en 
vakker dag kom jeg til å svime av, før jeg måtte 
operere. 
 Tom fikk beskjed om at han fysisk måtte ta det 
litt mer med ro. Han spilte fotball, men startet etter 
hvert å stå i mål fordi han hørte at for stor belast
ning var skummelt fordi aortaen var for trang. 

Våknet med kul i bakhodet
Ellers var livet ganske så vanlig, helt til han ble 23 
år gammel. 
 – I en periode kjentes det ut som at jeg fikk 
veldig lavt blodsukker. Uten at jeg tenkte at det 
hadde noe med hjertet å gjøre. 
 Dette var en periode da han hadde sluttet å 
trene fotball, var ferdig med utdannelsen og had

de fått seg jobb. Så han dro til en helsekostbutikk 
og kjøpte druesukkertabletter. Mentalt hjalp det 
en kort periode, men det gikk ikke lange tiden før 
han plutselig svimte av. 
 – Det var en veldig rar opplevelse, jeg var hjem
me alene og sto og hengte opp klær, for så å våkne 
opp på gulvet med den kulen i bakhodet. Da var 
klaffen 8 millimeter, den skal egentlig være 9 cm. 
 – Ble du redd?
 – Ja da ble jeg redd, og ringte tvert til St. Olav. 
Det var noe jeg hadde hatt i bakhodet hele livet. 
At hvis jeg svimer av, da er det min tur. Da er det 
på tide med operasjon. 
På forrige kontroll hadde de sett at det var en liten 
innsnevring, men ikke i den grad at det var noe 
fare på ferde. Før det smalt. 
 – Da jeg ringte sykehuset, fikk jeg beskjed om å 
ta det helt med ro, og så ble jeg innkalt til ny kon
troll om fire til fem uker. Men etter noen minut
ter, da de hadde sett i journalen min, ringte de 

SYKKELRITT: Etter 
operasjonen, da Tom var i 
20-årene, begynte han å 
sykle. For en tid tilbake 
var han også med å 
arrangere et sykkelritt til 
inntekt for Foreningen for 
hjertesyke barn. 

Treningen ga en 
følelse av kontroll
Hjertefeilen er ikke noe tabu for Tom Holm. Han opplever at den har 
gitt ham styrke til å være mer fokusert på det som er viktig for ham: 
psykisk helse, fysisk aktivitet og kosthold. 

Tekst: Synnøve Prytz Berset  Foto: privat

Min historie

Hun har mange tanker om at vi som samfunn 
ikke alltid er flinke nok til å behandle ungdom 
med sykdom. At vi er for raske til å sykeliggjøre, og 
at systemene bidrar til å gjøre dem uføre, isteden
for å hjelpe dem til å oppdage alt de kan og vil. 
 – Det handler om å hjelpe dem til å bli bevisst 
alle ressursene de har, hvem de er og hva som er 
viktig for dem, noe den enkelte må oppdage selv. 
Dette er reell helsekompetanse, mener jeg, og like 
viktig som kunnskap om selve sykdommen, sier 
Karen Therese, og medgir at dette er en av hennes 
faglige kjepphester. 
 Dette fordrer imidlertid at den enkelte gis 
rom for å kjenne etter og erfare. Samtalegruppene 
var en ypperlig selvhjelpsarena for dette, hvor 
deltakerne samtidig ønsket at fagpersoner også 
skulle utfordre dem. Karen Therese tror de ansat
te i spesialisthelsetjenesten ofte er redde for å 
gjøre akkurat det, å stille de vanskelige spørsmå
lene og utfordre de unge på eksistensielle temaer 
som handler om livet de lever og hvordan de har 
det – og tar det. 
 – Vi tenker at dette kan vi ikke nok om, så det 
kan vi ikke gjøre. Dessuten tror vi at vi må gjøre 
noe med problemene som dukker opp, og løse 
dem. Men det er klart at vi kan noe om dette, og 
 svarene og løsningene er det jo de unge selv som 
har. Det er de som gjør oppdagelsene, og det er de 
som kan løse det. Her finnes det ingen riktige 
eller gale svar. Bare flere erfaringer og nye erkjen
nelser, sier Karen Therese med stort engasjement.  
 En av deltakerne har formulert det slik:
«Det var først da jeg gikk skikkelig inn i spørsmål
ene og tenkte en gang til, at jeg kom på noe nytt 
som er viktig for meg.»

Digitalisere for å gjøre tilgjengelig
Da perioden med ungdomssatsing var over på 
Ahus, ble det slutt på midlene til å gjennomføre 
gruppesamtalene for ungdom. Karen Therese har 
de siste årene jobbet med å utvikle ulike nettsider 

der det forskningsbaserte kursopplegget beskri
ves detaljert. I et nytt prosjekt prøver hun nå ut 
hvordan unge likepersoner kan bruke nettsiden 
«Ung livsmestring» i digitale møter med andre 
unge deltakere. Sammen med Kommunikasjons
avdelingen, som nå legger ut elæringsprogram
mer i tillegg til pasientinformasjon på sykehusets 
nettside (ahus.no), har opplegget for det digitale 
mestringskurset for ungdom, blitt bearbeidet til 
et generelt digitalt mestringskurs. 
 – Den digitale versjonen av Ung livsmestring 
er tilgjengelig for absolutt alle, sier Karen Therese 
begeistret, og legger til at utprøvingen fikk dra
hjelp av koronapandemien. Programmet ble 
 ferdig i 2019, og ble testet ut omtrent samtidig med 
at alt ble stengt ned i Norge i 2020, og det digitale 
tok over på alle arenaer, sier Karen Therese.
Rapportene fra de som har brukt programmet, 
underbygger at denne typen arbeid er helt ok å 
gjøre digitalt og på egenhånd. Det handler fort
satt om egne refleksjoner, oppgaver, oppdagelser 
og erkjennelser. 
 – Du jobber med deg selv og egne prosesser. 
Deltakerne synes faktisk at det da kan være fint å 
være alene og ha god tid. Det er også flere fordeler 
ved at det er et digitalt program, som at det da er 
uavhengig av bosted og at du selv kan velge tid og 
sted, sier Karen Therese. Hun understreker at 
programmet også er fullt av gode tips om hvem 
du kan snakke med og hvor du kan hente støtte. 
Samtidig er kurset og nettsiden lagt opp på en sånn 
måte at det egner seg godt som verktøy for grupper 
og der flere er sammen. For eksempel på en fagdag, 
samling eller leir for ungdom. Det  viktigste for 
Karen Therese er at flest mulig får glede og nytte av 
innholdet i selvhjelpsprogrammet. 
 – Så du kan oppdage hvordan det er å være 
deg og hva som er viktig for deg, og i neste om
gang kan hjelpe deg selv til å leve et rikere og 
gladere liv – med større tillit til deg selv og dine 
ressurser, avslutter Karen Therese.  

”UNG LIVSMESTRING” 
i digital versjon, består blant 
annet av animasjonsfilmer.

OM UNG LIVSMESTRING

Nettsiden er bygget opp 
av seks temaer. Hvert 
tema starter med en 
animasjonsfilm som 
illu strerer det sentrale 
innholdet. I tillegg 
kommer det oppgaver og 
refleksjonsspørsmål, 
etterfulgt av eksempler 
fra andre unges tanker og 
erfaringer. Temaene er alt 
fra hva som er viktig for 
deg,  følelser og kropp, 
egenskaper, kontakt og 
nettverk.
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tilbake og sa at det bare var å pakke sekken og 
komme seg av gårde. Da var det under kniven 
dagen etterpå. 

En tøff opplevelse
– Hvordan opplevdes alt sammen, operasjonen og 
omstillingen etterpå?
 – Jeg hadde først en samtale med en lege som 
skremte livskiten ut av både meg og mine nærmes
te: Det var veldig fokus på hva som kunne gå galt. 
Men så snakket Tom med kirurgen etterpå, som 
sa at han bare skulle glemme alt som var blitt 
sagt: Tom var ung og frisk, og dette var en opera
sjon legen utførte fem ganger daglig.
 – Han sa at det går helt fint. Fra å være super
stresset ble vi da så beroliget. Kirurgen var fan
tastisk både før, under og etter. Og oppfølgingen 
var veldig bra totalt sett, sier Tom, men understre
ker at det var en tøff opplevelse. 

Etter operasjonen meldte han seg på alt som 
 hadde med rehab å gjøre. Noe mange andre som 
tok den samme operasjonen ikke gjorde. 
 – Jeg opplevde at etter rehabtida på cirka tre 
fire uker, ble jeg bedre enn alle. De som ikke deltok 
på dette, angret senere på at de ikke hadde tatt det 
skikkelig på alvor. Det gikk utover det mentale for 
dem. Flere uttrykte angst, og at de var redde for 
fremtiden. Det var litt trist å se, forteller han. 

Fysiske gruppetimer
Rehabiliteringen besto av fysiske gruppetimer som 
sakte, men sikkert bygget pasientene opp igjen. 
 – Vi slet jo veldig med pusten, for lungene var 
tappet, og måtte jobbe med å få igjen pustekapa
siteten vi hadde før operasjonen. Det er hjertet vi 
har med å gjøre, det er jo motoren. 
 Tom opplevde det som positivt å få andre ting 
å tenke på enn det som hadde med operasjonen 
å gjøre. 

– Dette var en annen avdeling, de visste hva som 
skulle til for å bygge seg opp, både fysisk og men
talt, alt det som vi på en måte nullstilte under 
operasjonen. 
 For det mentale var det veldig betryggende å få 
beskjed om at nå er ting 100 prosent bra. 
 – De sa at nå er det bare å være fysisk aktiv. Jeg 
er normal. 
 Rehabgruppen var en gjeng som alle bodde 
hjemme, men møttes et par timer tre–fire ganger i 
uka i Trondheim. Tom var den yngste, den eldste 
var i 60årene. 
 – Det tror jeg var fint for alle. Vi snakket og 
startet med lett sirkeltrening, som økte på etter 
hvert. 

Ble pappa
– Hvordan tenkte du om hjertefeilen etter opera
sjonen, kontra før?
 – Rett etter operasjonen fikk jeg høre at vi skul
le bli foreldre. Da var jeg veldig opptatt av om 
dette er arvelig. Så vi fikk en ekstra oppfølging da 
sønnen vår Julian skulle bli født, sier Tom, og 
legger til at nå har han og kona to barn og ingen 
av dem har hjertefeil. 
 – Jeg så uansett ikke så veldig mørkt på det, selv 
går jeg på den blodfortynnende medisinen Mare
van, og hvis det skulle være eneste konsekvensen 
for barnet vårt også, så er det til å leve med. 
 Under operasjonen fikk han operert inn en 
titanklaff i hjertet. Og hvis han ikke fortynner 
blodet sitt med Marevan, kan det pakke seg rundt 
klaffen og han kan få blodpropp. 
 – Etter operasjonen begynte jeg derfor å måle 
blodet med et apparat en gang i måneden. Blir det 
for tynt, kan jeg få blødning, blir det for tykt, kan 
jeg få blodpropp. Begge deler er jo alvorlig, så jeg 
må måle jevnlig. 
 Nå måler han bare fire ganger i året, ettersom 
han er så kjent med verdiene og medisinene. 

Mer fokus på det fysiske
Ellers har omstillingen etter operasjonen og med 
hjertesykdommen vært at han har større fokus på 
det fysiske. Det hjelper på både mental og fysisk 
form. 
 – Jeg har aldri vært i bedre form. Legen sier det 
også, jeg får kjemperesultater, hjertet er jo en 
muskel, og det vokser, alt er i rute, sier Tom.
Gjennom håndballsporten traff han nylig en gutt 
på 15 år som snart skulle inn og operere hjertet. 
 – Han fortalte meg om det, uten å vite at jeg har 
hjertefeil, og ble overrasket over at jeg også hadde 
operert hjertet. 
 Gutten kommer fra en håndballfamilie og var lei 
seg fordi han trodde han måtte slutte på håndball. 
 – Han har sett litt mørkt på det, men ønsker nå 
bare å få operasjonen overstått og medisinering på 
stell. For det er jo mulig å drive med håndball og 
ha det artig med venner selv om man kanskje ikke 
kan drive på toppnivå. Det er i hvert fall min erfa
ring, sier Tom, som tror det er en del bekymring og 
uvisshet rundt det med hjertet og hjertefeil. 
 – Det er jo alvorlig, for all del, det er jo hjertet 
og hjernen som er de viktigste delene i kroppen, 
de må fungere om man skal ha et godt liv. Men du 
trenger ikke å sette deg i en sofa og parkere. Det 
gjør ting verre. 

Befriende
Tom merket tydelig hvor mye raskere han ble av å 
være fysisk aktiv. Det startet med ti trappetrinn 
og tjue meter borti gata. 
 – Jeg var helt utslått etter operasjonen. Så det 
handler om å bygge seg opp og få troen. Og så ser 
du at ting funker. 
 Så begynte han å sykle, noe han fant stor glede 
i, og formen ble bedre og bedre. Og det mentale 
deretter. 
 – Og det var veldig befriende, ikke minst for de 

rundt meg. Det var godt å se at noe så enkelt som 
å være litt fysisk aktiv og fortsatt kunne være med 
på organisert idrett, hadde såpass mye å si for 
tilhørigheten og at jeg slapp å gå og være redd, 
forteller han. 
 Han følte også på en litt sterkere forpliktelse til 
det å følge opp kroppen enda mer, fordi hjertet 
har godt av det. 
 – I mitt tilfelle var det ikke operasjonen som 
satte noen begrensninger. Det var bare positivt. 
Jeg fikk en følelse av kontroll og tenkte at dette 
skal jeg få til. Jeg har aldri skjemtes av det. Jeg vet 
flere som ikke har ønsket å snakke om at de går på 
medisiner. Det er ikke noe tabu for meg, jeg er 
mer stolt, jeg. 

Titanklaff som tikker
– Så du tenker at åpenheten har hatt mye å si, 
både for deg og andre rundt deg?
 – Absolutt. Jeg har jo operert inn en titanklaff 
som tikker. Og når jeg for eksempel er hos tannle
gen eller fysioterapeut, kan de spørre hvor tikkingen 
kommer fra. Mange hører noe, men jeg hører ikke 
noe lenger. Og fruen synes det bare er beroligende. 
 Titanklaffen er en påminnelse om hjertefeilen. 
Men Tom har alltid følt at det er helt fint å snakke 
om og leve med. 
 – Og så er det litt forpliktende med alkohol, for 
eksempel, du tar noen forholdsregler når det 
gjelder livsstil. 
 – Du blir vel på en måte tvunget til å leve sunnere?
 – Ja, jeg synes det har vært bra. Jeg tror at idet 
man klarer å vri det til noe positivt, at her må jeg 
ta noen forholdsregler og endre meg, så er det 
greit. Det er ikke en ting jeg ikke kan gjøre, annet 
enn kanskje situasjoner hvor man opplever trykk 
på kroppen, som i en jacuzzi eller en thunder
coaster, for eksempel, sier Tom. 

AKTIV: Tom Holm har 
helt fra barne- og 
ungdomsårene likt å 
være aktiv, både i 
organisert idrett og 
på fritiden. 

MÅL: – Å sette seg små 
mål, om det er løp i byen 
eller en fjelltur med 
familien, så er det med og 
motiverer, sier Tom Holm, 
som deler trenings-
interessen med kona.

« Jeg har aldri 
vært i bedre form. 
 Legen sier det også, 
jeg får kjempe
resultater, hjertet er 
jo en  muskel, og det 
 vokser, alt er i rute »

« Jeg opplevde at 
etter rehabtida på 
cirka tre fire uker, 
ble jeg bedre enn 
alle. De som ikke 

deltok på dette, 
 angret senere på at 

de ikke hadde tatt 
det skikkelig 

på alvor. »

MED BARNA på badetur.
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heten til å være med og gjøre sånne ting med 
ungene. Det er ingen grunn til å bli sittende redd 
og bekymret, du må omstille deg, det er mulig. 
Kongen er jo hjerteoperert og har vært med i flere 
OL. Det er ikke noen begrensninger. 

Vasaloppet
Neste store utfordring skulle bli det ni mil lange 
Vasaloppet i mars, noe Tom har forberedt seg til 
ved å gå skirenn og fjellturer med familien. 
 – Uten treningen på forhånd er vitsen borte for 
meg. Det er ikke akkurat konkurransen som er så 
viktig, men veien til den, og det som skjer i forkant. 
Tidligere har han vært med å arrangere et sykkel
ritt til inntekt for Foreningen for hjertesyke barn. 
 – Så jeg tenkte, hvorfor ikke gjøre noe av det 
samme i forbindelse med Vasaloppet. Det jeg 
ønsker å få fram, er spesielt foreningens viktige 
arbeid med ungene. Det er de jeg tenker mest på, 
de som har medfødt hjertefeil, eller som i ung 
alder må endre ting og har hele livet foran seg. 
 Kort tid før løpet ble Tom smittet av Covid 19 og 
måtte avlyse. 
 – Så alle timene som er investert i Vasaloppet, 
må bli med på kontoen for neste år. Jeg tror ikke 
det blir noen fin opplevelse med ni mil med den
ne koronaformen, dessverre. 
 Litt av tanken med deltakelsen, som nå blir 
utsatt til neste år, er å formidle til hjertesyke at 
det fortsatt er mulig å leve et normalt liv.
 – Det er jo veldig mange som har utfordringer 
med hjertet. Jeg ønsker å vise at det er mulig å 
være aktiv. Det er lett å tenke at når det er noe 
med hjertet, så er det bare å finne sofaen. Men ut 
fra mine forutsetninger er det helt feil. Det er 
heller motsatt. Hvis du klarer å opprettholde en 
aktivitet i stor eller liten grad, så er det bare posi
tivt, sier han og legger til: 
 – Du ser jo på koronaen, så fort bekymringene 
kom. Men føler vi oss trygg på ting, så er det en
klere å takle. 

SPREK GJENG: I fjor gikk Tom 
Romsdalseggen med familien, og 
17. mai skal de gå på Galdhøpiggen 
med ungene. – Det er så viktig for 
meg å ha muligheten til å være med 
og gjøre sånne ting med ungene.

Blir mer fokusert
Tom driver et VVSfirma med fem ansatte, og 
heller ikke i jobbsammenheng har hjertefeilen 
vært noen begrensning. 
 – Den har ikke hemmet meg på noen måte. Jeg 
mener nesten stikk motsatt, sier Tom, som heller 
opplever at hjertefeilen har gitt ham styrke til å 
være mer fokusert på det som er viktig for ham: 
psykisk helse, fysisk aktivitet og kosthold. 
 – Så hemmet er et ord jeg aldri bruker, i hvert 
fall ikke knyttet til hjertefeilen. Jeg mener det er 
en liten seier også. For det er en påkjenning, både 
for kropp og hode. Så en lærer mye av det. Du blir 
sterkere av det. Det er jo motgang, det er ikke artig 
å få beskjeden, verken for meg eller de rundt. Men 
det er da den åpenheten er så viktig, å ha en dia
log rundt det. Det hjelper de som er rammet. 
 Han hører ofte at folk sier at mor og barn gjer
ne er åpne, men å få med far kan være et problem. 
 – Vi menn er ikke så gode på å prate. Jeg opple
ver derfor at når jeg, som mann, snakker om det, 
er det positivt. 

Små og store mål
– Setter du deg treningsmål?
 – Etter operasjonen begynte jeg å sykle for å 
komme i form. Etter hvert startet jeg å sette meg 
mål for å opprettholde formen og holde meg i 
aktivitet. Hvis jeg går på fotball og ikke har en 
kamp å trene til, så mister jeg motivasjonen. 

Han har også gått Marcia longa, og Engadin i 
Sveits, sammen med en venne
gjeng. 
 – Å sette seg små mål, om det 

er løp i byen eller en fjelltur med 
fami lien, så er det med på å motivere. 

I fjor gikk han Romsdalseggen med 
familien, og 17. mai skal de gå på 

Galdhøpiggen med ungene. 
– Det er så viktig for meg å ha mulig

VASALOPPET: For å 
lade opp til Vasaloppet 
har Tom i vinter 
forberedt seg med å gå 
skirenn. På grunn av 
korona blir deltakelsen 
nå utsatt til neste år

– Det er noe med verdiene, saken og kraften i 
frivilligheten. Den treffer meg – og det gjorde den 
med en gang, forteller Helene Thon. Hun ble 
umiddelbart nysgjerrig på organisasjonen da hun 
så stillingsutlysningen, og engasjementet fulgte 
hakk i hel. Begge deler har preget henne som ge
neralsekretær i FFHB. Hun tok fatt i 2008, og kom 
da fra SOSbarnebyer, hvor hun jobbet med det 
lokale engasjementet og tett med frivillige. 
 – Det har vært så sterkt for meg å møte alle 
foreldrene og de tillitsvalgte i FFHB. Som takler 
sin egen utfordrende hverdag med sykt barn, og 
som samtidig mobiliserer det lille ekstra for også 
å kunne støtte andre. FFHB har mange dedikerte 
frivillige som år etter år stiller opp for andre og 
for fellesskapet. Det er motiverende, og jeg opple
ver vel at det er helt grunnleggende i vår forening, 
sier hun. 

Det viktige nettverket 
– Medfødt hjertefeil rammer tilfeldig. Det er stor 
bredde og et mangfold i vår medlemsmasse. Kon
takten med medlemmene og å få innsikt i deres 
hverdag, har vært en viktig del av jobben. Delta
gelse på lokale samlinger, turer eller andre typer 
arrangementer har gitt meg innblikk, inspirasjon 
og påfyll som har vært helt avgjørende i mitt dagli
ge virke for å bidra til at alle barn med hjertefeil 
skal ha et godt liv. 
 Hun er heller ikke i tvil om hva som betyr aller 
mest for medlemmene i FFHB. For jo, både kvali
tetssikret informasjon og arbeid med rettigheter 
og fagpolitikk er betydningsfullt. Til syvende og 
sist er det likevel nettverket og samholdet mellom 
medlemmene, både lokalt, men også nasjonalt og 
på tvers av fylkesgrensene, som er det aller viktig
ste og det som utgjør selve grunnfjellet i forenin
gen. Det er her barna og familiene er, det er her de 
er der for hverandre, deler sine erfaringer og gir 
hverandre støtte og mot. 
 – Spesielt må jeg få trekke frem det viktige like

personsarbeidet som gjennom tretti år er bygget 
opp, blant annet for å støtte de familiene som 
mister sitt hjertesyke barn. Her er det mye unik 
kompetanse og dedikert innsats som møter disse 
familiene, enkeltvis eller i et større fellesskap, sier 
Helene, og legger for dagen en av sine hjertesaker.
 – Vi må inkludere enda flere i dette fellesskapet. 
Dessuten må vi hele tiden spørre oss om hvordan 
vi som organisasjon kan sikre at våre lokale lag 
har nok ressurser og får nødvendig støtte til å 
kunne gi medlemmene akkurat dette som de tren
ger, legger hun til, og sikter til foreningens under
støttende virksomhet overfor fylkes og kretslage
ne i foreningen.

Med hjerte for 
organisasjon og samarbeid
Etter 14 år som general i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), 
gir Helene Thon fra seg rattet. I hennes periode som administra-
tiv  leder har FFHB utviklet seg faglig og organisatorisk, satt liv i en 
søster organisasjon og gitt barnehjertesaken et solid fotavtrykk på en 
rekke nye arenaer. Helene Thon har preget, og er selv blitt preget av 
 organisasjonens viktige sak – og av menneskene. Det sitter i hjertet. 

Tekst og foto: Hanni Winsvold Petersen

SYNLIGGJORT SAKEN: 
– Livet leves ikke i 
sektorer, men helhetlig 
fra vugge til grav. Vi har 
fått satt perspektivet til 
barn og unge, og til 
helse organisasjoner som 
jobber for kronisk syke 
barn, på agendaen, sier 
Helene, som mener 
helse frivillighetens bidrag 
i samfunnet fortjener å bl i 
løftet fram og synliggjort.
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Da en ble til to
– Landsmøtet i Tromsø i 2010 ble et viktig vende
punkt i foreningens historie. Med et historisk 
vedtak ble foreningen Voksne med medfødt 
hjerte feil (VMH) stiftet. Endelig fikk de over 18 år 
sin egen forening.
 Helene forteller at både prosessen i forkant av 
stiftelsen og de første årene, var utfordrende og 
intense. Samtidig var det spennende og en mile
pæl i FFHBs historie. 
 – Det var FFHB som ga den nye organisasjonen 
VMH et livsrom. Dette var et stort løft for vår orga
nisasjon, også økonomisk over ganske lang tid. 
Men også for den første generasjon av frivillige i 
VMH ble de første årene intense, med mye jobb. 
Og ikke minst, en god porsjon frustrasjon rundt 
kravene fra det offentlige og mulighetene for å få 
offentlig støtte. 
 – Jeg tenker det er mange mennesker, både i 
FFHB og i VMH, som kan være stolte av både pro
sjektet og prosessen, konkluderer Helene, og er 
ikke i tvil om at etableringen av VMH var riktig og 
dessuten har gavnet FFHB. 
 – Blant annet har det bidratt til enda tydeligere 
fokus på livsløp og overganger, og at vi har utviklet 
oss til å se en enda større helhet som organisasjon, 
sammen og hver for oss. Vi har hele veien samar

frivilli gheten, trekker Helene fram, og nevner i 
samme vending saken om fordeling av over
skuddet fra tippenøkkelen. 

Samarbeid og dialog med sykehusene
Samarbeidet med sykehusene og helsevesenet har 
alltid vært sentralt for FFHB. I løpet av forening
ens mer enn 45 år lange historie, er det gitt gaver 
og støtte til sykehusene for mer enn 50 millioner 
kroner. Men også det fagpolitiske samarbeidet 
med helsevesenet er av betydning. Et område som 
er blitt ytterligere forsterket i Helenes tid som 
øverste leder. 
 – Som forening skal vi være både en samar
beidspartner og vaktbikkje. Vi skal utfylle 
 tjenestene og sikre at de er best mulig for bruk
erne. Det er ikke bestandig like behagelig, men det 
er alltid fruktbart. Jeg opplever at kontakten med 
fagmiljøene er blitt enda tettere i løpet av de siste 
årene, særlig med Rikshospitalet, naturlig nok, og 
at begge parter har oppnådd mye gjennom et 
 tettere samarbeid, sier Helene. Hun nevner at det 
blant annet er etablert faste og formaliserte sam
arbeidsmøter på OUS Rikshospitalet, med både 
klinikkledelsen og de ulike avdelingene på Barne 
og ungdomsklinikken representert, og FFHB. 
 Helene forteller at de har gode og åpne disku
sjoner på disse møtene, og at viktige saker blir 
løftet inn. 

Engasjement for nytt barne- og  
ungdomssykehus – nye OUS
Foreningen for hjertesyke barn har de senere 
årene svært aktiv i planleggingen av nye OUS, 
med brukerrepresentasjon på ulike nivåer og i 
flere underutvalg.
 Helene skrev i 2020 en kronikk i Dagsavisen om 
bekymring for hvor barnevennlig det nye 
OUSsykehuset vil bli, på vegne av FFHB og en 
rekke andre organisasjoner som jobber med barn 
og unge på sykehus. I kronikken ble planleggerne 
av det nye sykehuset utfordret til å tenke nytt og 
helhetlig og til å skape et samlet barne og ung
domssykehus på barnas, de unges og familienes 
premisser.
 – Det dreier seg om fremtidens barn og unge 
med hjertefeil og hvordan de skal ha det på syke
huset. Innsatsen er på vegne av dem, men også på 
kronisk syke barn og unge generelt, sier hun. Vel 
vitende om at flere og flere reddes og overlever – 
og som i forlengelsen av dette må tilbringe mer tid 
på sykehuset gjennom oppveksten, sier Helene.
 Hun mener at et tett samspill med helsevesenet 
på denne måten, gjennom brukerrepresentasjon, 
er svært viktig. 
 – Til å være en ganske liten organisasjon, er vi 
godt representert mange steder. Og selv om ikke 
alltid systemene tar muligheten til å samarbeide 
med brukerne, så er det likevel viktig at vi bruker 
de arenaene som finnes. Det være seg i 
forskningsprosjekter, i brukerforum på sykehus
ene og i offentlige settinger.

Forskning på barn
I 2014 ble det blåst liv i Foreningen for hjertesyke 
barn Forskningsstiftelsen, og et bredt sammensatt 
styre ble formalisert, hvor ulike fagmiljøer samt 
FFHBs styre og administrasjon er representert. 
Helene er spesielt stolt av akkurat dette, og av stif
telsen, som i løpet av disse åtte årene har  bevilget 
rundt fem millioner kroner til ulike prosjekter som 
kommer de hjertesyke barna til gode, både innen 
medisinske og om psykososiale forhold. 
 – Det er gitt støtte til prosjekter i et bredt spekter 
av områder som har betydning for de hjertesyke 
barna, deres levde liv og for fremtidige generasjo
ner, sier Helene fornøyd. Hun legger til at 
forskning på barn generelt har vært underpriori
tert, og at det er godt å kunne bidra til å styrke 
bredden på dette området. 

Refleksjon etter 14 år
– FFHB står godt rustet for fremtiden. Dette gir 
trygghet for dagens arbeid og for videre satsnin
ger. Mye viktig helsepolitisk arbeid er godt i gang 
og nye saker av viktighet kommer til. Vi har sett at 
når FFHB har satset ekstra på å skape synlighet 
for barnehjertesaken og for foreningen, har det 
gitt viktige resultater. Slik vi erfarte i 2016 med de 
to nasjonale fagkonferansene, og med TVserien 
«Hjertebarna» på TV 2 i 2018. Slike løft koster, men 
har bidratt til vekst og utvikling av FFHBs viktige 
arbeid, oppsummerer Helene. Som ikke lenger 
skal signere som general for FFHB, men fortsetter 
å brenne for hjertebarna og hjertesaken. Fra 1. 
mai går hun over i en stilling som prosjektleder i 
FFHB, hvor hun skal ha ansvaret for noen større 
prosjekter. Deriblant det videre arbeidet med 
planlegging av barne og ungdomssykehuset i Nye 
OUS, og hun fortsetter som første nestleder i 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på 
vegne av FFHB.

40-ÅRSJUBILEUM: 
I 2015 feiret FFHB 
40-årsjubileum. Dette 
året hadde vi to store 
nasjonale konferanser, en 
om «Små hjerter, store 
valg» og en om ungdoms-
medisin. På sistnevnte var 
daværende helseminister 
Bent Høie til stede. 
Foreningen mottok også 
Wenche Foss’ ærespris 
dette året, sammen med 
Lasse Fagereng 
(Lasse liten) 
– Det var svært mye 
aktivitet land og strand 
rundt dette året, og vi fikk 
mye god synlighet. Jeg tror 
dette begivenhetsrike 
året var med på å styrke 
hele organisasjon en, sier 
Helene Thon, som selv 
deltok på svært mye av det 
som skjedde.

GUCHELOV OG TAKK- PRISEN: I 2014 fikk 
Helene Thon tildelt VMHs nyinnstiftede 
hederspris, GUCHelov og takk-prisen.  
– Helene Thon er en selvskreven mottaker av 
denne prisen når den nå deles ut for første 
gang, sa VMHs leder Marit Haugdahl under 
overrekkelsentil en svært rørt og overrasket 
prisvinner. Foto: VMH.

« Som forening 
skal vi være både 

en samarbeid
spartner og vakt

bikkje. Vi skal 
utfylle  tjenestene 

og sikre at de er 
best mulig for 

brukerne. Det er 
ikke bestandig 
like behagelig, 

men det er alltid 
 fruktbart. »

FORLATER 
generalsekretær- 
posten i FFHB.

beidet med VMH og har nytt godt av hverandres 
kunnskap og erfaringer.

Dialog og allianser
Helene beskriver seg selv som en samarbeids og 
dialogorientert person. Avtrykkene hun har satt 
som generalsekretær, bærer preg av dette. Blant 
annet er foreningen blitt en enda mer synlig og 
aktiv del av flere viktige allianser og paraply
organisasjoner.
 – Vi er en ganske liten organisasjon, men med 
en svært viktig sak. For at vi skal lykkes og bli hørt, 
må vi alliere oss med andre. 
 Helene har i flere perioder sittet i styrer, blant 
annet i Frivillighet Norge og i Funksjonshemme
des fellesorganisasjon, og har gitt FFHB et ansikt 
og en hørbar stemme på disse arenaene. 
 – Vi blir en mer synlig del av helsefrivilligheten 
på denne måten. Så blir vi også sterkere og får mer 
gjennomslag! Dessuten får vi vært med på å påvir
ke hvilket fokus disse paraplyene har.
 Helene trekker fram at hun i FFO også har 
ledet programkomiteens arbeid, som har resul
tert i et politisk program som nå preges av en 
livsløpstankegang. 
 – Livet leves ikke i sektorer, men helhetlig fra 
vugge til grav. Vi har fått satt perspektivet til barn 
og unge, og til helseorganisasjoner som jobber for 
kronisk syke barn, på agendaen, sier Helene, som 
mener helsefrivillighetens bidrag i samfunnet 
fortjener å bli løftet fram og synliggjort.
 En konkret sak som særlig Frivillighet Norge 
har jobbet med, og hvor Helene har vært en aktiv 
bidragsyter, er organisasjonenes rettigheter, 
eller manglende sådanne, til å få refundert 
momsutgifter. 
 – Her har vi vært en aktiv bidragsyter inn i 
diskusjonene og spilt på lag med resten av 
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I 2016 kom det en strategiplan fra daværende 
regjering som skulle legge føringer helt fram til 
2021: #Ungdomshelse. Planen hadde mange per
spektiver, men viet liten oppmerksomhet til grup
pene med langvarige helseutfordringer og kronisk 
sykdom. Samme år arrangerte Foreningen for 
hjertesyke barn en nasjonal fagkonferanse om 
ungdom med hjertefeil. Under overskriften 
Sammen er vi sterke la vi til rette for erfaringsut
veksling og satte søkelys på helhetlig oppfølging 
av ungdom. Ord og begreper som den biopsyko
sosiale modellen, tverrfaglig oppfølging, transi
sjon og sømløse overganger har siden den gang 
blitt en del av det fagpolitiske språket, men hvor 
langt har vi kommet i praksis? 
 Over en toårsperiode var Foreningen for hjer
tesyke barn på rundreise og besøkte alle barne og 
ungdomsavdelinger (ved sykehus) som følger opp 
barn med hjertesykdom. Vi ønsket å få et bilde av 
fagområdet ungdomsmedisin og rutinene for 
oppfølging av ungdom. Ahus hadde over noen år 
ungdomsmedisin som sitt flaggskip, og utarbeidet 
i samarbeid med ungdomsråd og ungdomsrepre
sentanter gode modeller for systematisk opp
følging av unge med kronisk sykdom. I dag må vi 
erkjenne at kunnskapen er blitt implementert på 
litt ulikt vis og med varierende kvalitet, selv om de 
fleste har en større bevissthet og en forbedret plan 
for hvordan ungdom følges opp fra 12–13 års alder 
og fram til overføring til voksenavdelingen. 
 Hverdagen med hjertefeil kan til tider være 
utfordrende, både fysisk og psykisk. Mange 
 sykehusinnleggelser, utfordrende prosedyrer og 
intervensjoner setter sine spor, og kan manifes
tere seg i krevende tanker og følelser. I dag er det 
etablert og dokumentert viten om at barn og 
unge med alvorlig og/eller kronisk somatisk 
sykdom har større risiko enn somatisk friske for 
å utvikle mentale, psykososiale og familiære 
problemer. Allikevel gjenspeiles ikke dette i 
organisering av tjenestene.

Helhetlige tilbud
«Normale reaksjoner på en unormal situasjon» 
har blitt et begrep. Samtidig er tilgangen, og kan
skje også kunnskapen, innen helsepsykologi man
gelfull. Hjertefeilen blir i mange tilfeller gitt som 
begrunnelse for avslag om psykologhjelp ved 
henvisning fra fastlege eller spesialist. Kontakt 
med og tilgang til psykolog eller fagperson med 
relevant terapeutisk kompetanse er fortsatt fravæ
rende (ikke allment tilgjengelig) i oppfølging av 
kronisk alvorlig syke ungdommer. Det er en av 
årsakene til at Foreningen for hjertesyke barn har 
gått med i Nasjonal allianse for helsepsykologi i 
somatikken, hvor pasientorganisasjoner og fagmi
ljøer jobber sammen mot felles mål; at tjenestene i 
fremtiden må organiseres tverrfaglig og helhetlig i 
team, hvor psykisk og fysisk helse henger 
sammen. 
 Derfor deltar vi også som brukerrepresentan
ter i planleggingen av nye sykehus. Ungdomsråd
ene og brukerrepresentantene er tydelige på hva 
som er ungdommens behov, men spørsmålet er 
om økonomi og tradisjonell organisering står i 
veien for at tilbudet blir i tråd med hva ungdom 
med kronisk sykdom har behov for. 
 Foreningen for hjertesyke barn ønsker å påvir
ke myndigheter og fagmiljøer gjennom vår bruk
erstemme, men vi tar også vår del av ansvaret for å 
styrke unge med langvarige helseutfordringer. Vi 
har sammen med ungdom utviklet og etablert 
samtalegrupper, slik at unge kan oppdage og 
erfare mer om sine ressurser, utvikle selvstendig
het og oppleve fellesskap.

Våre tilbud
Våre tilbud bygger på et annet faglig grunnlag enn 
den helsefaglige, lovpålagte pasientopplæringen, 
hvor målet er at pasienten skal ha kunnskap om 
egen diagnose, behandling, forebyggende tiltak 
og sunn livsstil. Kunnskap om egen sykdom og 
objektive fakta fører ikke automatisk til bedre 

Ungdom er en ressurs, men 
hvem har og hvem tar ansvar?
Ungdomshelsestrategi, veiledere fra barnelegeforeningen om over-
ganger, transisjonsprogrammer, prosedyrer og forskning. Det foreligger 
mange gode intensjoner og faglige føringer, men hvilken oppfølging er 
det ungdom med langvarige helseutfordringer får i praksis. Er tilbudene 
helhetlige og ivaretagende, og er de utformet med utgangspunkt i ung-
dommens ressurser og muligheter? Vi er usikre på det, men forsøker å ta 
vår del av ansvaret. 
Tekst: Pia Bråss, fagsjef i Foreningen for hjertesyke barn

Politikk

Pia Bråss 
Fagsjef i Foreningen 
for hjertesyke barn.

Heine Århus, landsstyrets leder fra 2006-2008
For 14 år sidan sat eg i tilsettingsutvalet til ny generalsekretær i FFHB. Me fekk 
 mange søknader frå søkjarar med høge utdanningar og mykje relevant erfaring. Dei 
fleste  havna på golvet då me sorterte bunka av søknader. Me var på leiting etter ein 
godt eigna person med erfaring frå frivillig organisasjonsarbeid, med god utdan
ning og eit brennande engasjement, som ville vere i jobben som generalsekretær 
over tid. Det fant me i Helene. Eg har aldri vore i tvil om at me fann den rette, og det 
har ho bevist gjennom 14 gode år for FFHB.
 Helene er klok og dyktig i arbeidet, ho viser oppriktig interesse og omtanke til 
alle i FFHB, er raus og ser deg, ho har hjertevarme for det ho driv på med og viser at 
ho trives i jobben og vil også at me som tillitsvalgte skal lykkast. Helene: FFHB har 
mykje å takke deg for.

Anne Giertsen, landsstyrets leder fra 2008-2012
Da jeg ble valgt som leder av landsstyret i 2008, hadde Helene nettopp blitt ansatt 
som generalsekretær. Vi var begge litt usikre på hva som ventet oss, men sammen 
utfylte vi hverandre og jeg så fort at Helene hadde den tryggheten, klokskapen og 
rausheten som skulle til for å løfte foreningen videre. Strategier og gjennomføring av 
planer er blant hennes sterke sider, og det var ikke minst takket være hennes innsats 
vi kom i mål med å få stiftet Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) i 2010. 
 Gjennom mine seks år som styreleder er det Helenes varme, inkluderingsevne og 
ikke minst store hjerte for både store og små som står sentralt, i tillegg til den faglige 
og profesjonelle dyktigheten. Vi samarbeider fortsatt godt, FFHB og VMH, og jeg ser 
fram til nye prosjekter og aktiviteter med Helene. Tusen takk for din fantastiske 
innsats så langt!

Erik Skarrud, landsstyrets leder fra 2012-2020
Helene har vært en fantastisk generalsekretær for FFHB. Hun har evnen til å være 
tydelig, målbevisst og effektiv samtidig som hun har et åpent sinn og et varmt hjerte, 
og dessuten tid til alle, både i og utenfor foreningen. I hennes tid har FFHB blitt 
profesjonalisert i alle ledd, og mye takket være henne er foreningen svært godt 
 rustet for fremtiden. I tillegg har hun sørget for at foreningen nyter svært stor tillit i 
mange samfunnslag, ikke minst i helsevesenet, blant sentrale myndighetsorganer 
og de som tar viktige  beslutninger som angår både store og små hjertebarn og deres 
familier. 
Takk og lykke til, Helene!

Stig Flesland, landsstyrets leder fra 2020 – dd.
Mitt første møte med Helene var på Rikshospitalet rundt 2013. FFHB skulle lage 
foreldre kafé for hjertebarnfamilier som var på sykehuset, og Helene var med fra 
 administrasjonen. Selv om Helene ikke visste hvem vi eller andre foreldre var og hva 
vi hadde vært gjennom betraktet hun oss som de viktigste personene i verden. Hun 
lyttet, var nysgjerrig og det var lett å få tillit til henne.
  Noen år etterpå kom jeg inn i landsstyret. Jeg har jobbet tett sammen med  Helene 
i snart fire år. Vi har sammen jobbet aktivt blant annet inn mot prosjektet som skal 
bygge det nye Rikshospitalet. Dette er et arbeid som har krever en kombinasjon av 
strategisk overblikk, evne til å fange opp detaljer, vilje til å stå opp mot sterke fag
miljøer og mot til å heve røsten på vegne av de som ikke kan. Og ikke minst krever 
det diplomatiske og mellommenneskelige evner og evnen til å se gode løsninger 
innenfor trange rammer. Alt dette finner man hos Helene.
  Og samtidig er Helene fortsatt den samme personen som da jeg møtte henne 
første gang. Hun kan gå på et arrangement eller en konferanse og møte folk og gi 
dem inntrykk et av at de er de eneste personene i hele verden som egentlig betyr noe 
– der og da. Denne kombinasjonen av egenskaper har løftet FFHB og løfter mennes
ker Helene møter på sin vei. Takk for innsatsen, Helene!

Fire ledere av landsstyret om Helene:

Fo
to

: F
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Samfunnet og helsefrivilligheten 
– en refleksjonFrivillighet

Helene Thon
Foto: FFHB

Etter 14 år som leder av en mellomstor interesseorganisasjon innenfor 
 helsefeltet, har jeg gjort meg noen tanker når det gjelder hvordan  samfunnet 
støtter opp om Foreningen for hjertesyke barns, og andre tilsvarende 
 organisasjoners, formål og arbeid.

Foreningen for hjertesyke barn trenger ram
mebetingelser som treffer, som er forutsig
bare og som understøtter alt arbeid og akti

viteter som vi utfører på vegne av våre 
medlemmer både nasjonalt og lokalt. Derfor har 
foreningen gjennom mange år prioritert å være 
en aktiv part i det interessepolitiske arbeidet til 
frivillig sektor.
 Foreningen for hjertesyke barn har bidratt i 
den lange kampen for å få på plass en rettferdig 
og forutsigbar momskompensasjonsordning. 
Vårt prinsipielle ståsted har hele tiden vært at 
foreningen skal få refundert det vi rettmessig har 
krav på og kan dokumentere av utgifter, tilsva
rende slik ordningen er for næringslivet. Frivillig
heten fortjener en solid og regelstyrt ordning som 
ikke er avhengig av årlige bevilgninger over stats
budsjettet. Vi er nesten i mål, hvor forpliktelsen i 
Hurdalsplattformen er en stor seier. Nå gjenstår 
kun de siste nødvendige avklaringer.
 En uavhengig og robust frivillighet trenger, i 
tillegg til forutsigbarhet, samordning og ikke 
minst frie midler. Frivillige organisasjoner er 
avhengige av tilgang på frie driftsmidler for å 
kunne følge opp formålet og medlemmenes 
 behov og ønsker, og ikke bli styrt av andres priori
teringer. Derfor valgte FFHB å være del av en 
bredt sammensatt allianse av organisasjoner som 
gjennom flere år jobbet interessepolitisk med 
etableringen av en ny og permanent fordeling av 
Norsk Tippings overskudd som går til samfunns

nyttige og humanitære formål. Den nye ord
ningen bidrar med økonomiske midler til driften 
av en større bredde av frivilligheten.
 Og vi har behov for at samfunnet bidrar ak
tivt til å sikre en enklere hverdag som frivillig og 
som organisasjon, blant annet gjennom en større 
grad av samordning og forenkling. Dette gjelder 
eksempelvis prosesser rundt søknad og rapporte
ring på statlige tilskuddsordninger. For frivillig 
sektor gjenstår det mye på digitalisering og gjen
bruk av informasjon.
 Avslutningsvis, 2022 er frivillighetens år. Det 
er et år hvor mangfoldet i frivilligheten skal løftes 
frem, deriblant helsefrivilligheten – en del av 
frivilligheten som ofte blir usynlig i politikernes 
festtaler om frivillighetens betydning i samfun
net. Den norske helsefrivilligheten består blant 
annet av 9 000 likepersoner og 6 000 brukerrepre
sentanter som hver eneste dag i en årrekke har 
bidratt til å utvikle fellesskapet og våre helsetje
nester. De deler sine erfaringer og gir råd og støtte 
til andre i samme situasjon – en støtte de ikke kan 
få andre steder. Og de er en tydelig brukerstemme 
inn til helsemyndigheter og offentlige etater. De 
fortjener å bli løftet frem som viktige bidragsytere 
til samfunnet og som en viktig del av den norske 
frivilligheten.

Helene Thon, generalsekretær  
i Foreningen for hjertesyke barn

livskvalitet. Vi erfarer, og har faglige begrunnelser 
for, at det som fremmer opplevelsen av god helse, 
tar utgangspunkt i individets ressurser, og gir rom 
for egen oppdagelse av hvem jeg er og hva som er 
viktig for meg. Ungdom har høstet mange 
 erfaringer gjennom et barneliv med sykdom. Egen 
 annerkjennelse av erfaringene og evnen til å mes
tre disse kan gi et godt utgangspunkt for å klare å 
gjennomføre utdanning, delta i livet og i sam
funnet. I neste omgang kan dette forhindre uten
forskap og eventuell uførhet. 
 I februar lanserte vi informasjonsboken UNG 
med hjertefeil, hvor unge selv har bidratt med 
innhold og utforming, og hvor fagekspertisen har 

sikret den hjertemedisinske kvaliteten. Vi håper 
boken kan gi ungdom trygghet og mot til å være 
seg selv med alle sine ressurser. 
 Ungdomsmedisin er blitt et kjent begrep, 
men det er fortsatt en vei å gå før organisering og 
tilbud er tilpasset unge med langvarige helseut
fordringer. Kanskje er det på tide å undersøke 
om ungdomshelsestrategien har ført til en bedre 
og helhetlig oppfølging, god veiledning og støtte 
gjennom utdanningsløpet og aktiv deltagelse i 
arbeidslivet. Vi må lytte til og involvere ungdom 
og unge voksne med kronisk sykdom i 
 utviklingen av tjenestetilbudet – og så skal vi ta 
vår del av ansvaret.

Kilder 
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5970&key=261607
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=12056

Nær 100 deltakere var til stede på seminaret på 
OUS, to tredeler via skjerm og digitalt. I salen var 
også representanter fra Stiftelsen Dam, som 
sammen med Foreningen for hjertesyke barn og 
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftel
sen, har bidratt med økonomisk støtte til dette 
innovative nyvinningsprosjektet. 
 – HOBS tas i bruk i løpet av våren og er en 
seier for ildsjeler, entusiasme, samarbeid og 
dugnadsånd. Takk til alle som har vært involvert, 
inn ledet Henrik.

– Jobben var å holde ham i live
Første innleder på seminaret var hjertebarn 
mamma Eli Våbenø, som delte egne og personlige 
erfaringer fra det å komme hjem fra sykehuset 
med en nyoperert baby. Hun har vært bruker
representant i HOBSprosjektet, og har bidratt 
med sine innspill underveis i utviklingen av 
 appen. Elis sønn, som er ni år i dag, ble født med 
den komplekse hjertefeilen hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom. 

– Å komme hjem til Mosjøen etter å ha vært i den 
trygge bobla på sykehuset, det var ganske overvel
dende. Vi følte vel egentlig at jobben vår var å 
 holde ham i live. Og da måtte vi sjekke ham hele 
tiden. Det var en fulltidsjobb, fortalte Eli, og la ikke 
skjul på hvor redde og usikre de faktisk følte seg. 
 – Idet vi tok ham opp av senga på morgenen 
var vi i gang med sjekklista: hudfarge, svetting/
klamhet, farge på hendene og føttene, hvordan 
operasjonssåret så ut, hvor tung bleia var, om han 
gråt, gulpet, osv. Det hang seg helt opp i meg, jeg 
burde sikkert ikke ha sjekket så mye, reflekterte 
Eli i etterpåklokskap.
 – Vi lette etter tegn på hjertesvikt, som vi 
hadde fått beskjed om, og visste ikke da at dette 
faktisk er en gradvis prosess, ikke noe som plutse
lig er der. For oss var hjertesvikt ensbetydende 
med at det ikke ville gå bra med ham. 
 Eli fortalte om hvordan hjemmemonitore
ringen ble gjort da de kom hjem: De prøvde å 
holde orden på alle målingene og endringene i en 
notatbok eller dagbok, og med tett kontakt på 

Et hjelpemiddel for foreldre
Torsdag 10. mars ble hjerteobservasjonsappen, HOBS, lansert på et 
 fagseminar på Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. 
– Nå er endelig HOBS på plass. Verktøyet som skal hjelpe foreldrene til å 
forstå barnet bedre, og til å gjøres dem tryggere når de kommer hjem fra 
sykehuset, sa den fornøyde prosjektlederen, overlege Henrik Holmstrøm.

Tekst og foto: Hanni Winsvold Petersen

Forskning

Illustrasjonsbilde:
Elin Hjorth-Johansen

Eli Våbenø, 
hjertebarn- mamma.

 nr 2 2022  nr 2 202236 37



telefon med kontaktsykepleier på OUS, Britt 
Fredriksen. 
 – Vi fikk veldig god støtte og hjelp, ikke minst 
fra Britt, men vi følte oss likevel ganske alene, og 
at situasjonen var uoverkommelig, fortalte Eli. 
Ikke minst at det var krevende å holde orden på 
all informasjonen og alle detaljene som skulle 
kontrolleres og passes på.
 Eli hadde mye godt å si om appen HOBS, som 
hun selv har fått være med på å prøve ut i 
utviklingsprosessen. 
 – Den er veldig brukervennlig og pålitelig, 
det er lett å finne fram i den og det er så praktisk 
at du kan ha all informasjonen samlet på ett sted 
og at endringene du registrerer vises så tydelig, 
med stolpediagram og alt. Skulle gjerne hatt 
denne for ni år siden da alt var kaos hos oss!

Fra idé til produkt
På seminaret fikk vi høre at appen HOBS ble unn
fanget som en idé av intensivsykepleier Anna 
Harmens, da hun tok sin mastergrad i helseinfor
matikk ved NTNU. 
 – Jeg ville lage en app til foreldre som reiser 
hjem fra sykehuset med et hjertesykt barn. Jeg har 
møtt en del av disse foreldrene i jobben min som 
sykepleier. Nå ville jeg at denne pasientgruppen 
skulle få et verktøy som kunne hjelpe dem med å 
avdekke forverring av barnets tilstand når de kom 
hjem, og gjøre det lettere for dem å kommunisere 
om dette på en god måte med helsepersonell.
 Anna fikk med seg både Rikshospitalet og 
Foreningen for hjertesyke barn på ideen. Stiftel
sen Dam støttet oppstarten av selve utviklingen, 
og var med på lanseringsseminaret for å feire 
begivenheten. 
 HOBSprosjektet har vokst seg stort siden 
oppstarten i 2018, og det er blitt til langt mer enn 
en teknisk applikasjon. Henrik Holmstrøm og 
sykepleier Elin HjortJohannesen har holdt i den 
medisinske og vitenskapelige delen, mens Anna 

og hennes ektemann, Henning Harmens, som er 
dataprogrammerer, har sikret det tekniske og 
innholdet. Pluss en haug med andre fagfolk og 
brukere som har vært involvert og har lagt ned 
timer og uker i utviklingsarbeidet.
 – Dette er så gjennomarbeidet, og appen har 
utviklet seg mye i løpet av disse fire årene. Vi har 
endret og justert, det har vært mange hensyn å ta, 
både medisinske, praktiske, juridiske og person
vernmessige, men grunnideen er fortsatt den 
samme. Det har tatt mye tid, og det har vært så 
gøy, sa Anna og viste fram noe av den omfangs
rike kodingen som ligger bak selve appen og 
 designarbeidet. 

Bevissthet om risikofaktorer
Gunnar Wik er overlege på Sørlandet sykehus i 
Kristiansand, og i samarbeid med blant andre 
Henrik Holmstrøm har han de senere årene for
sket på spedbarn med hjertefeil og dødelighet. 
Forskningen har blant annet fått støtte fra 
Foreningen for hjertesyke barn, og har gitt et 
viktig innblikk i hvem som dør uventet, om døds
fallene skjer før eller etter et planlagt inngrep, og 
hva som er risikofaktorene.   
 – Det viser seg at alle de som døde uventet, 
hadde minst én forhåndsdefinert risikofaktor, sa 
Gunnar Wik under sitt innlegg på seminaret. Det 
kan dreie seg om for tidlig fødsel, tilleggssykdom
mer, uoppdaget hjertefeil, kompleks kirurgi, be
tydningsfulle restdefekter etter kirurgi, unormalt 
lav oksygenmetning og infeksjon, særlig lunge
betennelse. 
 – Over 90 prosent hadde to eller flere risikofak
torer. Blant alle de 2359 barna som ble født i Norge 
med alvorlig hjertefeil i perioden 2004–2016, og 
som verken hadde tilleggssykdommer eller betyd
ningsfulle restdefekter etter hjertekirurgi, var det 
kun fem som døde uventet før to års alder.
Slik forskeren ser det, vil mer og bedre informa
sjonsoverføring mellom instansene i helsevese

net, og mellom foreldrene og helsevesenet, om 
varseltegn og forløp, i beste fall kunne bidra til å 
forebygge og redusere antall dødsfall. 
 – Det kan være rom for forbedringer når det 
gjelder skriftlige retningslinjer og informasjon fra 
behandlende sykehus til lokalsykehus, kom
munehelsetjenesten og foreldre, om barnets 
 videre oppfølging. HOBSappen vil kunne bidra 
til denne medisinske informasjonen, og ikke 
minst vil den kunne dempe foreldrenes bekym
ring, understreket Gunnar.

Kvalitetssikret og trygg hjemreise
Intensivsykepleier Elin HjortJohannesen har hatt 
ansvaret for det å implementere og evaluere 
HOBSprosjektet. Hun går vitenskapelig til verks, 
og med støtte fra blant annet Foreningen for 
hjerte syke barn gjør hun flere studier av appen, 
blant annet en aksept og gjennomførbarhets
studie, som sier noe om foreldrene finner den 
nyttig, og en studie av effekt. I sistnevnte vil for
eldre som bruker appen sammenliknes med for
eldre som får tradisjonell informasjon (skriftlig).  
 – Målsetningen i forskningsprosjektet er å 
evaluere hvordan appen er nyttig som støtte i 
utskrivelsesprosessen, som beslutningsstøtte og 
om den påvirker foreldrenes psykologiske tilpas
ning, helsekompetanse og mestring.
 – Så langt har vi fått veldig mange gode til
bakemeldinger på appen, som har gjort at vi fort
setter å justere og optimalisere appens funk
sjoner, fortalte Elin. 
 Blant annet er appen blitt enda mer individ 

tilpasset og ytterligere tilrettelagt 
for det enkelte barns diagnose. Den 
er også blitt tilpasset for 
veilednings samtalen som helseper
sonell skal ha med foreldrene før barnet 
skrives ut fra sykehuset. Den har med en sjekk
liste som foreldrene kan krysse av på i forbindelse 
med ting de skal få informasjon om og opplæring 
i før de reiser hjem. 
  – Dette er med på å kvalitetssikre utskriv
ingen fra sykehuset og gjør foreldrene tryggere, 
fortalte Elin engasjert, og viste hvordan foreldre
ne kan navigere rundt i HOBSappen. Hun for
klarte hvor de kan notere vekt og andre målinger, 
få gode råd om hvordan gjøre ulike vurderinger, 
hvem de kan ta kontakt med osv.

Forbilledlig samarbeid
Avslutningsvis takket Foreningen for hjertesyke 
barn ved generalsekretær Helene Thon for sam
arbeidet rundt utviklingen av dette prosjektet og 
av appen. 
 – HOBS er et unikt eksempel på et bredt 
samarbeid om et felles mål. Her har bred faglig 
medisinsk kompetanse og dyktighet blitt kom
binert med spennende ny teknologi og engasjer
te systemutviklere samt et fagmiljø som helt fra 
prosjekt ets spede begynnelse har lyttet til bru
kerne og innarbeidet foreldrenes innspill og 
erfaringer, sa hun.
 – Dette er et innovativt samarbeid blant flere 
parter. Gratulerer med resultatet og lykke til med 
implementeringen!    

« HOBS er et 
unikt eksempel på 
et bredt samarbeid 
om et felles mål »

STOLTE bidragsytere til HOBS: (f.v.) Henrik Holmstrøm, Elin Hjorth-Johansen, 
Anna Harmens, Eli Våbenø, Henning Harmens, Pia Bråss, Hans Chtristian 
Lillehagen og Helene Thon. Lanseringen ble feiret med ”skreddersydd” kake.

VANSKELIG å holde 
oversikt:  Eli fortalte om 
hjemme-monitoreringen 
da de kom hjem fra 
sykehuset med sønne, 
de prøvde å holde orden 
på alle mål ingene og 
endringene i en notatbok 
eller dagbok, og med tett 
kontakt på telefon med 
kontaktsykepleier på OUS. 

HOBS: På bildet over vises 
et eksempel på en utfylt 
side om barnet i appens 
åpningsside. – Appen er 
brukervennlg og pålitelig, 
det er lett å finne fram og 
det er så praktisk at du kan 
ha all informasjonen 
samlet på ett sted og at 
endringene du registrerer 
vises så tydeli. Skulle 
gjerne hatt denne for ni år 
siden da alt var kaos hos 
oss.
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I pilotstudien ba vi om respons på funksjonene og 
nytten av HOBS. Svarene ga oss positive forvent
ninger til at appen kan bidra til å forberede for
eldre på hjemreise og få oppfølging på hjemmeba
ne. Disse positive forventningene er utgangspunkt 
for områder vi ønsker å utforske videre i en klinisk 
effektstudie.

Reduksjon av stress og bekymring
Et av målene vi har med HOBS, og som vi skal 
undersøke nærmere, er om den reduserer stress 
og engstelse. Som en mor sa i pilotstudien:
 – Det har vært min største bekymring å skulle 
reise hjem når hverdagen kommer og jeg er helt 
alene med gutten min, så det var en veldig trygg
het å få appen. 
 Andre foreldre hadde den samme erfaringen 
og utrykte at appen ga dem kontroll i det å ha en 
sjekkliste i lommen eller i bakhodet. En far 
 uttrykte at: 
 – Appen er egentlig ganske genial når man 
trenger den, men når han er stabil og fin, så har vi 
ikke behov for den på samme viset, men de gange
ne det har vært noe vi har lurt på, så har den vært 
veldig fin å ha som en informasjonskilde.
 Å fokusere på det friske og ikke bare det syke i 
hverdagen, er veldig viktig. Dersom foreldre er lite 
stresset og engstelige i hverdagen med støtte i 
HOBS, slik som denne pappaen, har vi kommet 
langt i vår målsetning. 

Kvalitetssikret veiledning før utskriving 
Mange sykepleiere på Nyfødtintensiv avdeling er 
vant til å veilede foreldre i hva de skal se etter 
hjemme. Flere av sykepleierne som veiledet forel
drene i pilotstudien, erfarte likevel at HOBS hjalp 
dem å systematisere veiledningen før foreldrene 
reiste hjem. Som en sykepleier fra pilotstudien sa:
  – Appen gir mer fokus på å få satt veiledningen 
i system om hva de skal observere hjemme. Jeg 
har veiledet foreldrene i det tidligere, men nå får 
jeg et verktøy jeg kan bruke, som systematisk gjør 
at jeg ikke utelater noe. 
 Det er i dag ingen kvalitetssikring på hvilken 
informasjon og opplæring foreldrene får før de 
forlater sykehuset. Dersom HOBS kan bidra til å 
forbedre kvaliteten på veiledningen før foreldrene 
reiser hjem, vil dette kanskje gjøre dem bedre 
forberedt på utskrivelse i større grad enn nå. 

« Vi har et 
godt håp om å 
nå målet om å 
gjøre livet 
lettere for disse 
familiene! »

Leder for HOBS-prosjektet 
Henrik Holmstrøm,  
overlege ved Barne-
kardiologisk avdeling.

HOBS som et mulig bindeledd i  
komplekse helsetjenester  
OUS Rikshospitalet har nasjonalt ansvar for be
handling av alvorlig hjertesyke barn. Alle nyfødte 
barn med alvorlig medfødt hjertefeil er derfor 
innom oss for behandling. Barna ligger på Nyfød
tintensiv avdeling i utredningsperioden. Noen blir 
operert og er innom Thoraxkirurgisk avdeling før 
de kommer tilbake til Nyfødtintensiv. Andre reiser 
hjem i påvente av operasjon. 
 Nyfødtintensiv og Barnekardiologisk avde
ling står sammen om å planlegge videre forløp 
før barna reiser hjem, eller til lokale sykehus 
spredt rundt i landet. Familiene må med andre 
ord forholde seg til en kompleks helsetjeneste 
med mange involverte.
 I pilotstudien av HOBS ytret kardiologer et håp 
om at appen kanskje kan bidra til å gjøre tjeneste
ne mer strømlinjeformet. Som en av dem sa: 
 – Jeg tror den bevisstgjør oss lit, rundt det med 
å strukturere overføring. Både mellom Rikshospi
talet og regionssykehus, og regionssykehus og 
fastlege. At den kan være med på å være et binde
ledd.

Klinisk studie av effekt
Om HOBS er bedre enn dagens opplæring og opp
følging skal vi nå evaluere i en klinisk studie. I 
studien skal vi først samle inn data fra en kontroll
gruppe med foreldre som får veiledning og dagens 
skriftlige informasjon. I april 2022 lanserer vi 
HOBS. Samtidig starter vi inkludering av foreldre 
som skal få veiledning i bruk av appen. Dette skjer 
på OUS Rikshospitalet før de reiser hjem til sine 
lokale helsetjenester. 

Lenker og referanser:
For mer informasjon om HOBS, utvikling og studien 
som pågår, sjekk nettsiden www.hobs.no 
Ønsker du tilgang til HOBS baby som helsepersonell, 
kan du ta kontakt med ehjorth@ous-hf.no 

Elin Hjorth- 
Johansen Basert på en studentoppgave i helseinformatikk 

av Anna Harmens, ønsket Foreningen for hjerte
syke barn i 2019 å utvikle en beslutningsstøtte 
app til foreldre til barn med medfødt hjertefeil. 
Overlege Henrik Holmstrøm ved Barnekardiolo
gisk avdeling kjenner utfordringen til foreldrene 
godt via sin forskning, og så potensialet for at en 
slik app kan gi støtte på hjemmebane, og etablerte 
prosjektgruppen. 
 I utviklingen av konseptet har vi hatt flere 
runder med brukertesting. I 2021 var vi endelig 
klar til å gjennomføre en pilotstudie, hensikten 
var å finne ut hvordan Hjerte OBServasjonsappen 
(HOBS baby) ble mottatt av familier og helseper
sonell som fulgte dem opp. 
 Resultatene av studien viste at HOBS ble 
godt mottatt. 

Hvordan kan HOBS bidra? 
Å bruke en mobilapp har mange fordeler sam
menlignet med skriftlig informasjon. Den er vel
dig tilgjengelig, og informasjon, beslutningsstøtte 
og utskrivningsplan kan enkelt individualiseres 
etter diagnose og behov. 
 I HOBS kan foreldre registrere hva som er 
normalt for barnet. Hjemme kan de gjøre en til
passet vurdering basert på dette, og få veiledning i 
hva en endring kan bety og hva de bør gjøre. 
 De oppsamlede vurderingene som lagres i 
HOBS, kan være nyttig i samtale med helseperso
nell. Utskrivningsplanen i HOBS kan gjøre veiled
ningen mer brukerstyrt og individuell, og kanskje 
mer strømlinjeformet i en kompleks helsetjeneste.

HOBS baby – trygghet på hjemmebane 
for foreldre til hjertesyke barn 

Nybakte foreldre til barn med alvorlig medfødt hjertefeil reiser hjem 
fra sykehuset kort tid etter, eller i påvente av hjerteoperasjon. De er ofte 
bekymret og usikre. En tverrfaglig prosjektgruppe ved OUS har sam-
arbeidet tett med systemutviklere, foreldre, sykepleiere og leger for å 
utvikle appen HOBS baby. Appen skal trygge foreldrene, og veilede dem i 
å oppdage forverring hjemme. 

Tekst: Elin Hjorth-Johansen, spesialsykepleier og stipendiat, Nyfødtintensiv avdeling og  
Barnekardiologisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken, OUS. 
Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Ekspertsykehuset på Oslo Universitetssykehus.

Illustrasjonsbilde, 
Elin Hjorth-Johansen

Illustrasjonsbilde, 
Elin Hjorth-Johansen
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Kryssord

X-ORD NR. 2–2022

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 2022

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 2–2022»
(Ta gjerne en kopi, så slipper  
du å klippe i bladet.)

Vinnere av kryssord nr. 1–2022:
Disse tre vinnerne er trukket ut, 
og får en liten overraskelse i posten:
Arnt Stenersen, Dyfjord
Caspar Elias Verdal Dugden
Amy Linea Rosevatn, Eiken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSLO/AKERSHUS
Kjell Øyvind Værnes
Bondibråten 101, 1387 Asker
Telefon: 928 49 006
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
Margrethe Ek
Gamle Riksvei 150, 
3058 Solbergmoen
Telefon: 990 35 893
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD
Britt Lillian Fevang
Øvre Fjellterrasse 10, 3157 Barkåker
Telefon: 400 72 829
E-post: vestfold@ffhb.no

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

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

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

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

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

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

MØRE OG ROMSDAL
Solgunn Nedreberg
Mosvegen 5, 6154 Ørsta
Telefon 970 82 963
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG
Christine Volden
Kongsvegen 47 A, 7082 Kattem
Telefon: 954 12 121
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

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

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

TROMS
Ingrid Tuflåt Haukland
Stærvegen 39, 9015 Tromsø
Telefon: 900 28 332
E-post: troms@ffhb.no

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

Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet

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

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

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

HAR DU MISTET 
DITT BARN?

Ressursgruppa i 
Foreningen 

for hjertesyke barn 

E-post:  
ressursgruppa@ffhb.no

 nr 2 2022  nr 2 202242 43

Medlemsside



Bli medlem i FFHB og ta 
del i et rikt fellesskap

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

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

Meld deg inn på www.ffhb.no

Din støtte utgjør en forskjell

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

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

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

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

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

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Notater:

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

Uke 17

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Arbeidernes dag

Frigjøringsdagen

Grunnlovsdag

Kristi himmelfartsdag

Foreningen  for  hjertesyke barn  ble grunnlagt

April 2022
M T O T F L S13

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

Juni 2022
M T O T F L S22

23
24
25
26

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

 
 

Kasper 
Jesper

Åsa 
Åse

Sara 
Siren
Samira

Oddleif 
Oddlaug

Gard 
Geir

 
 

Asbjørg 
Asbjørn 
Espen

Gjermund 
Gøril

Harald 
Ragnhild

Ester 
Iris

Pernille 
Preben

 
 

Magda 
Malvin

Monika 
Mona

Eirik 
Erik 
Erika

Ragna 
Ragnar

 
 

Normann 
Norvald

Gudbrand 
Gullborg

Torjus 
Torje 
Truls

Annbjørg 
Annlaug

 
 

Linda 
Line 
Linn

Guri 
Gyri

Bjørnar 
Bror

Katinka 
Cato
Carmen

 
 

Kristian 
Kristen 
Karsten

Maia 
Mai 
Maiken

Helene 
Ellen 
Eli

Vilhelm 
William 
Willy

Filip 
Valborg

Hallvard 
Hallvor

Åge 
Åke

Henning 
Henny

Magnar 
Magnhild

2022
HJERTEBARNKALENDEREN 

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

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

Kontonr:  
3000 19 32000

Å TESTAMENTERE 
EN GAVE

DIN GAVE  
REDDER LIV

Hva er 
PTSD?

Nye styrer
 i regionene

Mann for 
sitt kurs

Mange med medfødt hjertefeil får 
et nært forhold til en eller flere 
sykepleiere de møter på sin vei. 

Vi har snakket med Josefine som 
selv har hjertefeil, og GUCH- 

sykepleierne på Rikshospitalet.

Møt
 sykepleierne
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Tlf: 23 05 80 00
E-post: post@vmh.no 
vmh.no 
facebook.com/vmh.no
instagram.com/vmh_offisiell/

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 222 Sentrum, 
0103 Oslo

Organisasjonsnummer:  
995 613 689

Kontonummer: 1503 40 36168

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

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

I redaksjonen: 
Marit Haugdahl
Redaksjonen ble avsluttet  
18. mars 2022

Oversikt over landsstyret og alle  
fem regionlag finner du på vmh.no

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

Se hele 
mennesket
Jeg var tross alt hos en kardiolog, så jeg 
begynte selvsagt å informere om at det går 
greit, men jeg har hatt en del rytme
forstyrrelser den siste tiden, samt vært 
mye svimmel. Da jeg skulle fortsette å 
utdype dette ble jeg avbrutt av kardio
logen med setningen: «Jeg spurte hvordan 
du har det – det med hjertet snakker vi om 
etterpå». Det var Kari Anne som først 
 skulle være i fokus. Denne opplevelsen 
har jeg aldri glemt, og det forteller meg 
mye om hvor viktig det er å bli sett som 
hele meg, og ikke kun som en person med 
hjertefeil. I denne utgaven av VMHnytt 
kan du lese mer om samarbeidet mellom 
GUCHavdelingen på Rikshospitalet og 
avdeling for psykosomatisk helse. Samar
beidet er en viktig del av det å se hele men
nesket og at våre liv skal leves så godt som 
mulig med de opplevelser vi har med oss i 
ryggsekken. 

Det er mange yrkesgrupper som bidrar i 
oppfølgingen av oss med medfødt hjertefeil 
og våre nærmeste. I 2022 skal VMH gjøre 
en markering på dager som hedrer yrkene 
som i større eller mindre grad er en del av, 
eller innom livene våre. Blant annet 
 markeres sykepleierdagen den 12. mai, og i 
den forbindelse er det veldig hyggelig at 
dere i denne utgaven kan bli kjent med 
blant annet GUCHsykepleierne på 
 Riks hospitalet – gutta krutt. 

Til slutt vil jeg si takk til alle som på 
 regionenes årsmøter har påtatt seg verv i 

foreningen. 
Dere utgjør en 
kjempe viktig del 
av arbeidet i 
VMH. Ønsker 
også alle lesere 
en fin vår.

Kari Anne 
Pedersen, 
styreleder

Leder Josefine med hjerte for yrket
Josefine Bjørling er utdannet sykepleier og har en master i 
kroniske sykdommer. Hun elsker pasientkontakt, men erkjenner 
at sykepleieryrket kan være tøft når man har medfødt hjertefeil.

Tekst: Marit Haugdahl.  Foto: Thomas Stavø Johnstone/FFHB

– Jeg startet på helse og sosialfag med tanker om 
at jeg ville jobbe med mennesker. Der tenkte jeg 
at barn og ungdom kunne være noe for meg, men 
ble introdusert for helsefag i form av praksis på 
sykehjem. Jeg var i starten usikker på om jeg ville 
jobbe i helsevesenet på grunn av minner og tøffe 
opplevelser fra sykehuset. Samtidig innså jeg at 
dette var noe jeg brenner for. Etter praksis på 
sykehjem fikk jeg helgejobb og trivdes veldig 
godt. Da ble det naturlig å søke meg videre inn på 
sykepleien, forteller Josefine.

Fra usikker til overbevist
Hun var lenge bekymret for hvordan hun ville 
håndtere å jobbe på sykehus, selv om jobben på 
sykehjem fungerte bra. 
– Jeg snakket mye med veilederen min og 
 foreldrene mine om dette. Første sykehuspraksis 
var kjempespennende og gikk bedre enn 
 forventet. Det var til og med på barneavdelingen 
på mitt lokalsykehus, så der var jeg godt kjent fra 
før. Da jeg så at det gikk bra, var det ingen vei 
tilbake, jeg skulle bli sykepleier! 
Etter utdannelsen tok Josefine i tillegg en master i 
avansert sykepleie ved kronisk sykdom. 

Egen hjertefeil viktig
– Hvor viktig har erfaringene dine som hjertebarn 
vært for yrkesvalget?
– Veldig viktig. Jeg møtte mange sykepleiere på 
sykehuset, og de var gode, trygge og snille. Jeg 
husker flere hendelser og ansiktene til syke
pleiere jeg har møtt som liten. Der følte jeg meg 
trygg, og jeg tenkte at de passet godt på meg. 
Sykepleierne jeg har møtt tidligere i livet, har satt 
standarden for hvordan jeg mener en sykepleier 
bør være. De har vært gode forbilder for meg, 
mener hun. Opphold på Geilomo barnesykehus 
lærte henne også hvor mange ulike roller en 
 sykepleier kan ha. De var med på tur og snakket 
med barna om alt annet i livet også. 

Altoppslukende
– På jobb i helsevesenet har jeg på en måte følt 
meg hjemme, fordi helsevesenet er så godt kjent 
for meg fra før. Jeg har måttet minne meg på at 
det også finnes andre områder i livet, for det har 
tatt en stor del av hverdagen, sier Josefine. I løpet 
av en uke kunne hun lese til anatomieksamen på 
mandag, være i skolepraksis på sykehuset fra 
tirsdag til torsdag, dratt på hjertekontroll på 

Rikshospitalet fredag, og så jobbet vakter 
på sykehjemmet resten av helgen. 
– Det har vært intenst til tider, erkjenner 
hun.
– Har hjertefeilen vært til hinder for deg i 
valg av utdanning eller i yrkeslivet?
– Ja, uten tvil. Det er fysisk krevende å være 
sykepleier, med kveldsvakter, nattevakter 
og hektiske arbeidsdager. Jeg har forsøkt 
sykehus, ulike avdelinger på sykehjem og 
hjemmesykepleien. Jeg har forsøkt ulike 
turnuser med natt, dag, kveld og lavere 
stillingsprosent. Jeg tok mastergraden i stor 
grad for å få flere muligheter for rolige 
stillinger innen sykepleieryrket, sier hun.
I forbindelse med innleggelse og opera
sjon i voksen alder, fikk hun utfordringer 
med posttraumatisk stress. 
– Jeg måtte bearbeide flere av mine 
 minner fra sykehuset før jeg var klar for å 
møte helsevesenet som sykepleier igjen. 
Det var en tøff prosess, men med hjelp fra 
psykolog går det heldigvis mye bedre, sier 
en åpenhjertig Josefine.

Gode råd
Til slutt fant hun en kontorjobb som fungerte for 
hennes helse. 
– Det satt langt inne å forlate steder med nær 
pasientkontakt, jeg elsket spesielt jobben i hjem
mesykepleien. Nå er jeg saksbehandler for tilde
ling av helse og omsorgstjenester. Jeg trives vel
dig godt. Der har jeg dagvakter og fysisk rolige 
dager, samtidig som jeg har pasientkontakt i form 
av kartlegging og hjemmebesøk. 
– Har du noen råd til andre hjertesyke som vi bli 
sykepleier?
– Tenk deg godt om med tanke på turnusjobb og 
fysisk arbeidsevne! Det er ikke lett å få sykehus
jobb uten turnus. Det er også et høyt tempo og 
ikke en selvfølge å få tid til lunsjpausen sin. Der
med er tilrettelegging, åpenhet med arbeidsgiver 
og realistiske mål viktig. Men hvis man først får 
det til å fungere på en arbeidsplass, så er det et 
flott yrke, slår sykepleieren fast.
– Jeg tror sykepleieryrket har gitt meg en følelse av 
kontroll, da kunnskap har gjort meg tryggere og 
hjulpet meg å forstå mer om meg selv. Det jeg liker 
best, er kontakten man får med andre mennesker. 
Det er spennende og givende å se om min kunn
skap kan gjøre andres situasjon litt bedre. 

FAKTA

Josefine Bjørling

Alder: 27 

Bor: i Fredrikstad sammen 
med samboer og hund

Hjertefeil: kompleks 
 hjertefeil som blant annet 
har medført Fontan- 
operasjon og skifte av 
klaffer. 

Aktuell: Har betjent VMHs 
medlems-chat, er med-
forfatter til den nye boken 
om ungdom og medfødt 
hjert efeil, og tok nylig over 
som ansvarlig for VMHs 
 Instagram-konto.

SYKEPLEIE

Landsmøte
VMH avholder landsmøte 30. april – 1. mai. Følg med 
på vmh.no og i sosiale medier for oppdateringer fra 
landsmøtet.

Endelig mannekurs
Mandag 25. april blir endelig  kurset for menn med medfødt hjertefeil 
 avholdt i Oslo. Dette pasientkurset er for menn i alle aldre med medfødt 
hjertefeil. Det koster kr 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å 
 betale. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av 
 egenandel (kr 318,- tur/retur).
Kvelden før kurset, søndag 24. april, blir det middag på Peppes Pizza,
Karl Johansgate 1, kl 18, sponset av Voksne med medfødt hjertefeil (VMH). 
Foreningen er medarrangør, sammen med GUCH-enheten ved 
 Rikshospitalet og Lærings- og mestringssenteret.
Invitasjon og info om påmelding finner du på vmh.no
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Student Jørgen Aspheim har 
 transposisjon av de store arterier og 
er på kontroll. Chris Johnsen bistår 
under sykkeltesten.Gutta på GUCH

Jonas Bull Aurbakken og Chris Johnsen er trolig de eneste 
fulltids GUCH-sykepleierne i Norge. 

Tekst og foto: Marit Haugdahl. 

SYKEPLEIE

GUCHsykepleierne Jonas Bull Aurbakken 
og Chris Johnsen mener de har den mest 
spennende sykepleierjobben på hele Riks
hospitalet.  
– Jeg har aldri før hatt en jobb som jeg 
gleder meg så mye til hver dag, erklærer 
Chris. Jonas nikker enig. 

– Beste jobben jeg kunne hatt
– Jeg mener oppriktig at man her på huset 
ikke kan ha en bedre jobb som sykepleier 
enn den Jonas og jeg har i dag. Virkelig. 
Det er kjempeflotte kollegaer, kjempefine 
pasienter, og vi jobber med det mest utfor
drende, spennende og sammensatte som 
finnes innen kardiologi, sier Chris.  
– Noen synes det blir for utfordrende og for 
sammensatt? 
– Ja, hvis man bare er innom som vikar kan 
det nok virke litt uoversiktlig og vanskelig. 
Men når man kommer inn i det... Det er 
virkelig den beste jobben jeg kunne hatt! 
Det er veldig gøy, vi har et veldig fint team 
med legene og har blitt tatt utrolig godt 
imot, fortsetter Chris.

– Det beste er pasientene
Jonas supplerer: 
– Jobben vår er nok veldig forskjellig fra det 
folk tenker på med en poliklinikk. EKG, 
blodprøve og sykling er jo en del av jobben, 
men det er så mye annet, som oppfølging 
av pasienter på kardiologisk sengepost og 
thorax, transisjonssamtaler og undervis
ning. Å få lov til å bli kjent med så mange 
forskjellige folk, pasientene, er jo det beste. 
Det er også veldig spennende med alt som 
gjøres i bakgrunnen, som det ukentlige 
hjertemøtet, diskusjoner og planlegging. 
Det er veldig givende. 
– Og så får dere en del spørsmål fra pasient-
ene og er et slags servicesenter også? 
– Ja, det blir mye telefoner og epost. Vi 
svarer så godt vi kan, forsikrer Jonas. 
Chris skynder seg å legge til at folk ikke 
må  ringe. De må skrive epost. For gutta på 
GUCH er sjelden på kontoret. 

– Vi prøver å følge opp alle som kommer 
til utredning og de som skal opereres. Da 
er det lite tid til kontorarbeid før sent på 
dagen. Men eposter ser vi, og vi svarer alle 
eller ringer tilbake når vi ser det er  behov 
for det, sier Chris.

Fin kompleksitet
– Hva er det med de voksne hjertebarna som 
er så spennende? 
– Grunnfeilen. Å se at sånn kan også et 
hjerte være – og med litt hjelp kan det 
fungere veldig bra. Og at vi møter pasient
ene, som ofte som har vært gjennom veldig 
mye. Når man jobber på sengeposten er 
det vanskelig å forstå hele bildet. Hvorfor 

kvier noen seg så mye «bare» for å få en 
venflon for eksempel. Vi prøver å sette oss 
inn i hva det vil si å ha tilbragt så mye av 
barndommen på sykehus, med kontroller, 
med å ikke vite og med foreldre som kan
skje har vært redde og engstelige. Det er jo 
ikke sånn for alle, men vi etterstreber å ha 
nok tid. Til en prat eller til å følge pasiente
ne til prosedyrer når det er behov for det, 
sier Chris. 
– Hele den kompleksiteten er fin å jobbe 
med. Man jobber ikke bare med hjertet, 
men med hele mennesket, fortsetter han. 
– Da jeg begynte, var det med hjertefeil så 
fascinerende. Det finnes så mange av dem, 
over et stort spekter. Men det er mulig å 

gjøre så mye, det er også veldig fascineren
de, forteller Jonas. Han setter også stor pris 
på muligheten til å følge pasienter over 
lang tid. 

– Ikke en klinisk stilling
– Hva er det vanskeligste med jobben? 
– Det er en pasientgruppe som blir større 
og større. Mange av pasientene her har 
traumer. Det er vanskelig å finne nok tid til 
å hjelpe alle som sliter utenfor sykehuset. 
Noen trenger bare en prat, sier Jonas. 
– Der vi virkelig kan gjøre en forskjell, 
er for de som trenger litt ekstra støtte 
og oppfølging. Det er en viktig del av 
jobben, som det er viktig at også de opp
over i  sykehussystemet forstår. Enkelte 
interven sjoner eller utredninger hadde 
ikke latt seg gjennomføre om ikke vi hadde 
fulgt så tett på, kjent igjen og forstått. Så 
det er utrolig viktig at stillingene våre ikke 
blir en ren poliklinisk sykepleierstilling – 
med vekt på klinisk, sier Chris.

Fra soldat til sykepleier
Jonas hadde egentlig planer om å bli sol
dat, men ble med til Oslo da samboeren 
– senere kona – skulle studere sykepleie. 
– Hun har alltid visst at hun skulle bli det. 
Hennes familie har alle jobbet i helse
vesenet. Og min mor. Så søkte jeg også. 
Det er en klisjé å si, men det er så mange 

12. mai: Sykepleierdagen
12. mai er det den internasjonale sykepleierdagen. Florence Nightingale 
ble født 12. mai 1820, og døde 13. august 1910. Hennes fødselsdag er 
blitt den internasjonale sykepleiedagen.

På sykehus, sykehjem og i bybildet over hele landet markeres dagen på 
forskjellig vis. Markér gjerne dagen med å sende en hyggelig hilsen til en 
sykepleier som har betydd mye for deg!

« Da jeg begynte, var det med hjertefeil så fascine
rende. Det finnes så mange av dem, over et stort 
spekter. Men det er mulig å gjøre så mye, og det er 
også veldig fascinerende .»

mulig heter og så ekstremt mye du kan 
 jobbe med som sykepleier, sier Jonas. 
Egentlig tenkte han å bli redningsmann, 
og søkte seg til kardiologisk post for å 
komme lettere inn på anestesi.  
– Jeg begynte på hjerteposten, men det 
var så trivelig der, og så spennende med 
hjertet, så jeg ble. Så ble jeg introdusert for 
GUCH. Jeg begynte å vikariere litt på poli
klinikken, og så har det bare balla på seg.

Fra kunstner til sykepleier
Chris var fotograf og kunstner i mange år, 
før behovet for en ekstrainntekt førte han 
til sikkerhetspsykiatri på Gaustad.  
– Jeg likte det veldig godt, og gradvis 
 skjønte jeg at det å sitte for meg selv i 

 atelieret og ikke alltid få dagene til å gå 
opp, det er ikke livet for meg, forteller 
Chris. Han trivdes godt med faget og disku
sjonene med sykepleierne. 
– Til slutt begynte jeg å studere sykepleie 
på Lovisenberg. Etter seks år i psykiatrien 
var jeg i praksis på kardiologisk sengepost. 
Da kjente jeg: jamen dette er jo enda  bedre! 
Da bare hoppet jeg fra psykiatrien til 
 ekstravaktopbb der, fortsetter Chris. Etter 
tre år som sykepleier på hjerteavdelingen 
søkte han på stillingen som GUCHsyke
pleiervikar. Chris begynte som GUCH 
sykepleier i august 2020, mens Jonas kom 
inn ett år senere. I tillegg til de to er det en 
person i 50 prosent stilling på klinikken for 
hjertesyke gravide. 
– Her er det behov for ytterligere syke
pleierressurser for å kunne følge opp disse 
pasientene på samme måte som på GUCH, 
understreker de to.

Jonas Bull Aurbakken (t.v.) og Chris 
Johnsen mener de har den mest spennende 
sykepleierjobben på Rikshospitalet. 
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Når det snakkes om posttrauma
tisk stressyndrom, tenker man 
kanskje på krigsveteraner, flykt

ninger eller mennesker som har gjennom
gått psykisk traume eller vold. Men det å ha 
opplevd og gått gjennom langvarig eller 
kronisk traumatisk belastning som alvorlig 
sykdom kan også skape psykiske sår. 

Hva er PTSD?
Posttraumatisk stress er en angstlidelse 
som utløses av stressfulle hendelser på 
bakgrunn av traumatiske opplevelser, og 
er en forsinket eller langvarig reaksjon på 
disse opplevelsene. Hendelser som  utløser 
denne angsten kan for eksempel være 
akutte innleggelser, planlagte hjerteunder
søkelser og kirurgi, eller bare det å møte 
opp til sin polikliniske kontroll. 

15 %
Posttraumatisk stressyndrom kalles PTSD, 
og tall fra British Heart Foundation viser 
at rundt 15 prosent av hjertepasienter opp
lever dette. En studie publisert i American 
Heart Journal i 2016 viser at 11 prosent av 
deltakerne møtte kriterier for PTSD spesi
fikt relatert til å leve med medfødt hjerte
feil, mens 2 av 10 pasienter med medfødt 
hjertefeil møtte kriteriene for PTSD gene
relt. Landsforeningen for PTSD skriver at 
det anslås at 12 prosent av befolkningen 
i Norge til enhver tid har symptomer, og 
forekomsten er høyere blant kvinner enn 
blant menn. 

Symptomer
Symptomene på PTSD er ofte at man opp
lever «flashbacks», altså at man ser for seg 
hendelsen man opplevde. Man vil derfor 
forsøke å unngå situasjoner som minner 
om disse. Hvis man blir satt i slike situa

Så mye som 15 prosent av 
hjertepasienter  opplever en 
posttraumatisk stresslidelse.  
I denne artikkelen lærer du 
mer om hva det er, og hvordan 
det kan behandles.

Tekst: Solvor Hagen Eliassen, 
kardiologisk sykepleier og fagansvarlig 
i VMH

PSYKISK HELSE

Man kan ha traumesymptomer uten å oppfylle en diagnose. Eksempelvis kan man ha 
mareritt før en operasjoner der ting fra barndommen plutselig er innbakt i drømmen. 
Illustrasjon: Morten Markmanrud

Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet 
har et utredningstilbud til alle pasienter 
som er i oppfølging ved Oslo Universitets
sykehus, og som har behov for slik utred
ning. De er blant annet involvert i forbin
delse med transplantasjonsutredning, 
og i vurderingen av pasienter med flere 
andre kroniske tilstander. Nå er tilbudet 
også tilgjengelig for GUCHere (voksne med 
medfødt hjertefeil).  
 – Tilbudet er ikke nytt, og det er heller 
ikke unikt for pasientgruppen. Det nye er 
at vi har avklart at det er et stort behov, de 
ansatte ved Psykosomatisk avdeling har 
fått «kurs i GUCHologi», og de har uttrykt 
stor forståelse for behovene til gruppen, 
forteller overlege og kardiolog Ola Gjesdal 
ved Rikshospitalets GUCHenhet.   
 Psykosomatisk avdeling har begrensede 
ressurser, og har derfor ikke anledning til 
å gå inn i behandlerrollen. Det de tilbyr er 
en hel dag med omfattende kartlegging, 
og ved behov kan de tilby noen gangers 
oppfølging etter dette, før de kan henvise 
til videre behandling dersom det er behov. 
Den skjer lokalt, ved DPS eller via fastlegen.  
– For mange vil det de får ved psykosoma
tisk avdeling være tilstrekkelig, og det går 
alltid en epikrise til fastlegen, understreker 
Gjesdal.  

Psykosomatikk er den del av medisinen 
som ser på samspillet mellom psykiske og 
kroppslige funksjoner eller symptomer. 
På avdelingen arbeider det hovedsakelig 
psykiatere, men de har også psykolog, 
psykiatrisk sykepleier og psykomotoriker 
tilknyttet enheten.  
 – Hvor mange kan dere henvise? 
 – I utgangspunktet har vi skissert et 
behov for ca. 50 GUCHere per år, men dette 
er ikke ment som et tak. Vi henviser de som 
har behov, så får vi på sikt revurdere hvor 
stort behovet er, sier Gjesdal.  
 Fordi det kun er pasienter i behandling 
ved OUS som kan henvises, må henvis
ningen skje i forbindelse med kontroll.  
 – Dersom behovet er stort, kan man 
selvsagt ta kontakt med oss på epost, så 
setter vi opp en time med ekstra fokus på 
psykisk helse. Vi har noe kapasitet som vi 
kan bruke på dette, forsikrer hjertelegen. 
Tilbakemeldingene fra de pasientene som 
har benyttet seg av denne tjenesten til nå, 
er svært gode. 
 Oslo Universitetssykehus er ikke det 
eneste sykehuset med en psykosomatisk 
enhet. Går du til kontroll ved et annet syke
hus og tenker at dette kan være noe for deg, 
så spør din hjertelege om hva de kan tilby.

Vil du vite mer?  
Send en epost til guch@rikshospitalet.no  

Tilbyr utredning for å kartlegge sammenhengen 
mellom psyke og kroppslig helse.

sjoner, kan det utløse sterk angst og redsel, 
eller emosjonell avflating og unnvikelse. 

Den konstante følelsen av trussel hjerte
sykdommen gir kan også gi andre utfor
dringer, som vansker med konsentrasjon, 
søvnvansker, irritabilitet og at man blir lett 
skremt. I tillegg opplever mange negative 
følelser som fortvilelse, skyld og skam.

Livskvalitet
Høy forekomst av posttraumtastisk stress 
hos voksne med medfødt hjertefeil indiker
er også høy forekomst av lavere livskvalitet 
og økt fare for forverring av sykdom. Mange 
med PTSD opplever også depressive tanker 
og følelser. Flere GUCHpasienter angir at 
det er de tidlige barneårene med kirurgisk 
behandling som skaper de sterkeste assosi
asjonene og gjenopplevelsene. 

I 2020 gjorde VMH et intervju med avde
lingsoverlege Trond Diseth ved barne og 
ungdomspsykiatrien på Rikshospitalet. 

FAKTA

Symptomer ved PTSD  
innebærer:

•  Gjenopplevelse av den  
 traumatiske hendelsen  
•  Påtrengende minner (flashbacks)
•  Mareritt
•  Unnvikende atferd og tanker  
•  Unnvikelse av personer, steder og   
 tanker som kan assosieres med   
 hendelsen
•  Begrensede emosjonelle 
 responser 
•  Nedsatt konsentrasjonsevne 
•  Opphøyet stress/spenningsnivå   
 og uro
•  Hypervigilanse (på vakt, i alarm-  
 beredskap) 
•  Overdreven skvettenhetsreaksjon 
•  Irritasjon
•  Sinneutbrudd
Kilde: Landsforeningen for PTSD 

Posttraumatisk stressyndrom 
hos hjertesyke

Der forteller han at sterke opplevelser 
knyttet til sykdom i barne og ungdoms
tiden i dag blir diagnostisert som traumer, 
noe det ikke ble tidligere. Han påpeker 
også at ikke alle som opplever traumer 
utvikler PTSD. De aller fleste greier å 
 bearbeide opplevelsene på egen hånd.

Behandling
Behandling er viktig for at symptomer skal 
reduseres og livskvaliteten økes. PTSD kan 
heldigvis behandles med kognitiv adferds
terapi eller samtalebehandling hvor 
man eksponerer og fokuserer på traumet, og 
bearbeider det slik at det ligner mer på 
 andre minner. Dermed vil det bli integrert i 
den ordinære langtidshukommelsen, og 
ikke knyttes til de traumatiske minnene. 

Snakk derfor med din fastlege eller hjerte
lege om henvisning til behandling hvis 
du mistenker at du har PTSD. Søk også på 
vmh.no for mer informasjon.

For mange kan det være vanskelig å be 
om hjelp, men dette er veldig  viktig. 
Med  behandlingkan man bli helt 
 symptomfri. Det kan være vanskelig å dele 
tankene og følelsene rundt PTSD med de 
rundt deg, da det bringer opp vonde og 
traumatiske minner. Det kan også være at 
man unngår visse situasjoner og aktivite
ter. Men å dele disse tankene med de man 
er glad i er viktig slik at man slipper å gå 
gjennom det alene. Man vet også at gode og 
støttende sosiale relasjoner er med på å gi 
beskyttelse mot traumereaksjoner.

Vil du dele erfaringer?

Vi i VMH vil gjerne vite mer om hvor 
mange som har PTSD, og hva slags 
erfaring de har med behandling. 
På vmh.no finner du en liten under-
søkelse som vi gjerne ønsker at du 
svarer på om dette temaet. Der 
finner du også link til flere artikler 
om PTSD.

Styrker tilbudet rundt 
psykisk helse

Nye regionledere
I løpet av årets to første måneder 
har det blitt gjennomført årsmøter i 
alle VMHs fem regionlag. En rekke 
nye tillitsvalgte har takket ja til å bli 
med å ta regionlagene videre. I til-
legg er det mange «gamle travere» 
som fortsatt ønsker å bidra. Takk til 
dere alle! 
Leder og nestleder for de fem 
region lagene er nå som følger 
 (navnet på regionens Facebook-side 
står i parentes): 
Region midt: Liv Marit Røiseng 
Nordli og Ida Tvervåg
 (VMH, region midt) 
Region nord: Mats Svendsen og 
Kathrine Mathisen  
(VMH, region nord) 
Region sør: Susanne Hansen 
 Kleppan og Heidi Myra Christensen 
(VMH Region Sør) 
Region vest: Hilde Klubben 
 Svensson og Daniel Kinsarvik 
 (VMH, region vest) 
Region øst: Morten Eriksen og 
 Benedicte Meidell (Voksne med 
medfødt hjertefeil, Region øst)

Foreningsnytt
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Returadresse: Foreningen for hjertesyke barn, PB 222 Sentrum, 0103 Oslo

Ikke  
alle  
hjerter  
banker  
likt

ffhb.no

Vi tilbyr barn med hjertefeil og 

familiene deres å få møte andre 

som har erfaring med det å leve 

med hjertefeil. 

Foreningen bidrar med kunnskap 

om medfødt, genetisk og tidlig 

ervervet hjertefeil, og med råd  

og støtte i alle faser familiene går 

igjennom.

Vi er her for deg. Bli medlem.


