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La meg bryte sammen og tilstå med en 
gang: jeg er et dårlig forbilde for mine 
barn når det gjelder mobilbruk. Jeg er en 
av de foreldrene som maser på ungene 
om at de må legge fra seg mobilen og 
heller finne på «noe fornuftig», gjerne 
med egen mobil i lomma eller i hånda 
når jeg preker den fysiske lekens evan-
gelium. 

Jeg er selvfølgelig en fornuftig forelder 
som har satt regler for når på kvelden 
de må legge fra seg mobilen for godt 
inntil neste dag. En regel jeg, og jentene 
mine for den saks skyld, er elendige til 
å etterleve, om enn med litt forskjellig 
motiv og iver.

Noen som kjenner seg igjen? Hvor man-
ge av dere som leser dette har mobilen 
innen rekkevidde uten at du må reise 
deg opp? Tenkte meg det, ja. 

Og så kan man spørre hva problemet 
egentlig er. Vi lever i 2019 hvor «alle» 
har smarttelefon, inkludert små barn. 
Det er der vi har kontakt med familie, 
venner og kolleger, det er der vi opp-
bevarer minnene våre, der vi spiller og 
hører musikk, det er der vi holder oss 
oppdatert på nyheter, serier og filmer og 
det er der vi søker tilflukt fra en stres-
sende verden. 

Men mobilbruk kan faktisk være et 
alvorlig problem. Forskning viser at for-
eldres mangel på respons som følge av 
mobilbruk kan hemme barns utvikling 
helt fra spedbarnsfasen. Kommunika-
sjon ansikt til ansikt er uhyre viktig, og 
man må være til stede i kommunikasjo-
nen. Hvis foreldre deler oppmerksomhe-
ten mellom barnet og mobilen, vil heller 
ikke barnet være fullt oppmerksom og 
dermed gå glipp av viktig sosialt sam-
spill. Dette er forskning du kan lese mer 
om i denne utgaven av Hjertebarnet. 

Det går en fin linje mellom ren mobil-
moralisme og praktisk tilnærming til 
at mobilen faktisk er viktig for både 
voksne og barn i vår moderne verden. 
Da gjelder det å finne en god og balan-
sert løsning, en løsning jeg svært gjerne 
mottar tips og ideer om. Gjerne ansikt 
til ansikt …

MOBILBRUK  
TIL BESVÆR

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Mobilbruk kan faktisk 
være et alvorlig problem. 

Forskning viser at 
foreldres mangel på 

respons som følge av 
mobilbruk kan hemme 
barns utvikling helt fra 

spedbarnsfasen.
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notiser

Johanna (4 år) er en energisk og kvikk jente som vet hva hun vil. Det 
er ingen dårlig egenskap når du i løpet av dine aller første leveår må 

igjennom tre store hjerteoperasjoner. 

LEVER MED HJERTEFEILEN HYPOPLASTISK VENSTRE HJERTESYNDROM:

Pågangsmot og livsmestring
U

Hjertebarnet er på besøk hos familien 
Stabel Haugland på Storhaug i Stavan-
ger, en finværsdag i slutten av januar. 
Familien på fire holder til i et hyggelig 

60-tallshus på toppen av en lang bakke, med stort 
uteområde og mye boltreplass – og med høner i 
hagen. Johanna og storesøster Signe (6 år) plukker 
egg og mater hønene hver dag.

FERDIG MED Å VENTE
Maren Stabel Tvedt forteller åpenhjertig om 
de siste årenes store begivenheter. Yngstejenta 
Johanna kom for fire år siden til verden med den 
alvorlige hjertefeilen hypoplastisk venstre hjer-
tesyndrom (HVHS). Hun hadde sin tredje store 
hjerteoperasjon i august i fjor, og er nå full-fonta-
nisert (se faktaboks). 

Det har vært intense og krevende år for alle fire i 
familien. I perioder har mye dreid seg om å for-
døye forrige eller forberede neste operasjon. 

– Operasjonene i Oslo griper jo inn i hele familie-
livet, også i storfamilien. Det er mange rundt oss 
som blir involvert, ikke minst for å skape en god 
situasjon for storesøster. 

Nå er Johanna ferdig med den planlagte behand-
lingen, og Maren legger ikke skjul på hvor deilig 
dette er. 

 – Nå skal vi ikke gå og vente på neste operasjon, 
nå skal vi bare tenke fremover, poengterer hun og 
sier det er som en eksistensiell følelse av å være i 
mål. Flere lange sykehusopphold, med usikkerhet 
og bekymring, har tatt litt på. 

– På sykehuset får jeg ofte veldig mye krefter, jeg 
blir nesten litt udødelig, trenger ikke søvn og står 
på. «Her trengs jeg», er følelsen, og jeg er i full 
beredskap. Etterpå, når vi er hjemme igjen og 
hverdagen og normaliteten skal komme tilbake, 
den vi lengtet etter på sykehuset, da kommer 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

(Foto: Privat)

ÅRSMØTER I  
HELE LANDET
Foreningen for hjertesyke barns 18 
fylkeslag har i løpet av vinteren avviklet 
årsmøter, hvor planer og budsjett, 
regnskap og valg av styre er behandlet. 
Flere fylkeslag kombinerer årsmøtet 
med en hyggelig aktivitet for familier i 
fylket. Her er årsmøtedeltakere i FFHB 
Nord-Trøndelag, på Scandic Hotel Hell 
i Stjørdal kommune. I Finnmark dro de 
på besøk til ishotellet Sorrisniva Igloo 
Hotel.

TIDSBEGRENSNING FOR 
STØNAD VED PLEIE AV 
SYKE BARN ER TATT BORT
Fra 1. januar 2019 er det ikke lenger noe tak på hvor mange pleiepengedager 
som kan innvilges frem til barnet er 18 år. Dette betyr at pleiepengestønaden 
ikke lenger er regulert av tid, men utelukkende av barnets pleiebehov. - Denne 
endringen er gledelig, og sikrer barnets og familiens behov for støtte til pleie 
ved alvorlig sykdom, sier fagsjef Pia Bråss i Foreningen for hjertesyke barn.

Pleiepenger skal gi foreldre med syke barn økonomisk kompensasjon i de 
periodene de må tre ut av arbeidslivet for å ta hånd om barna. Fram til nå har 
foreldre kunnet få pleiepenger i inntil 1300 dager og maksimalt fordelt over 10 
år.

Før jul vedtok Stortinget å fjerne denne tidskvoten slik at foreldre kan motta 
penger for å pleie sine syke barn som en tidsubegrenset ytelse frem til barnet er 
18 år.

- Det er godt at foreldre med alvorlig syke barn ikke lenger trenger å bekymre 
seg for om de kan motta støtte den tiden barnet faktisk trenger pleie. Nå vil vi 
følge tett med på hvordan dette utvikler seg rent praktisk og at det blir en lik 
praksis for alle i hele landet, sier Bråss.

Alle søknader om pleiepenger som NAV mottar etter 1. januar 2019 vil be-
handles uten hensyn til eventuelle tidligere dager med pleiepenger.

Helsesykepleiere 
samlet på 
Lillehammer
Nærmere nitti helsesykepleiere (helsesøstre) 
i Oppland var samlet til sitt årlig fagmøte 
på Lillehammer. To dager med fullpakket 
og spennende program hvor tverrfaglig 
oppfølging av hjertesyke barn også var et 
sentralt tema. Barnekardiolog Mads N Holten-
Andersen fra sykehuset på Lillehammer 
underviste og inviterte til tett samarbeid.

-Barn med komplekse medfødte hjertefeil 
har ofte tilleggsutfordringer, og det er 
viktig at vi sammen sikrer at disse barna 
får riktig og god hjelp, sa Holten-Andersen.  
Barnekardiologene på Lillehammer reiser ofte 
ut i distriktet og bidrar med sin kunnskap på 
ansvarsgruppemøter og i dialog med skolen.

Fagsjef Pia Bråss og rådgiver oppvekst og 
skole, Mona Ødegård, fra Foreningen for 
hjertesyke barn var til stede på fagmøtet og 
delte blant annet ut materiell fra foreningen.
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Halve svangerskapet måtte de gå med vissheten 
om at barnet de ventet ville fødes med alvorlig 
hjertefeil, og med usikkerhet om det i det hele tatt 
ville være mulig å behandle. Denne påkjenningen 
til tross, Maren mener det var en fordel å vite hva 
som skulle og kunne komme. 

– Nå hadde vi tid til å forberede det som skulle 
skje, ikke minst kunne vi forberede og legge til 
rette for Signe, og vi slapp en kaotisk akutt- 
situasjon rett etter fødsel.  

Johanna ble forløst med keisersnitt på Rikshospi-
talet 18. mars 2015. Fem dager gammel ble hun 
operert for første gang, deretter fem måneder 
gammel. 

HVERDAGEN TILBAKE
Et halvt år etter Johannas tredje og siste planlag-
te operasjon er rutinene og den gode hverdagen 
tilbake i livet til familien på fire i Stavanger. Nå 
er det travle dager i barnehage, på jobb, med lek, 
venner og fritidsaktiviteter.

Johanna går i Varden barnehage, sammen med 
storesøster Signe. Maren er i jobb på Univer-
sitetet i Stavanger. Hun har mange år bak seg 
som dansepedagog, men jobber for tiden med en 
doktorgrad om elevers motivasjon i videregående 
skole og dens betydning for at skoleløpet fullfø-

res. Henning er ansatt på Fakultet for utøvende 
kunstfag på Universitetet i Stavanger, og driver 
med musikk. Han jobber delt og har i tillegg en 
halv stilling som organist i en menighet nærmest 
vegg i vegg med barnehagen. 

Henning mottar 30 prosent pleiepenger og kan på 
den måten sørge for at Johanna får kortere dager 
i barnehagen. For selv om pågangsmotet til den 
vesle jenta er upåklagelig, blir hun fortere sliten 
enn de andre barna og trenger å hvile en del og 
passes litt ekstra på. 

– Vi får se til sommeren, kanskje hun kan gå opp 
til 100 prosent da, sier Henning som holder det 
åpent. Han forteller at noe av grunnen til at han 
tok organistjobben, var at den er praktisk med 
tanke på Johannas barnehage og muligheten for 
å kunne hente henne ut om noe skulle skje eller 
hun blir dårlig.

Johanna har gått i barnehagen fra hun var ett år 
gammel, i 50 prosent den første tiden. Nå har 
hun assistent 10 timer i uken, både for å trene 
(sammen med fysioterapeut), men også for å føl-
ge med på hvordan hun har det, at hun får nok 
hvile, tilstrekkelig med drikke osv. Barnehagen 
har en beredskapsplan og en klar instruks om å 
tilkalle foreldrene straks det er noe, eller dersom 
hun blir dårlig. 

HYGGELIG VELKOMST: Da Johanna kom tilbake til 
barnehagen etter et langt fravær i fjor høst, hang 
denne lappen på veggen. En hyggelig velkomst og 
bekreftelse på at hun var savnet.

reaksjonen og jeg har kjent at jeg har vært veldig 
sliten, forteller Maren. Hun har for øvrig aksep-
tert at denne reaksjonen ikke er så unormal og 
egentlig bare må anerkjennes. For familien har 
uten tvil møtt store utfordringer, som har krevd at 
det i perioder mobiliseres ekstra mye krefter. 

SJOKKBESKJED I UKE 18
Da Maren ble gravid for snart fem år siden, møtte 
hun og mannen til rutinemessig ultralydundersø-
kelse på sykehuset i Stavanger i svangerskapets 
uke 18. Maren har vært på en del ultralyder 
tidligere, og hun oppfattet raskt at noe skjedde 
med jordmoren. 

– Jeg kjente det igjen på pusten og den litt lange 
stillheten at hun oppdaget noe som vekket uro. 
Da hun sa at hun skulle hente en kollega, spurte 
jeg henne direkte: «Betyr det at du ser at det er 
noe galt?»

Kollegaen som ble tilkalt konstaterte ganske fort 
at barnet manglet den venstre siden av hjertet. 

– Jeg strittet imot og tenkte, NEI, sånn er ikke 
livet, forteller Maren ærlig. 

De neste ukene og månedene ble en grundig rea-
litetsorientering. Det var liten tvil om hjertefeilen, 
som ble undersøkt opp og ned, og om dens alvor-
lighetsgrad. De var innom både Stavanger Univer-
sitetssykehus, Senter for fostermedisin på St. Olavs 
Hospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus 

Rikshospitalet, og litt i skytteltrafikk i mellom disse 
sentrene – på undersøkelser, kontroller, samtaler og 
forberedelser til både fødsel og eventuell operasjon. 

– Vi fikk så mye informasjon, om selve hjertefei-
len, om hva som kunne gjøres eller ikke gjøres 
med den, om prognoser og om tall. Det var mye 
snakk om størrelsen på aorta, jeg skjønte at den 
var avgjørende for om de kunne operere.

– «Du kommer aldri til å få et friskt barn», var 
det en av legene som sa til meg, og den setningen 
har brent seg fast. Det var vanskelig å ta inn alt 
sammen og det var få lysglimt i det vi fikk vite. 
Jeg husker at jeg på et tidspunkt sa til en av legene 
at jeg ikke orket at han snakket så teknisk og 
kaldt om barnet i magen min. «Nå opplever jeg 
at du krenker det livet som er i magen», sa jeg og 
gikk inn i kampmodus. 

Foreldrene ble også forberedt på å vurdere en 
eventuell senabort. 

– Du får i grunnen snakket sammen om veldig 
mange av de store og vanskelige tingene i en sånn 
situasjon, forteller pappa Henning Rød Haugland.  

– For eksempel, hva slags far vil jeg kunne bli til 
et alvorlig sykt barn?

Henning mener de som par kom styrket ut av 
disse samtalene.

«Se så fin ring» 
Johanna har vært lenge 
på Rikshospitalet og 
gleder seg til å reise 
hjem, høsten 2018. 
(Foto privat)

Pappa og Johanna 
første dag ute 
etter operasjon, 
Rikshospitalet i 
bakgrunnen. 
(Foto privat)

FULL AV KRUTT OG EN-
TUSIASME: Johanna er 
en kreativ lekekamerat. 
Hun har mye vilje og hun 
elsker rollelek. Både 
storesøster Signe og 
andre venner i barneha-
gen blir med på hennes 
fantasier, hvor det både 
er skole, sykehus og 
familieliv som spilles ut.

– "Du kommer 
aldri til å få et 
friskt barn", var 
det en av legene 

som sa til meg, og 
den setningen har 
brent seg fast. 

Det var vanskelig 
å ta inn alt 

sammen og det var 
få lysglimt i det 

vi fikk vite.

HAR ENDRET LITT PERSPEKTIV PÅ LIVET DE SISTE 
ÅRENE: Maren og Henning forteller om sine erfa-
ringer de siste årene med alvorlig sykdom i familien.
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INNTRYKKENE SITTER I KROPPEN
Johanna har restituert seg godt etter siste runde på 
sykehuset, som var en krevende opplevelse, både 
for jenta selv og for foreldrene. Etter TCPC-inn-
grepet i fjor høst, oppsto nemlig komplikasjoner, 
og Johanna ble liggende fire uker på Thorax in-
tensivavdeling. Hjertet hadde det fint, men resten 
av kroppen strevde med å tilpasse seg den nye 
sirkulasjonen. Hun utviklet store pusteproblemer 
og måtte ligge på respirator mye av tiden. For å 
tåle dette måtte hun stå på svært store medisindo-
ser, hun fikk væske i lungene, lungebetennelse, 
med mer. Det ble en vond sirkel, og det tok flere 
uker før hun var stabilisert.

– Johanna var våken mye av tiden i disse ukene 
og fikk med seg det som skjedde, med slanger 
og ledninger festet til kroppen og mye ubehag. 
Maren forteller at disse ukene har gjort inntrykk 
på Johanna, og at hun tror noen erfaringer sitter 
igjen i kroppen hennes. For eksempel hadde hun 
ikke stemme mens hun lå i respirator. Johanna, 
som ellers er verbal og har stort ordforråd, opp-
levde det å ikke kunne kommunisere som ganske 
traumatisk. Hun brukte mye energi på å formidle 
hva hun trengte med fakter og leppebevegelser og 
var ganske frustrert. 

– Jeg kunne ikke snakke, sier veslejenta selv når 
hun forteller om sykehusoppholdet, og holder 
begge hendene mot halsen med talende bevegelser. 
Så viser hun med miming hvordan hun prøvde å si 
at «Jeg vil se på tv». 

På Thorax intensiv er det ikke tilrettelagt for at 
foreldre kan sove sammen med barna om natten, 
slik det er på sengepost. De fleste barna tilbringer 
kun noen døgn på denne avdelingen. For Johan-
nas del førte det lange oppholdet til at hun også 
måtte sove alene i alle disse ukene, noe som var 
veldig vondt for henne. 

– Johanna var ofte redd om natten og følte seg 
alene, forteller Maren og blir blank i øynene når 
hun tenker på dette. De avtalte med sykepleierne 
at foreldrene skulle ringes og hentes om hun gråt 
eller savnet oss. – Men nattevaktene tenkte nok 

ofte at de ville skåne oss. At vi skulle få sove om 
natten. Og en treåring på respirator lager ikke 
nok støy til at de forsto alvoret i Johanna sitt 
savn, sier Maren.

Hun forteller at Johanna fortsatt snakker om 
dette, at hun ikke kan være alene om natten. Hun 
sliter med å sove alene. Johanna deler rom med 
storesøster hjemme i Stavanger, men har fortsatt 
en del mareritt om nettene. 

– Hun har et stort behov for å være omsluttet, sier 
Maren.

HVORDAN FORBEREDE EN 3-ÅRING TIL  
OPERASJON?
Maren har tenkt mye på hvor ulikt det er å sende 
en 3 ½-åring til operasjon sammenliknet med en 
baby. Hun legger ikke skjul på at det alltid, uan-
sett, er vanskelig og vondt å gi fra seg barnet sitt 
til kirurgene. Men rollen som forelder er veldig 
annerledes når barnet er større og selv får med seg 
det som skjer. 

– For hvordan forberede en treåring på operasjo-
nen, og hvordan bearbeide opplevelsene etterpå, 
spør Maren og forteller at for Johannas del blir 
veldig mye tatt inn og bearbeidet gjennom lek og 
rollespill. 

Dagen før operasjonen lekte hun med dokker, de 
var på sykehus, Johanna var legen, tok styringen og 
snakket med dokkene. «Det går fint», forklarte hun 
og trøstet dokken med at «Hjertet dunker fint». 

– Denne leken lærte meg veldig mye om hva hun 
faktisk har forstått og hva hun er opptatt av.

Bamsen Rasmus på Riksen ble også en god venn 
som «hjalp» Johanna med å få en følelse av kon-
troll over det som skulle skje.

– Rasmus var med på det meste på sykehuset, for-
teller Maren som har vært opptatt av at Johanna 
selv skal få ta valg der det har vært mulig. 

– Johanna gruer seg for eksempel bestandig til 
å ta av plaster eller bandasjer. Dette er en liten 
ting, men hun har fått lov til å bestemme hvordan 
det skal gjøres, og i hvilket tempo. Det er bare å 
smøre seg med tålmodighet.

STAS MED STORESØSTER
Hjertebarnet er med og henter Johanna og store-
søster Signe i barnehagen denne dagen i januar. 
Jentene er ute og leker, og kommer løpende mot 
oss idet de får øye på mamma og damen hun har 
med seg. Med Marens fortelling om tilstanden Jo-
hanna var i noen måneder tidligere friskt i minne, 
er det spesielt hyggelig å se hvor lett hun løper og 
beveger seg. 

Etter fire uker i seng og respirator, var det nesten 
så jenta måtte lære seg å gå på nytt i fjor høst. Nå 

er det turn og akrobatikk i lekestativene i barne-
hagen. Johanna gjentar alt storesøster viser frem 
og strekker seg åpenbart for å få det til. 

– Det er godt for oss også at hun har en storesøs-
ter. Når hun vil gjøre alt det Signe gjør, kan vi jo 
ikke stoppe henne. Hadde hun ikke hatt Signe, 
ville vi sikkert vært reddere og mer forsiktige med 
henne, medgir Maren. Hun forteller at søstrene le-
ker masse sammen, både i barnehagen og hjemme. 

– Signe er ganske tålmodig og strekker seg noen 
ganger langt, men de har stor glede av hverandre.  

Signe er, som storesøstre flest, omsorgsfull og sam-
tidig litt beskyttende overfor Johanna. For henne 
har det bestandig vært sånn, at lillesøster har dette 
med hjertet, det er normalen for henne. Samtidig 
har det nok også preget henne.

Når Johanna har vært på Rikshospitalet for å 
operere, har Signe bodd sammen med mormor og 
oldemor i Drøbak. Der har hun det godt, og hun 
har mange fine minner fra disse «feriene». Stor-
familien har virkelig trådd til, og Maren under-
streker at det har vært helt avgjørende. Den siste 
gangen i fjor høst, ble det nok likevel litt lenge, og 
Signe savnet både barnehagen, huset og resten av 
familien. 

– Det har ikke bare vært lett for Signe heller med 
disse sykehusoppholdene, men det å bo i Drøbak 
har vært en god løsning. Det er ikke så langt der-
fra til Rikshospitalet, og hun kunne besøke oss på 
sykehuset to til tre ganger i uken, forteller Maren. 
Og legger til at det ikke alltid er så godt å vite 
hva Signe tenker, hun sier ikke så mye om disse 
tingene. De første ukene etter at vi kom tilbake fra 
Oslo, var hun litt stillere i barnehagen. Til høsten 
begynner Signe på skolen. 

– Jeg kjenner mange som skal gå i klassen min, og 
så blir jeg sikkert kjent med nye, sier hun og låser 
oss stolt inn i hjemmet deres med husnøkkelen 
hun fikk i julegave. 

TENK NORMALITET
Mens vi prater er begge jentene med i tilberedel-
sen av dagens middag. Det skrelles og skjæres med 
stor iver og god fingerferdighet. Fiskekaker, pasta 
og grønnsaker er en populær rett her i huset. 

– Jeg har endret litt perspektiv på livet de siste 
årene, sier Maren og blir litt ettertenksom. 

– Jeg har sett sider av livet og har opplevd ting 
som har endret meg. Nå er jeg for eksempel mye 
mer kresen på hva jeg bruker tiden min på.

På sykehuset har de fått høre at de skal prøve 
å tenke mest mulig normalitet, og ikke ta mer 
hensyn enn nødvendig: La Johanna få mest mulig 
rom til å utfolde og pushe seg. Dette er ikke alltid 
like lett, og Henning medgir at foreldrerollen har 

fått en tilleggsdimensjon på grunn av Johannas 
hjertefeil. Rundt middagsbordet går praten lett 
og appetitten er stor – en hyggelig familiemiddag 
med stor grad av normalitet.  

– Vi har et godt liv, alle sammen, vi er heldige og 
privilegerte. Vi vil ikke at fokuset skal være at 
det er synd på oss, og vi reagerer når noen sier at 
det er urettferdig det vi opplever, sier Henning og 
Maren.

 – Selvsagt hadde jeg ønsket at Johanna slapp å ha 
hjertefeilen sin, men det kjennes ikke som at noe 
skulle vært annerledes, understreker Maren, og 
kaller det livsmestring.

«NORWOOD-OPERASJON»

Den kirurgiske behandlingen av HVHS er palliativ. Få dager etter fødselen 
gjøres en såkalt «Norwood-operasjon». Det intakte høyre hjertekammeret 
benyttes for å pumpe blod både til lungene (lungekretsløpet) og til 
kroppen (systemkretsløpet). Blodforsyningen til kroppen sikres ved at 
den underutviklede hovedpulsåren deles, utvides med en «patch» og sys 
sammen med den hjertenære delen av lungepulsåren. Lungepulsårens 
videre løp til lungene kuttes. Sirkulasjonen til lungene sikres ved å anlegge 
en «shunt» (blodåre i kunstmateriale) mellom høyre hjertekammer og 
en av lungearteriene, en såkalt sano-shunt. Samtidig fjernes en del av 
skilleveggen mellom forkamrene for å sikre god blodtilstrømning til det 
fungerende felles hjertekammeret.

Ved 3–6 måneders alder gjøres en ny operasjon (BCPC, bidirectional 
cavopulmonary connection, «halv Fontan») som kobler øvre hulvene (det 
vil si venen som leder blodet fra overkroppen tilbake til hjertet) direkte til 
lungesirkulasjonen.

Når barnet veier cirka 15 kg gjøres tredje og siste operasjon (TCPC, total 
cavopulmonary connection, «full Fontan») som kobler nedre hulvene 
(det vil si venen som leder blodet fra nedre del av kroppen tilbake til 
hjertet) direkte til lungesirkulasjonen. Disse tre trinnene utgjør den 
såkalte Fontan-kirurgien. Blodet til lungene strømmer da passivt 
gjennom lungene, det vil si uten pumpekraft fra et hjertekammer, mens 
det intakte hjertekammeret (opprinnelig høyre kammer) er reservert for 
systemkretsløpet.

Kilde: www.ffhb.no

“Det går fint”, trøster 
Johanna dokkene sine. 
Johanna har bearbeidet 
mange av opplevelsene 
på sykehuset gjennom 
lek.

DANSESKOLE: En av 
mange ting Johanna liker 
å drive med er dans og 
rollelek. Da Hjertebarnet 
er på besøk hos familien 
i Stavanger, leker hun og 
storesøster Signe (6 år) 
danseskole med mam-
ma som lærer. Jentene 
strutter i sine kostymer, 
er ivrig med i leken og 
har mange dansetrinn 
inne. Ellers synger begge 
jentene i barnekor.
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Når barn og unge blir alvorlig og/eller kronisk 
syke, kan det være en utfordring og en påkjenning 
for hele familien. Både barn og foreldre kan ha 
behov for støtte i en slik situasjon, som kan være 
preget av en større eller mindre krisereaksjon. De 
kan også trenge noen å snakke med for å lære seg 
å leve med og mestre sykdommen. 

Noen ganger begynner sykdommen allerede før 
barnet er født, som når det oppdages en medfødt 
hjertefeil på ultralydundersøkelse i svangerskapet. 
Barnet har det stort sett trygt og godt i mors liv, 
men for foreldrene er situasjonen ofte svært stres-
sende og preget av mye usikkerhet. 

– Jeg møter gravide mødre som noen ganger er 
svært traumatisert, av ulike grunner, kanskje har 
de sterke opplevelser med seg fra tidligere. Det å 
gå og vente på å skulle føde et sykt barn, som 
kanskje skal opereres kort tid etter fødselen, er 
uansett en stor påkjenning. Mødrene trenger 
støtte, sier Anne A. Berglund. Hun er kontaktsy-
kepleier for barn med medfødt hjertefeil på OUS 
Rikshospitalet, og har gjennom denne funksjo-
nen også kontakt med foreldrene som følges opp 
ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet i forkant 
av at barnet er født. I løpet av 2018 hadde Anne 
samtaler med 50 gravide kvinner, gjerne også 
med deres partnere, ofte flere samtaler med 
samme familie. 

– De har fryktelig mange spørsmål, om praktiske 
ting, om hvordan det vil bli når barnet er født og 
hva som vil skje på sykehuset. Ofte har de fått 

motstridende beskjeder og litt ulik informasjon på 
de forskjellige stedene de har vært, og de har mye 
angst. Det er en kjempetøff situasjon å bare gå 
sånn og vente.

SAMARBEIDER TVERRFAGLIG
Avdeling for barn og unges psykiske helse på 
sykehus (S-BUP) på Oslo Universitetssykehus 
Rikshospitalet har som mål å bidra til god syk-
domsmestring og minst mulig negative psyko-
sosiale sykdomskonsekvenser for barn, unge og 
deres familier. Deres virksomhet er øremerket 
somatisk syke barn som henvises fra de andre 
barneavdelingene på sykehuset. De er totalt 44 
ansatte og får cirka 1200 nye henvisninger i 
året. 

Anne A. Berglund samarbeider med ulike 
faginstanser på sykehuset når hun følger opp de 
gravide kvinnene. S-BUP er noen av dem som 
involveres, i dag representert ved klinisk sosionom 
Monica Fjeldsgård, psykologspesialist Kjersti 
Kvilhaug og psykolog Katrin Aspelund. Selv om 
det strengt tatt er barnet som er pasienten på 
S-BUP, hender det at den gravide får en samtale 
med S-BUP også før barnet er født. Det er ansvar-
lig lege ved den aktuelle avdelingen som sender 
henvisning til S-BUP.

– Disse foreldrene har med seg mange problemstil-
linger som følge av at de bærer på et barn som er 
sykt. Det er viktig at de får snakket med noen og 
jobbet med den psykologiske omstillingen dette er, 
sier Kjersti Kvilhaug. 

Fagpersonene ved S-BUP ser viktigheten av å 
komme tidlig inn der det vurderes å være et 
behov for det, og mener det har stor verdi med 
tanke på senere samspill og tilknytning. 

– Et svangerskap er en stor omstilling i seg selv. 
Når du bærer på et sykt barn, kan tankene og 
følelsene knyttet opp til barnet gjerne stoppe litt 
opp, eller komme i bakgrunnen for sykdommen. 
Det å knytte seg følelsesmessig til barnet kan 
for noen forstyrres av engstelsen for hva som 
vil skje. Ved S-BUP jobber de blant annet med å 
hjelpe foreldrene til å se for seg barnet – og for-
holde seg til det som et helt individ, ikke bare 
en hjertefeil. Fagpersonene ved S-BUP ser beho-
vet for at disse familiene tidlig får et helhetlig 
psykososialt tilbud i kommunene der de bor. 

I tiden barnet og familien er på sykehus, har 
alle anledning til å be om en henvisning til 
S-BUP. Det kan dreie seg om hjelp til å forstå 
og håndtere egne krisereaksjoner som for-
eldre, hjelp til å bli bedre kjent med barnet, 
samtale omkring hvordan ivareta søsken eller 
veiledning om sosialmedisinske rettigheter. For 
enkelte vil det være behov for langvarig opp-
følging lokalt også etter at de kommer hjem fra 
sykehus. 

ALLE DE PRAKTISKE SPØRSMÅLENE
Ved S-BUP erfarer de at mange av familiene har 
flere praktiske og sosialmedisinske spørsmål 
som kan oppleves overveldende og vanskelig å 
forholde seg til. 

– Det kan være spørsmål om rettigheter knyttet 
opp til sykepenger, permisjon, pleiepenger og 
reiseutgifter. Dette er ting som kan skape en del 
stress. En samtale om disse temaene kan bidra til 
at hverdagen og tiden fremover oppleves noe mer 
oversiktlig i en tid som preges av mange ubesvarte 
spørsmål, sier klinisk sosionom Monica Fjelds-
gård. 

Mange foreldre har også spørsmål om hvordan 
de skal forholde seg til søsken når det blir lange 
sykehusopphold, og hvordan de skal organisere 
seg slik at de både kan ivareta barnet som er 
innlagt i sykehus og eldre søsken. Foreldrene har 
ofte snakket mye om dette og lagt gode planer for 
hvordan søsken skal ivaretas. For noen kan det 
likevel være godt å drøfte dette med en tredje part 
for å falle til ro i at de har tatt gode avgjørelser 
for familien som helhet. 

En del av familiene opplever at mor de siste ukene 
av svangerskapet må på sykehushotellet i forkant 
av fødsel hvis de bor et stykke unna Rikshospita-
let. Dette kan skape utfordringer både emosjonelt 
og økonomisk, fordi den andre forelderen ikke 
har rettigheter til å få dekket utgiftene til det å bo 
sammen med mor på hotellet. Foreldrene må der-
med betale eventuelt opphold for den andre selv. 
Dette fører til at det for en del av familier ikke vil 
være mulig at begge foreldre kan være til stede 
de siste ukene av svangerskapet. For en del av 
mødrene skaper dette et ekstra element av stress 
og utrygghet i en allerede sårbar og stressende 
periode av svangerskapet. 

  TRENGER NOEN 

     å snakke med
Å få vite at barnet du bærer i magen har hjertefeil, er en stor påkjenning. Svangerskapet 
fortoner seg som en «reise» mellom ulike faglige instanser – som ender opp på OUS 
Rikshospitalet hvor fødsel og eventuell operasjon av barnet skal foregå. Hvem kan  
disse foreldrene snakke med underveis i ventetiden – om angst, følelser og alle tusen 
spørsmål som dukker opp? 

M

SAMARBEIDER OM 
DE GRAVIDE: Klinisk 
sosionom på S-BUP, 
Monica Fjeldsgård (til 
venstre), psykologspe-
sialist på S-BUP, Kjersti 
Kvilhaug, psykolog på 
S-BUP, Katrin Aspelund 
og kontaktsykepleier 
for hjertesyke barn på 
Kvinneklinikken på OUS 
Rikshospitalet, Anne A. 
Berglund (til høyre). 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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– Tilknytning er nødvendig for at et 
nyfødt barn skal vite hvor det kan hente 
omsorg, beskyttelse og mat. Tilknytning 
handler om å overleve og er dessuten en 
avgjørende faktor for barnets utvikling, 
både kognitivt, følelsesmessig og sosialt, 
sier Øyvind Kvello. Han forteller at det 
finnes mye dokumentasjon på at barn 
med trygg tilknytning lærer bedre og 
mestrer livet bedre ut ifra sitt potensial, 
enn barn med utrygg tilknytning. 

Vår tilknytningsstil er noe vi har med oss 
gjennom livet, ifølge Kvello. Den gjør noe 
med hvor stor tillit vi har til oss selv og 
virker inn på hvordan vi regulerer intimi-
teten med mennesker – at vi tør å knytte 
oss til andre. Tilknytning er med andre 
ord en nøkkelfaktor for hvordan vi har 
det og hvordan vi er – og den begynner 
tidlig. Selve tilknytningsprosessen starter 
umiddelbart etter at barnet er født, noen 
vil hevde allerede før. 

– Det er akkurat det samme som hos 
alle dyrearter, bare at hos dem kalles det 
pregning. Og fordi det er så viktig for å 
overleve, må det skje fort. 

Professoren kan fortelle at etter fjerde til 
åttende levemåned, har barnet som oftest 
utviklet eller etablert en tydelig tilknyt-
ningsstil til sine primære omsorgsperso-
ner. Det er vanlig å snakke om trygg eller 

utrygg tilknytningsstil. Trygg tilknytning 
gir en grunnleggende tro på seg selv og 
positive forventninger til omgivelsene. 
Motsatt, utrygg tilknytning gir en grunn-
leggende mistillit til omverdenen og seg 
selv. Mellom disse ytterpunktene finnes 
mange nyanser og varianter, lite er svart 
eller hvitt på dette området. 

Tilknytning er tillagt såpass stor be-
tydning for livet vårt, at den også er 
kategorisert som en diagnose. Reaktive 
tilknytningsvansker er det aller mest 
alvorlige og innebærer store utfordringer 
i samspill og overveiende sannsynlighet 
for andre vansker. 

Kvello mener at vi likevel må være var-
somme med å legge altfor mye i potten 
om tilknytning – det er mange andre for-
hold som også spiller inn og har betyd-
ning for utvikling og hvordan vi har det.

– Det er ingen determinisme i dette, og 
tilknytningsstil går ikke nødvendigvis i 
arv. En mor som selv har utrygg tilknyt-
ning, har mer enn 40 prosent sjanse for 
å få et barn med trygg tilknytning. Det 
handler først og fremst om at mor er 
sensitiv, har god innlevelse og vet om sin 
egen sårbarhet fra oppveksten. Motsatt 
har trygge mødre bare 60 prosent sjanse 
for selv å få trygt tilknyttede barn.  

VIL VÆRE TRYGG
– Vi er fra naturens side skrudd inn på 
at det er trygge vi skal være, og de aller 
fleste barn er det, understreker Kvello. 
Fra forskning og statistikk kan han vise 
til at mellom 60 og 70 prosent av barna i 
Norge har en såkalt trygg tilknytning. 

– Du må ikke være veldig, veldig sensitiv 
som forelder for at dette skal gå bra, du 
skal bare være god nok, understreker 
Kvello som ønsker å redusere foreldres 
eventuelle dårlige samvittighet. 

For innimellom kan ting komme i veien 
for den gode tilknytningsprosessen, som 
ikke nødvendigvis handler om foreldre-
nes evne til å etablere god tilknytning. 

For eksempel kan det at barnet kommer 
til verden med alvorlig sykdom forklu-
dre en slik prosess. Barnet blir kanskje 
adskilt fra foreldrene fra starten, på 
grunn av operasjoner og lang tid på 
intensivavdeling. Det er lite rom for plu-
dring, kos og kontaktetablering i denne 
situasjonen. I tillegg er foreldrene i krise 
og sjokk, kanskje også redde for at bar-
net ikke vil overleve. Kvello har opplevd 
foreldre som ubevisst begynner å forbe-
rede seg på å miste barnet og derfor ikke 
våger å involvere seg. Det blir en form 
for beskyttelse i det å holde avstand. Han 
understreker at det faktisk ikke er en gal 

TILKNYTNING – FOR Å OVERLEVE
Hva er egentlig det omfattende begrepet tilknytning? Hvilken betydning har det og kan 

vi gjøre noe med det? Hjertebarnet har snakket med professor i spesialpedagogikk  
ved NTNU, Øyvind Kvello. Han har forsket på barns utvikling og på tilknytning,  

og har mange års praktisk erfaring.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Øyvind Kvello er professor 
i spesialpedagogikk ved 
NTNU i Trondheim.
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handling, og at dette kan være en ganske 
normal reaksjon.

OMSORGSDIMENSJONER
Det finnes en del kunnskap om hva slags 
atferd som fremmer god tilknytning. 
Kvello kaller det de viktige omsorgsdi-
mensjonene, og eksemplifiserer. 

– At du som omsorgsperson er varm, 
hvilket betyr aksepterende, snill og 
god. At du er sensitiv overfor barnet, 
som innebærer at du evner å fange opp 
signaler, forstå barnet og tone deg inn på 
det. Dernest at du evner å respondere når 
barnet tar kontakt, at du svarer barnet. 
En omsorgsperson må også kunne trøste 
når barnet er oppbrakt, roe ned og hjelpe 
det til å gjenvinne balanse. Barnet må få 
utfolde seg, leke og lære, samtidig som 
du beskytter med omsorg, sier Kvello og 
minner igjen om at de aller, aller fleste 
foreldre gjør disse tingene helt auto-
matisk, og som regel befinner seg på 
pluss-siden av kontoen.

Motsatt vet man en del om hva som kan 
skape utrygg tilknytning. Det kan dreie 
seg om foreldre med skremmende atferd 
(for eksempel ruset, med eksplosivt sinne, 

krenkende, brå og uforutsigbar atferd), 
som selv er skremt og redd (usikker og 
utydelig), som ikke klarer å engasjere seg 
følelsesmessig i barnet (for eksempel fød-
selsdepresjon) og foreldre som har lidd 
egne ubearbeidete tap, for eksempel har 
mistet et barn tidligere (overbeskyttende 
og klamrende).

KAN «TA IGJEN» TRYGG TILKNYTNING
Kvello har gode nyheter til dem som av 
ulike årsaker opplever en vanskelig start 
på tilknytningsprosessen med barnet sitt.

– Det går som regel bra. Vi er ikke kine-
sisk porselen, de fleste barn tåler en del 
og de fleste foreldre har et ganske stort 
register å spille på. Selv om starten ikke 
var optimal, er det et slingringsmonn her, 
og rom for «restart», sier professoren 
som selv har forsket på feltet.  

Han forteller at fagfeltets holdninger til 
og oppfatning av fenomenet tilknytning 
har endret seg de siste 10–20 årene. 

– Tidligere mente man at dersom til-
knytningen til mor eller til annen nær 
omsorgsperson ikke var trygg innen 
et års tid, kunne dette være vanskelig 

å endre, toget var på en måte gått. Ny 
kunnskap, underbygd av forskning, har 
moderert denne oppfatningen og viser 
at utrygg tilknytning faktisk kan snus. 
Kvello understreker at «overgangsvindu-
et» for dette i hvert fall er frem til barnet 
er halvannet år, men egentlig fortsetter 
det livet ut. 

– Personer med utrygg tilknytning kan 
også gjennom livets erfaringer med for 
eksempel venner eller kjæreste gå i ret-
ning av å bli mer trygg.

Han viser også til nyere forskningspro-
sjekter med intervensjoner, hvor trygg 
tilknytning er «tatt igjen» hos både tre-, 
fire- og femåringer som har hatt en svært 
tøff start på livet. 

FORELDRESELVBILDE VIKTIG
Det er mye som påvirker tilknytningspro-
sessen, og mye av dette igjen som kan på-
virkes. Tilknytning skjer først og fremst 
i samspill, og tre fjerdedeler handler om 
miljøforhold og relasjon. 

– Kroppskontakt for eksempel, er ve-
sentlig: At hud møter hud og at man kan 
kjenne lukten av hverandre. De første 

timene og døgnene legger derfor ofte litt 
føringer for dette, også på foreldrenes 
videre forventninger, sier Kvello. Han 
forteller at foreldreselvbildet faktisk har 
stor betydning for tilknytningsprosessen, 
og at denne lett kan rokkes ved. 

– Kanskje er foreldrene alt fra starten 
blitt litt parkert eller satt på siden, fordi 
barnet får medisinsk behandling og 
er tilkoblet tekniske apparater. Barnet 
klarer ikke eller kan ikke ammes, ting 
blir overhodet ikke som foreldrene hadde 
sett for seg. De er i tillegg redde og de har 
lav mestringserfaring i situasjonen. Dette 
gjør noe med deres tro på at de kan være 
gode foreldre, at det er de som kan forstå 
barnet og dekke barnets behov. 

Kvello er opptatt av at dette må fanges 
opp av helsepersonell, og at foreldrene 
bør få hjelp og støtte til å se det positive 
og hva som er bra. 

– Foreldre kan lett katastrofe-tenke og 
bli motløse i en sånn situasjon, men de 
fleste klarer faktisk veldig mye og får til 
mye i samspillet med barnet, også uten 
at de er klar over det. Det de trenger er 
litt bekreftelse, ros og veiledning for å 

se det og få tilbake troen, sier Kvello og 
minner om at det ikke bare er mor og far, 
men også andre i familienettverket og 
omsorgssystemet som bør involveres. 

– Veiledning er kjempeviktig, og det 
finnes gode metoder for hvordan slik 
veiledning kan gjøres. At noen skjønner 
situasjonen din, oppmuntrer, bekrefter og 
hjelper deg til å se mulighetsrommet, er 
så viktig.

Kvello sier det har skjedd mye på dette 
feltet, og at mange helsearbeidere er 
bevisste og flinke. Mange av rutinene 
på sykehusene, og oppfølgingen og 
støtten av foreldre i dag, gir grunn til 
optimisme, mener Kvello. Det legges til 
rette for at foreldre får mye tid sammen 
med barnet, og de støttes i dette. 

– Stadig flere helsesykepleiere lærer seg 
veiledningsmetodikken, selv om akil-
leshælen fortsatt er kapasitet og nok 
ressurser, sier Kvello. Han mener det 
ideelt sett burde foreligge en «pakke» 
eller service, kanskje på helsestasjonen, 
og at alle foreldre burde få et tilbud om 
veiledning. 

ARV
I tillegg til miljøfaktorene, har også ren 
biologi og arv betydning for hvordan 
tilknytningen blir. Hva vi har med oss fra 
fødselen av virker inn, som for eksempel 
temperament og mottakelighet. Vi har 
alle et temperament og det er dessuten 
veldig ulikt hvor sårbare og sensitive vi 
er. 

– Vokser du opp i trygge omgivelser, er 
det positivt å være mottakelig, fordi du 
da tar til deg tryggheten. Vokser du opp i 
dårlige og utrygge omgivelser, er det fak-
tisk en fordel å være mindre mottakelig. 

At tilknytning kan påvirkes, startes på 
nytt og nær sagt tas igjen, underbygges 
av forskning på adoptivbarn som ikke 
har fått starten av livet med sine adop-
tivforeldre. Jaffari-Bimmel gjorde i 2006 
til 2008 en stor studie på adoptivbarn 
i Nederland. Han fant at barn som er 
adoptert før de er seks måneder gamle, 
oftest har trygg tilknytning, og flere av 
disse barna enn det som er vanlig i Ned-
erland, har trygg tilknytning. De skårer 
rett og slett bedre. Av dem som adopteres 
etter 18 måneder, er det en del flere som 
fortsatt har utrygg tilknytning. 

TILKNYTNINGSTEORIENS GRUNNLEGGER
Den britiske psykologen og psykiateren John Bowlby regnes av mange 
som tilknytningsteoriens grunnlegger. Han var glødende opptatt av barns 
utvikling, og begynte mot slutten av annen verdenskrig å studere syke barn 
og deres foreldre på barneavdelingen på sykehuset der han jobbet. Bowlby 
var overbevist om at barnets tidlige tilknytning, og en eventuell separasjon 
fra omsorgspersoner, spiller en rolle for barnets videre utvikling og psykiske 
helse. Noe han senere kunne vise til og dokumentere gjennom sine funn.

Bowlby var med på å legge grunnlaget for moderne tenkningen rundt 
tilknytning og har betydd mye for det vi vet om betydningen av en god og nær 
relasjon mellom barn og omsorgspersoner. 

I dag er sykehus og helseinstitusjoner i Norge organisert med dette som et 
grunnleggende utgangspunkt – at foreldrene får være mest mulig sammen med 
og tett på barnet sitt. 

FRA FORSKRIFT OM BARNS OPPHOLD  
I HELSEINSTITUSJON

Kapittel 2. Samværsrett for foreldre m.m. 
§ 6. Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjons-
oppholdet i den grad det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 6–2. 
Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet.

Kilde: Lovdata

– Veiledning er kjempeviktig, og det finnes gode metoder 
for hvordan slik veiledning kan gjøres. At noen skjønner 

situasjonen din, oppmuntrer, bekrefter og hjelper deg til å 
se mulighetsrommet, er så viktig.
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Tidlig samspill mellom foreldre og barn 
har stor betydning for barnets utvikling, 
både språklig, kognitivt og emosjonelt. 
Økende skjerm- og mobilbruk blant 
foreldre kan påvirke kvaliteten på sam-
spillet, ved økt distraksjon og mindre 
oppmerksomhet til barnet. I 2017 har 80 
prosent av befolkningen smarttelefon. 
I aldersgruppen 25–44 år oppgir drøyt 
95 prosent at de ofte bruker mobilen 
til å kople seg til internett. Av dem som 
i 2015 var på internett i løpet av en 
gjennomsnittlig dag, var 70 prosent 
innom Facebook og 44 prosent på andre 
sosial medier. 44 prosent hadde brukt 
banktjenester og 73 prosent hadde lest 
nyheter. Slik aktivitet kan ta mye tid og 
dette vekker bekymring for det familiære 
samspill. 

TIDLIG SAMSPILL
Med tidlig samspill menes samspill mel-
lom foreldre og barn i første leveår. Dette 
omhandler overføring av informasjon, 
regulering av atferd og følelse av sam-
hørighet. I samspillet vil foreldrene og 
barnet ha et felles mål om interaksjon og 
kommunikasjon. Barn har kapasitet til å 
inngå i sosial kommunikasjon med andre 
mennesker allerede fra fødselen. 

Omsorgspersonene vil være spesielt 
betydningsfulle i den første tiden. Bare en 
time gammel kan barnet etterlikne forel-
deren og ta del i en dialogliknende kom-
munikasjon. Barnet imiterer den voksne 
ved for eksempel å rekke tunge, gape og 
etterlikne ansiktsuttrykk. Spedbarnets 
kapasitet til å respondere og ta initiativ i 
samspill vil gradvis øke. 

FELLESSKAP
Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom 
foreldre og barn er svært viktig i et 
samspill. I tidlig samspillsfase får foreldre 
og barn en umiddelbar fornemmelse av 
fellesskap med følelsesmessig synkronise-
ring og veksling med å gi og motta kon-
takt. Gjensidigheten betyr at ikke bare 
foreldrene følger spedbarnets rytme og 
kommunikasjon, men at barnet også kan 
registrere den voksnes tilstand og følel-
sesuttrykk, blant annet gjennom å lese og 
tolke den voksnes ansikt og kroppsspråk. 
Barnets kapasitet til en slik deltakelse, 
vises allerede kort tid etter fødsel. 

Ved tre måneders alder vil barnet også 
kunne gi mer aktivt uttrykk og positiv 
affekt rettet mot omsorgsgiver. Ved 
økende alder vil samspillet kunne foregå 
over lengre tidssekvenser og barnet vil 
kunne kommunisere med smil, gester og 
vokalisering. Ved åtte, ni måneders alder 
vil samspillet også dreie seg om felles 
oppmerksomhet på objekter i omgivel-
sene ved at oppmerksomhet ledes ved 
å peke, lage lyd eller bruke gester som 
utgangspunkt for kommunikasjon og 
samtale. 

EMOSJONELT TILGJENGELIGE
Forskning har vist at spedbarn er sosialt 
kompetente individer fra fødselen av, 
men for at utviklingen skal forløpe nor-
malt, er de helt avhengige av at omsorgs-
personene er emosjonelt tilgjengelige, 
både sensitivt og bekreftende. 

Sensitivitet kan forstås som omsorgsper-
sonens tendens til å oppfatte og nøyaktig 
tolke barnets signaler og reaksjons-
tendenser, for deretter å respondere på 
riktig måte så raskt som mulig. Begrepet 
emosjonell tilgjengelighet blir brukt for 
å beskrive både omsorgspersonens og 
barnets atferd i en relasjonell kontekst. 
Det såkalte «Still-face»-eksperimentet  
viser nettopp hvor sensitive spedbarn 
er overfor den affektive kvaliteten på 
samspillet. Her deltok syv spedbarn i 
alderen en til fire måneder. Omsorgsper-
sonen fikk instruks om å «bryte samspil-
let» og unnlate å reagere på signaler fra 
barnet med et ubevegelig «stenansikt». 
Mødrenes fraværende respons førte til 
stresset atferd hos barna. Gjentakende 
og langvarig stress kan påvirke hjernens 
utvikling hos barn som er særlig motta-
kelig og formbar for spesielle erfaringer 
og læring i de første leveårene. 

Hjernens sensitivitet i spedbarnsalder gir 
store muligheter for læring, men øker 
samtidig sårbarheten for uheldig utvik-
ling. Kvaliteten på tidlig samspill antas 
dermed å ha betydning for barns videre 
utvikling for regulering av følelser og 
tilknytning til omsorgspersoner. 

ØKER STRESSNIVÅET
Nyere forskning har tatt eksperimentet 
videre ved at de observerte barnets re-
aksjoner underveis. Funn viser at barnet 
tok mindre initiativ i interaksjon, smilte 
sjeldnere og begynte å gråte raskere når 
forelderen ikke responderte. Ved avbrutt 
respons, økte barnets stressnivå som var 
størst i fasen der barnet og forelderen 
skulle gjenopprette kontakten. NRK viste 
en liknende sekvens i et TV-program 
i 2017 der mors utilgjengelighet for 
barnet skyldtes bruk av mobiltelefon. 
De tre barna som deltok viste de sam-
me reaksjoner som spedbarna i «Still 
face»-eksperimentet. Med tanke på 
avbrutt samspill og manglende blikkon-
takt har altså «Still face»-eksperimentet 
fellestrekk med foreldres samspill med 
barnet når de bruker mobiltelefon.

FORELDRES HOLDNINGER
Studier kan dokumentere den indirekte 
påvirkning som mobil- og skjermbruk 
kan ha på foreldre-barn-interaksjonen. 
Mindre oppmerksomhet og respons fra 
foreldrene kan påvirke samspillet. 

Mobilbruk vil også ta konsentrasjonen 
bort fra barnet. Foreldrenes oppmerk-
somhet blir delt og tilgjengeligheten blir 
mindre. Følgene kan bli mindre an-
sikt-til-ansikt-interaksjon, samt mindre 
sosial og fysisk tilstedeværelse i samspill 
med barnet. 

Oppsummert forskning fra 27 studier 
viste at foreldres holdning og bruk av 
mobiltelefon hadde stor betydning for 
samspillet med barnet. Mødre som var 

opptatt med mobiltelefonen responderte 
mindre på barnets signaler og hadde min-
dre verbal og nonverbal kommunikasjon. 
Respons og sensitivitet i samspillet var 
dårligere sammenliknet med mødre med 
mindre mobilbruk. 

MAT OG STELL
En av studiene viste at mødres bruk 
av mobiltelefon under måltider kunne 
påvirke barnets matsituasjon og rutiner. 
Mating og stell er eksempler på anled-
ninger for god interaksjon hvor man kan 
være synkront med barnet. Barn av mød-
re som hyppigere brukte mobiltelefon var 
også mer utsatt for ulike risikosituasjoner 
som for eksempel å klatre på bord. Slik 
kan det synes som foreldres mobilbruk 
representerer både en psykisk og fysisk 
risikofaktor for barns helse, tilsvarende 
«Still face»-eksperimentet. Liknende stu-
dier er oss kjent ikke utført i Norge eller 
Skandinavia, men vi kan anta at samme 
resultat også vil kunne bli funnet her. 

REDUSER BRUKEN 
Hva er for mye mobil? Dette er uvisst. 
Barn tåler brudd i samspill uten at dette 

gir varige skader, men utstrakt mobilbruk 
kan være urovekkende da bruddene vil 
være både hyppige og mer omfattende. 
Dette vil kunne påvirke barnets inter-
aksjon som på sikt kan være skadelig 
for barnet. Vi har i dag ikke tilstrekkelig 
kunnskap om foreldres mobilbruk og 
påvirkning på samspillet, men vi har 
pålitelig kunnskap om at hyppige brudd 
i interaksjonen mellom foreldre og barn 
ikke er gunstig for et godt samspill. 

Barns evne til å regulere stress er ikke 
ferdig utviklet, og barns stressreaksjon 
aktiveres lettere enn hos voksne. Stress er 
ugunstig i en sensitiv periode for hjernens 
utvikling. Stress er også lite gunstig der 
tidlig samspill skal etableres. Denne 
kunnskapen er vesentlig å dele med 
foreldrene. Hvilke erfaringer foreldrene 
selv har gjort i kontakten med barnet sitt, 
er et godt utgangspunkt for samtale om 
temaet, samtidig med refleksjon over mel-
lommenneskelige relasjoner og hvordan 
samvær de ønsker med barnet sitt. Det at 
foreldrene selv setter ord på sine tanker 
om eget mobilbruk, vil trolig ha bedre 
effekt enn at andre forteller dem hva de 
bør gjøre. Noen klarer å legge mobiltele-
fonen helt bort mens barnet er våkent og 
unngår da usikkerhet om hva som er for 
mye mobilbruk.

MOBILFRI SONE
Sykehusavdelinger og helsestasjoner 
henger opp oppslag som tydeliggjør et 
ønske om mobilfri sone. Samtidig synes 
problematikken å være lite omtalt av 
fagfolk i møtet med familiene. Foreldre-
nes mobilbruk sammen med barnet er 

MOBILBRUK KAN SKADE 
SAMSPILLET MED BARN

Tidlig samspill mellom barn og foreldre er viktig for barnets utvikling. 
Redusert tilgjengelighet og avbrutt kontakt som følge av mobilbruk kan skape stress hos 

barnet og forstyrre relasjonen.

Siri Amalie Hansen
Har tidligere jobbet 8 år som psykiatrisk 
sykepleier ved ungdomspsykiatrisk insti-
tusjon. Jobber nå som helsesykepleier på 
Østensjø helsestasjon.

Kristine Holmen Strømsvåg
Har jobbet i 20 år som sykepleier på Nyfødt 
Intensiv. Jobber nå som skolehelsesykeplei-
er på Lillehammer.

Nina Misvær
Har mer enn 20 års praksis som helsesyke-
pleier og jobber nå som førstelektor på 
OsloMet – storbyuniversitetet.

«Det er mangel på  
kunnskap om mulige 
skadevirkninger for 

barnet.»

«Ansikt-til-ansikt-
kommunikasjon mellom 

foreldre og barn er 
svært viktig.»

ARTIKKELEN STO I SYKEPLEIEN I 2018
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ikke nødvendigvis skadelig i seg selv, men 
det kan være en risikofaktor for barnets 
utvikling. 

Dersom foreldrenes mobilbruk er av en 
slik hyppighet og karakter at det stadig 
blir avbrudd i kontakten med barnet, 
kan dette få negative konsekvenser for 
barnets helse. På bakgrunn av eksis-
terende kunnskapsgrunnlag bør fagfolk 
som jobber med sped- og småbarnsfa-
milier bidra med kunnskap og refleksjon 
rundt utfordringene knyttet til hvordan 
mobilbruk kan påvirke samspillet med 
barnet. Foreldrene bør også snakke seg 
imellom om hvilke rutiner de ønsker for 
sin mobilbruk i samvær med barnet, og 
på den måten være gode forbilder for 
barnet og etablere hensiktsmessige ruti-
ner i hjemmet.

På sykepleien.no/forskning/2017/09/ 
mobilbruk-kan-skade-samspillet- 
med-barn kan du lese originalartikkelen 
med fullstendig referanseliste.

BAKGRUNN FOR 
FAGARTIKKELEN; 

Siri og Kristine skrev 
fordypningsoppgave om temaet 
på helsesøsterutdanningen med 
Nina som veileder. Vi hadde 
lenge tenkt at dette var et 
tema det ble snakket lite om, 
og at foreldre og fagfolk hadde 
behov for kunnskap om hvorfor 
mobilbruk kan være skadelig for 
samspillet med barn. I etterkant 
av dette skrev vi en fagartikkel 
som ble publisert i Sykepleien. 
I slutten av 2018 ferdigstilte 
vi plakat og informasjonsskriv 
som kan henges opp og deles ut 
til foreldre. Dette er tilgjengelig 
her; https://www.nsf.no/vis-
artikkel/4181692/10501/Plakat-
og-infoskriv-om-mobilbruk-til-
helsestasjonen

«Gjentakende og 
langvarig stress kan

 påvirke hjernens
 utvikling.»

Tirsdag 5. februar er en merkedag i livet til Vilja 
Olea på Årnes i Akershus. Hun skal ha sin første 
dag i barnehagen. Riktignok har hun vært på 
besøk her i Hoppensprett Fjellfoten en gang 

tidligere, da barnehagen åpnet i helt nye lokaler, men 
dagen i dag er hennes offisielle oppstart. 

Mamma Trine Dishington Hansen har ikke før fått av 
henne klærne, så er hun i gang med å utforske alt som 
finnes av leker og apparater. 

Egentlig var planen at Vilja Olea først skulle 
begynne i barnehage til høsten. Men så fikk 
hun plass et halvt år før, noe hun åpen-
bart er ganske klar for, og foreldrene 
slo til. 

– Egentlig er det veldig greit at hun 
begynner nå, hun er jo så frisk og 
fin, sier Trine og prøver å holde tritt 
med Vilja Olea som freser rundt i 
avdelingens rommelige lokaler. 

Hjertebarnet har fulgt Vilja Olea i 
flere tidligere reportasjer, den første 
allerede før hun ble født (i Hjerte-
barnet nr. 1, 3 og 4 2018). Vilja Olea 
kom til verden med hjertefeilen Fallots 
tetrade i november 2017 og ble første 
gang operert da hun var noen dager gam-
mel (hjelpeoperasjon). I september i fjor var 
hun igjennom den store operasjonen. Da 
ble blant annet den trange lungepulsåren 
fikset, klaffen ble reparert og hullet mellom 
hovedkamrene i hjertet ble tettet igjen. Hun 
har kommet seg fint etter dette inngrepet og 
feiret ettårsdagen i november med sine to 
favoritter: fiskepudding og vaniljesaus (dog 
ikke samtidig).

VILJA OLEA  
begynner i barnehage:

15 måneder gammel, to hjerteoperasjoner tilbakelagt  
og klar for en ny hverdag – i barnehage. 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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Trine har i forkant av oppstarten vært på forbere-
dende møte med pedagogisk leder på avdelingen 
i barnehagen, og de har gått igjennom Hjerte-
permen (se faktaboks). Her er blant annet en 
skreddersydd beredskapsplan for Vilja Olea fylt 
ut. De har også laget en plakat om Vilja Olea, som 
henger på personalrommet, med kort informa-
sjon om hva det er greit å være obs på (se bilde). 
I første omgang skal hun være i barnehagen i 60 
prosent.

Vilja Olea kan være med på det meste i barne-
hagen, men det må tas litt ekstra hensyn til at 
hun blir fortere sliten og at hun også kan trenge 
litt lengre tid til å spise. Barnehagen har søkt om 
assistent, slik at det er lettere å holde et ekstra øye 
med henne og hvordan hun har det.

Denne første dagen er aktivitetsleder i barneha-
gen, Stig Raino Nygården, tett på Vilja Olea. I 
småbarngruppen er de voksne delt inn med ansvar 
for hver sine barn, og han skal ha et spesielt øye 
med Vilja Olea. De får raskt god kontakt, og han 
lurer på om hun bestandig er like blid som nå. 

Trine forteller at Vilja Olea er tidlig ute motorisk 
og at hun begynte å gå før hun fylte ett år. I barne-
hagen denne dagen løper hun rundt og det ser ut 
som hun ikke kan få klatret og utforsket nok. 

Foreldrene til Vilja Olea har sendt en e-post til alle 
de andre foreldrene på avdelingen og fortalt om 

hjertefeilen. Der har de blant annet oppfordret de 
andre foreldrene til å gi beskjed ved sykdom som 
for eksempel omgangssyke og RS-virus, slik at de 
kan unngå at Vilja Olea smittes.  – Vi regner jo 
med at hun får med seg både det ene og det andre 
hjem, inkludert barnesykdommene, men vi trenger 
jo ikke å oppsøke smitte heller, sier Trine og me-
ner ikke å være unødvendig engstelig.

Om noen uker skal det være foreldremøte i bar-
nehagen, og da skal Trine og Geir Ole fortelle litt 
mer om hjertefeilen og datterens situasjon.

TRINES TIPS VED OPPSTART I BARNEHAGE:
 * Hvis barnet har eldre søsken som går i barnehage, la det bli med å levere og hente i 
barnehagen. Da blir de litt kjent der før de skal begynne der selv, samtidig som det kan være 
en lett «baselusk-tilvenning».

 * Avtal med barnehagen at dere kommer på besøk på avdelingen noen ganger før oppstarten.

 * Avtal et møte med pedagogisk leder og styrer i forkant av oppstarten, slik at dere kan svare 
på spørsmål i ro og fred, gå igjennom Hjertepermen og avtale om det er nødvendig med møte 
med resten av de ansatte, eventuelt med lege til stede.

 * Hør med barnehagen om dere kan ha flere dager tilvenning. Mange har tre dager med 
tilvenning, men iblant kan det være fint med fem rolige dager.

 * Gi barnehagen Hjertepermen ferdig utfylt på forhånd, så kan de forberede seg.

 * Lag et informasjonsark med bilde av barnet, kort informasjon om hjertefeilen og noen ting 
alle ansatte kan være obs på. Det kan henge på personalrommet, slik at alle ansatte får se 
det, inkludert vikarer som er innom bare nå og da.

 * Vær åpne i barnehagen og ikke minst med foreldregruppa om hjertefeilen. Da er det 
lettere for andre å forholde seg til både dere og barnet. Lag gjerne en Facebook-gruppe for 
foreldrene på avdelingen, så kan de stille spørsmål der og si ifra hvis barna er syke. Det er jo 
ikke alt barnehagen får beskjed om.

Storesøster Nellie går 
på storebarn-avde-
lingen i etasjen over. 
Hun kommer ned for å 
«inspisere» at alt går 
bra med lillesøster Vilja 
Olea, og for å leke litt 
sammen med henne.

GODE RÅD TIL FORBEREDELSE OG  
OPPSTART I BARNEHAGE

TEKST: MONA ØDEGÅRD

Hjertepermen og filmene Hjertebank
Hjertepermen er et godt hjelpemiddel for foreldre og lærere i barnehage og 
skole. Det er én perm til å ha hjemme og én som følger barnet fra barnehage 
til videregående skole. I begge permene er det nyttig informasjon om 
medfødt hjertefeil generelt og det enkelte barnet spesielt. Etter hvert 
som barnet vokser får familien tilsendt nye faktaark knyttet til viktige 
overganger.

Hjertepermen har praktisk informasjon og handler om å gjøre hverdagen 
lettere. Det gjelder ofte å se mulighetene og finne gode og praktiske 
ordninger som sparer energi og krefter. Derfor inneholder hjertepermen 
huskelister og praktiske råd i tillegg til faktabokser med rettigheter og 
lover.

Hjertebank er informasjonsfilm til lærere i barnehage og skole. I filmene 
møter vi barn og voksne som deler sine erfaringer og en barnelege forteller 
hva det er viktig å huske på med et barn med medfødt hjertefeil på 
avdelingen eller trinnet. Filmene forteller også om Hjertepermen. Et godt 
tips er å bruke filmene på medarbeidermøter i barnehagen og skolen. 

Oppstart i barnehagen
God informasjon og dialog er det viktigste for å få til et godt samarbeid 
i barnehagen. De ansatte trenger å få rett informasjon slik at de kan 
tilrettelegge der det er nødvendig. Foreldre har ofte gode måter å gjøre 
ting på uten at de tenker over at det er en form for tilpassing. Derfor kan 
det være lurt å være veldig konkret og fortelle om hva som kjennetegner en 
dag. Hvile, mat, drikke, påkledning og medisinering er viktige tema i første 
samtale med barnehagen, og denne samtalen bør være i god tid før oppstart. 
Hjertepermen har skjemaer som kan brukes til å gi denne informasjonen.

Barn med medfødt hjertefeil kan ha krav på prioritert plass, men det 
forutsetter at det foreligger en sakkyndig vurdering fra fagpersonell som 
helsesykepleier (helsesøster), fastlege eller kardiolog. I tverrfaglig veileder 
til oppfølging av barn med komplekse hjertefeil er et av de anbefalte 
sjekkpunktene nettopp tiden før oppstart i barnehage.  

Du kan finne mer informasjon om Hjertepermen, Hjertebank-filmene og 
Veileder for tverrfaglig oppfølging av barn med medfødt hjertefeil på  
www.ffhb.no.
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Det er over fem år siden Foreningen 
for hjertesyke barn (FFHB) opprettet 
spørsmål/svar-tjenesten «Spør eksper-
ten». I disse årene er denne blitt flittig 
brukt. Nesten 300 e-poster er kommet 
inn med spørsmål om medisinskfaglige 
tema, og godt over 300 enkeltspørsmål 
er blitt besvart. Barnelege Alf Meberg 
og Hanni Winsvold Petersen i FFHB 
har systematisert data fra tjenesten. 
Resultatene ble presentert ved Berzelius-
symposiet i Stockholm 21.–22. februar 
2019. Symposiet avholdes for å hedre 
den berømte svenske vitenskapsmannen 
Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) som 
oppdaget flere grunnstoffer og lagde en 
atomvekttabell. Han var også utdannet i 
medisinske fag. 

I år var Berzeliussymposiet viet tema-
et hjertesykdom fra fødsel til voksen 
alder («The Cardiac Patient from Birth 
to Adulthood»). En rekke spennende 
foredrag av fremstående internasjonale 

forskere ble holdt for ca. 130 interesserte 
deltakere i de ærverdige lokalene til Sven-
ska Läkarsällskapet. Sverige og svensk 
medisin er sterkt orientert i retning av 
kunnskap, vitenskap og formidling. Over 
podiet i forelesningssalen står skrevet 
i gullskrift: Til Vetenskapens Fullkom-
mande gjenom innbördes Meddelande af 
Kunnskaper och Samlad Erfarenhet.

Som en del av programmet var det 
en posterutstilling med mange fine 
forskningsarbeider. Posterne («veggavi-
sene» – se bilde) hang oppe under hele 
symposiet og mange av deltakerne var 
innom. Arbeidene ble også presentert 
muntlig i korte innlegg i plenum. Alf Me-
berg presenterte resultatene fra arbeidet 
med «Spør eksperten». De fleste henven-
delsene til denne tjenesten (74 %) er gjort 
av foreldre og noen (11 %) av pasienter. 
Spørsmålene dreier seg om «alt mulig» 
(symptomer, behandling, infeksjoner, 
fysisk aktivitet, helsevesenets funksjon, 

ernæring og mye annet). Som forventet 
blir det oftest spurt om forhold som in-
volverer de mer alvorlige hjertefeilene. Et 
viktig poeng er at så mange som 20 % av 
henvendelsene indikerer at det foreligger 
et uløst helseproblem som pasientene 
trenger hjelp med. I disse tilfellene blir 
det i svarene anbefalt kontakt med 
profesjonelle helsearbeidere (fastlege, 
helsestasjon, barnelege, tannlege etc.). 

At så mange spørsmål er kommet 
inn til «Spør eksperten» og at mange 
av disse dreier seg om tema som er 
naturlig å ta opp av teamet som har det 
primære ansvaret for pasientene, kan gi 
indikasjoner på at man bør se nærmere 
på strategier og innhold av informasjo-
nen som gis til pasienter og foreldre. 
Deltakerne ved Berzeliussymposiet viste 
stor interesse for arbeidet i Foreningen 
for hjertesyke barn, og det var mange 
spørsmål og kommentarer etter presen-
tasjonen.

«SPØR EKSPERTEN» 
PRESENTERT PÅ INTERNASJONALT SYMPOSIUM

– Et skattkammer av interessante forskningsfunn og nyttige råd 
og tips om barn og foreldre, skriver den kjente psykologiprofes-
soren Frode Thuen om denne boken. 

Boken Hjerteforeldre er basert på professor John Gottmans 
epokegjørende forskning innen samliv og familieliv gjennom 
fire tiår samt nyere forskning innen utviklingspsykologi. John 
Gottman har studert mer enn 3000 par og har forsket i mer enn 
40 år på parforhold og foreldreskap. 

Kjærlighet i seg selv er ikke nok, påstår Gottman. For å bygge 
barns selvtillit og styrke må man som foreldre lære barna å 
forstå egne og andres følelser. Når barn får hjelp til å gjen-
kjenne, regulere og uttrykke følelser, stimuleres ikke bare den 
emosjonelle utviklingen, men også sosial og kognitiv vekst 
(tankeutvikling).

Veien å gå er såkalt emosjonstrening, og bokens mål er å vise 
foreldre hvordan man kan få det til. Gottman beskriver fire for-
eldrestiler i boken sin, og mener å kunne dokumentere at den 
emosjonsfokuserende forelderen er den som gir barnet størst 
mulighet til å lykkes i livet. Veien til å bli bedre foreldre, i likhet 
med nesten alle veier til personlig vekst og dyktighet, begynner 
med å se på seg selv.

Som forelder har man ulike forutsetninger basert på egen 
familiehistorie, opplevelser og personlighet. Selv om foreldre 
ønsker å ha en varm og positiv innstilling til barneoppdragelse, 
kommer ikke ferdighetene automatisk hos alle. 

Boken gir rom for å utforske sin egen foreldrestil, og er en be-
visstgjøring på hvordan samspillet og dialogen mellom foreldre 
påvirker og gjenspeiles i barna. Fars rolle og betydning vies 
også et eget kapittel, og Gottman belyser hvordan fedre vanlig-
vis relaterer seg til barna på annen måte enn mødre, og at deres 
engasjement fører til utvikling av andre evner. 

Samtidig som Gottman er tydelig i sin veiledning og dokumen-
terer sine påstander basert på forskning, bruker han samtidig 
hverdagslige og gjenkjennelige episoder og praktiske eksempler 
fra enhver families hverdag. 

Nesten alle foreldre kan tidvis føle seg usikre i foreldrerollen, 
og sammenlignet med mange kvasifaglige selvhjelpsbøker er 
denne boken et positivt bidrag til å utforske sin egen oppdra-
gerrolle. Samtidig er det å være forelder en sårbar rolle, og med 
denne boken er det selvfølgelig også en risiko for at man føler 
seg utilstrekkelig og at den gir mer næring til dårlig samvit-
tighet. 

– Konflikter er familielivets realiteter, skriver Gottman. Emo-
sjonstrening er ikke en trylleformel og det er åpenbart mange 
situasjoner der denne «type trening bør utsettes». Det er ikke 
umoderne å si unnskyld når man trår feil som foreldre. Der-
imot er det en mulighet til å vise barnet hvordan man kan 
håndtere ubehagelige følelser som skyld, anger og tristhet.

For noen er kanskje denne boken å slå inn en allerede åpen 
dør, og det kan jo være positivt og støttende i seg selv.

Dessverre er det ingen faglige referanser eller utdyping med 
eksempler på hvordan man skal navigere når barna har 
ekstra utfordringer med kronisk sykdom eller sliter med 
eksistensielle spørsmål og kriser knyttet til sin egen helse. 
Mange foreldre etterspør naturlig nok denne type veiledning 
og støtte. Boken kan likevel gi mange foreldre tips og råd på 
veien.

Pia Bråss

DEN BESTE FORELDRESTILEN: 

«Hjerteforeldre» 

Hjerteforeldre 
Av John M. Gottman  
og Joan Declaire 
Danta Forlag 
2017
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«En bok om de fem enkle stegene som bygger 
barnets selvtillit og hjelper  

dem å vokse sosialt, emosjonelt og 
intellektuelt.»
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Det var Den nasjonale alliansen for hel-
sepsykologi i somatikken, bestående av 
Foreningen for hjertesyke barn og fjorten 
andre foreninger, som sto for arrange-
mentet. 

Bella Hope og Thomas Johnstone holdt 
personlige innlegg og innledet med å 
understreke hvor viktig det er å ivareta 
både pasienter og pårørende ved å fortel-
le sine egne historier. Bella Hope er søster 
til ei med dødelig sykdom, og fortalte 
personlig om sine egne bekymringer for 
søsteren, som hun måtte streve med på 
egenhånd i oppveksten. Thomas John-
stone har også tidligere fortalt om sine 
erfaringer med alvorlig hjertesykdom og 
er et engasjert medlem av FFHB.

– Da jeg var syk og innlagt på sykehus, 
hadde jeg ingen å snakke med, bortsett 
fra foreldrene mine, og de hadde det jo 
like tungt som jeg. Det overrasker meg 
at ingen på sykehuset spurte hvordan det 
gikk med meg, de var bare opptatt av 
prøvesvar. Når du har alvorlig hjertesvikt 
sier det seg selv at alt ikke er bare bra, 
mente han som fortalte at han levde i tre 
uker med frykt og morfin. 

– Det var vanskelig å rekke ut hånden å 
be om hjelp, men det er den beste avgjø-
relsen jeg har tatt, fortalte han publikum 
før panelet startet diskusjonen om hvor-
dan mennesker kan bli bedre ivaretatt i 
helsevesenet. 

MANGLER SYSTEMER
At psykisk og fysisk helse henger uløselig 
sammen, var de enige om. Like fullt er 

det, som Nina Lang, leder ved Enhet 
for psykiske helsetjenester i somatikken 
ved Diakonhjemmet sykehus sa:  – Hvis 
beinet ikke er bra etter en operasjon, 
kommer det en fysioterapeut, men hvis 
du sliter psykisk under og etter sykdom, 
er det fortsatt ikke automatikk i å få 
tilsvarende hjelp fra en psykolog.

– Det kan være hjelp å få, men det er 
ikke godt nok ivaretatt og systematisert, 
sa Tone Hansen fra Blodkreftforeningen 
og trakk med det kanskje fram hoved-
problemet. Det ligger ingen rutiner klare 
for å involvere fagpersoner som kan 
bidra ved depresjoner eller tunge tanker 
i forbindelse med egen eller pårørendes 
sykdom.

– Vi må sette ord på dette: hvem trenger 
hjelp, hva trenger de og når trenger 
de det? Helsevesenet må ha tid til å se 
behovet og til slutt må hjelpen systema-
tiseres av beslutningstakerne, understre-
ket hun. 

Lene Thorsen er forsker og arbeider ved 
avdelingen for kreftbehandling på Oslo 
universitetssykehus, ved avdeling for 
klinisk service og nasjonalt kompetan-
sesenter for seneffekter etter kreft. Hun 
fortalte om et forskningsprosjekt der 
hun har sett på hvordan man kan vurde-
re graden av pasienters behov for hjelp 
utover somatisk behandling. Hun har 
systematisk kartlagt behovet for hjelp 
til en pasientgruppe med kreftdiagnose 
– fra behovet for vanlig oppmuntring, 
støtte og samtaler med venner og fami-
lie, til profesjonell psykologhjelp. 

– Dette systemet fungerer omtrent som 
et termometer, der graden av behovet 
pasienten har, skal framkomme. Det er 
viktig at ansatte i en travel hverdag kan 
ha et screening-verktøy for å vurdere hva 
pasientene trenger, og vite hvem de skal 
henvise til. I forskningsprosjektet mitt ble 
en av tre henvist til videre utredning og 
hjelp, forklarte hun. 

ØNSKER FELLES SYSTEM
Blant de rundt 150 tilhørerne var ingen 
fra Stortingets helsekomité til stede for å 
fange opp innspillene som kom. Men de 
femten frivillige organisasjonene som sto 
bak arrangementet, vil imidlertid fortsatt 
jobbe for å nå fram til myndighetene for 
å få et felles system for hele landet som 
kan fange opp behovene og gi individuell 
oppfølging til pasienter og pårørende. 

Psykolog Randi Abrahamsen har i over 
25 år arbeidet ved Sørlandet sykehus for 
at somatikken og psykologien skal gå 
hånd i hånd i behandlingsapparatet, og 
hun er opptatt av at ulike behandlere må 
kunne jobbe i team. 

– Man må alltid være flere for å opprett-
holde kraft og kompetanse, det holder 
ikke med én psykolog på en somatisk 
avdeling. Team bestående av alle profe-
sjoner – fra sykepleier til psykolog – er 
nødvendig, mener hun. 

EGEN AVDELING PÅ RIKSEN
Trond Diseth er avdelingsoverlege på 
Rikshospitalet på avdelingen for barn 
og unges psykiske helse på sykehus, der 
det i dag arbeider over 40 personer med 

KROPP OG SJEL I HELSEVESENET:

PÅ VEI MOT BEDRE SAMSPILL?
OSLO: Under arrangementet «Leve med» og den påfølgende debatten på Litteraturhuset i 
februar, var alle skjønt enige om at hele mennesket må ivaretas ved somatisk sykdom. Men 
det er fortsatt et stykke å gå før kropp og sjel rutinemessig blir behandlet som en helhet.

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

ulik profesjonsbakgrunn som skal følge 
opp barnas psykiske helse. Avdelingen 
er en integrert del av sykehusets totale 
tilbud. Han kommenterte humoristisk at 
Platon allerede i sin tid beklaget seg over 
at legene bare var opptatt av kropp og 
ikke sinn, men mente at vi er kommet et 
lite stykke videre på de drøyt 2000 årene 
som er gått, selv om det fortsatt er et 
stykke igjen. 

– Tverrfaglig respekt er helt nødvendig, 
og jeg slutter meg til Randi Abrahamsen 
som mener det er nødvendig med team 
og et godt miljø der det ikke er tydelige 
skillelinjer mellom profesjonene.  Vi må 
snakke et felles språk, og somatikk og 
psykiatrien må snakke hverandre opp, 
poengterte han. 

Jan Frich, som representerte Helse Sør-
Øst, trakk fram at «overleverne» blir 
stadig flere i helsevesenet, og det fordrer 
et tilbud for å ivareta livskvaliteten. 

– Jeg er ydmyk overfor dette temaet, og 
vi må se på organiseringen og helseøko-
nomien i dette, sa han. 

KONKRETISERING
Generalsekretær i FFHB, Helene Thon, 
overvar møtet og setter pris på bekreftel-
sen av at fagmiljøene i stor grad er enige 
om hva som skal til for å sikre oppføl-
ging av pasientene.

– Nå må politikerne må på banen og sik-
re konkrete og sterkere forpliktelser i 
blant annet oppdragsdokumentene til 

helseforetakene. Tilstedeværelsen av psy-
kisk kompetanse på avdelingene i syke-
husene må styrkes og bedre samordning 
og samlokalisering må på plass, sier hun 
og legger til at det ikke alltid er nødven-
dig med de store og kostbare grepene.

– Mye kan også løses ved mindre og mer 
målrettede tiltak. Den store, nye grup-
pen vi kaller «overleverne» kommer for 
fullt etter mange år med store medisinske 
fremskritt. Samfunnet har ikke tatt inn 
over seg at et reddet liv også skal leves 
– med mestringsfølelse og god livskvali-
tet. God og helhetlig behandling av hele 
mennesket gjelder i stor grad for den 
eksplosive veksten internasjonalt av an-
tall unge voksne og voksne med medfødt 
hjertefeil.  

PANELET: Fra venstre Tone Hansen, Blod-
kreftforeningen, psykologspesialist Randi 
Abrahamsen, Nina Lang fra Diakonhjemmet 
sykehus, avdelingsoverlege ved Rikshos-
pitalet, Trond Diseth, direktør for medisin- 
og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich og 
møteleder Anders Skuterud fra Psykolog-
foreningen. 

HISTORIE: Thomas Johnstone snakket 
om at pasientrollen kan være tung,  
spesielt når ingen ser hele mennesket.  
 – Ingen spurte «hvordan går det», de var 
bare opptatt av prøvesvar, fortalte han 
som på eget initiativ fikk god hjelp fra 
psykolog til å bearbeide frykten han har 
følt på som hjertepasient. 
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Kim Erland kom til verden sommeren 1976 og var 
en frisk og glad gutt. På vårparten før han fylte 
20, ble han imidlertid alvorlig syk. Kim Erland var 
en aktiv gutt, drev med idrett, musikk og band, og 
hadde planer om å utdanne seg som ambulanse-
sjåfør. Nå orket han mindre og mindre. 

– Det begynte med en akutt hoste som ikke ville 
gi seg, forteller Kristian Johansen. Familien bodde 
i Finnmark og gutten ble etter hvert sendt til 
Hammerfest sykehus. Her så de at hjertets høyre 
side var forstørret, og de konstaterte at det mest 
sannsynlig var kardiomyopati (se faktaboks). Kim 
Erland ble satt på medisiner og sendt videre til 
utredning på Universitetssykehuset i Tromsø. Her 
slo de fast at hjertefeilen ikke var medfødt, men 
utløst av et virus. 

– Legene konkluderte med at Kim Erland på sikt 
ville ha behov for å skifte hjerte, men ikke ennå. 
Han ble satt på medisiner, og skulle etter planen 
følges tett opp på Hammerfest sykehus. Det gikk 
mer enn seks måneder før han fikk innkalling til 
sykehuset, og i mellomtiden var han blitt dårlige-
re. 

– Kim Erland merket at det var tyngre å gå i 
trapper og vanskelig å være aktiv, minnes faren og 
tenker tilbake på fine turer i fjellet og fisketurer de 
var på sammen.

Medisindosene ble økt og han ble henvist til Riks-
hospitalet i Oslo for videre utredning. Der ble det 
konkludert med en forverring, men at han fortsatt 
var for frisk til å settes på donasjonsliste. 

FIKK HJERTESTANS
Så skjedde noe annet dramatisk i familiens liv. 
Sommeren 1997 kom storebror André ut for en 
stygg trafikkulykke og lå i lengre tid på Universi-
tetssykehuset i Tromsø. 

– Han var en hårsbredd fra døden, sier far og 
medgir at han i denne perioden hadde aller mest 
fokus på André. 

Da han så kom hjem senere på sommeren, var 
formen til Kim Erland blitt betydelig verre. Han 
pådro seg lungebetennelse og fikk etter hvert 
store smerter i brystkasse og rygg. Kim Erland ble 
fraktet til Hammerfest sykehus for utredning og 
telemetriovervåkning, de trodde det var angina. 
Ved en forglemmelse ble ikke monitoren koblet 
på. 

Tidlig om morgenen dagen etter ble han funnet 
med hjertestans, ved siden av sengen. Legene 
gjorde hjertelivredning, men det var for sent. Hjer-
neskaden var stor. Kim Erland ble lagt i kunstig 
koma og svevde lenge mellom liv og død. Han 
våknet aldri opp til bevissthet igjen, men han 
overlevde.

– Kim Erland lå 13 måneder på sykehus, så en 
stund på sykehjem, før vi til slutt tok ham med 
hjem, forteller faren. De kjøpte seg etter hvert 
en leilighet i Hammerfest, som ble bygd om og 
tilrettelagt med hjelpemidler. Den livsglade sønnen 
deres, som alltid hadde vært opptatt av å hjelpe 
andre, var nå 100 prosent pleietrengende og helt 
avhengig av andre mennesker. Han reagerte ver-
ken på tale, bevegelse, berøring eller smerte. 

– Jeg var fem dager utenfor sykehuset i det drøye 
året han lå her, resten var jeg hos ham. Jeg tror jeg 
husker alt fra dette året, alle bildene er der. De er 
til tider tunge å bære, men samtidig er det en trøst 
å vite at vi gjorde alt som var mulig for vår sønn, 
forteller Kristian. 

På sykehuset ble de gitt lite håp om at noe ville 
kunne endre seg, og de ble nærmest bedt om å 
reise hjem og glemme Kim. Far forteller at det 

opplevdes som et slag i ansiktet og en umulig 
oppgave for foreldrene.  

– Vi blir, dere kan ikke jage oss ut, var min re-
spons på dette. 

OPPTRENING
Etter tre måneder ble Kim Erland koblet fra 
respirasjonshjelp, han pustet selv og fikk mat 
gjennom sonde. Tilstanden hadde stabilisert seg 
og foreldrene fikk med tiden som gikk et gryende 
håp om at noe likevel kunne gjøres. I Norge var 
det imidlertid ingen tilbud om rehabilitering, selv 
om han ble vurdert for rehabilitering ved Munk-
voll i Trondheim. Foreldrene tok derfor kontakt 
med The Institutes for the Achievment of Human 
Potential i Philadelphia i USA, bedre kjent som 
Doman-instituttet, og begynte med opptrening av 
sønnen etter deres metode. 

– Vi satte i gang med systematisk og intensiv 
trening av hjernen gjennom stimulering, 14 timer 
i døgnet, med god hjelp fra venner og andre fri-
villige, forteller Kristian og legger til at de veldig 
sakte, men sikkert merket fremgang. Etter noen 
måneder begynte Kim Erland å reagere på lys, han 
begynte også å bevege seg litt. Etter hvert gikk 
han over fra sonde til vanlig mat, han både tygget 
og svelget og kjente forskjell på surt og søtt. Han 
ga også uttrykk for følelser, og gråt ofte. 

– Først var det håp, så ble det optimisme. Vi så at 
et lite lys var i ferd med å tennes og flamme litt 
opp. Vi tenkte at Kim Erland kanskje og gradvis 
var på tur tilbake til livet.

De var på kontroller på sykehuset i Hammerfest, 
og Kristian forteller at det underlige var at Kim 
Erlands hjerte ble bedre og at høyre kammer 
stadig ble mindre. 

MINNEFOND
I oktober 1999 ble Kim Erland svært dårlig igjen, 
av et liggesår som ikke ville gro. Han ble operert 
og behandlet med antibiotika, men på kvelden 
den 28. oktober 1999 døde Kim Erland av akutt 
blodforgiftning, en av komplikasjonene som opp-
sto som følge av blant annet denne infeksjonen. 

– Vår sønn og bror var gått ugjenkallelig bort, sier 
Kristian med øyne som fortsatt er fylt av dyp sorg 
og stort savn, 20 år senere. 

Familien bestemte seg for å opprette et minnefond 
for sønnen, for å kunne hjelpe andre som havner i 
samme situasjon. Noe penger kom inn til begra-
velsen. Familien mottok også en livsforsikring på 
100 000 kroner som ble tildelt fondet. I tillegg 
satte de jevnlig inn nye beløp. 

– Vi har hatt henvendelser til fondet fra foreldre i 
tilsvarende situasjoner, både for veiledning og for 
økonomisk støtte, forteller Kristian. 

– Nå er vi kommet til den erkjennelsen at min-
nefondet har tjent sin hensikt, og styret besluttet 
høsten 2018 at det skal komme flere og andre til 
gode. For oss er det veldig naturlig at pengene går 
til Foreningen for hjertesyke barn og til forskning. 
Det er godt innenfor det som har vært intensjonen 
med fondet, sier Kristian og gir uttrykk for at han 
og den øvrige familien har det godt med denne 
beslutningen.

TENKER PÅ DE LYSE STUNDENE
Kristian forteller at han falt sammen etter Kim 
Erlands død. Kroppen var fullstendig uten krefter 
og han klarte knapt å reise seg. Det har kostet 
mye mental bearbeidelse å gå videre, men ved 
hjelp av egentrening, gode samtaler og tid kom 
Kristian seg tilbake til et slags liv. I dag bor han 
i Trondheim og forteller at han har funnet fred 
og glede igjen. Minnene om Kim Erland har han 
alltid med seg. 

– Hver gang jeg tenker på ham, er det som om 
han banker på døra, så strømmer minnene på. Jeg 
prøver å tenke på de lyse stundene og alt vi hadde 
sammen. De spisse taggene ved sorgen er blitt 
avslipt med årene, de dukker bare en sjelden gang 
opp, for eksempel på fødselsdagen og dødsdagen. 

STOR TAKK FRA FFHB
Generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, 
Helene Thon, er svært takknemlig for denne store 
og generøse gaven til foreningens arbeid og til 
forskning. 

– Vi skal jobbe videre for å få fram enda mer 
kunnskap og hjelp, som kommer både dagens og 
fremtidens barn med medfødt hjertefeil til gode. 
Tusen takk til familien og til Kim Erlands minne-
fond, som gir et viktig bidrag til dette!

GAVE FRA MINNEFOND:

«Hver gang jeg tenker på ham, er 
det som om han banker på døra»

Kim Erland Johansen fikk påvist hjertesykdommen kardiomyopati som 20-åring. Tre år senere 
døde han av blodforgiftning. – Jeg tenker på Kim Erland sent og tidlig, minnene om ham er der 
bestandig, forteller faren, Kristian Johansen. Nå går sønnens minnefond på 258 000 kroner til 
Foreningen for hjertesyke barn og til forskning.

HVA ER KARDIOMYOPATI?
Kardiomyopati er en tilstand som skyldes sykelige forandringer i selve 
hjertemuskelen. Kardiomyopati inndeles gjerne i såkalt dilaterende 
(utvidende), hypertrofisk (fortykkende) og restriktiv form.

Kilde: Store medisinske leksikon
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Kim Erland ble 23 år 
gammel.  
– Minnene er der 
bestandig, sier pappa 
Kristian Johansen, som 
nå vil gi sønnens min-
nefond til Foreningen 
for hjertesyke barn og 
forskning.

(Foto privat)
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Regjeringen har i mange år hatt en ambisjon om å skape 
pasientens helsevesen, sist bekreftet i helseminister Bent Høies 
årlige sykehustale den 14. januar. Ambisjonen er tydelig, men 
som en interesseorganisasjon som jobber på vegne av 9 000 pa-
sienter og deres pårørende, er det viktig å presisere at den kun 
kan oppfylles i god dialog med brukerne av helsevesenet. Aktiv 
brukermedvirkning må være en tydelig formulert forutsetning 
i alle vedtatte strategier for utvikling av helsevesenet. Det må 
lyttes til brukerne og deres behov, og de skal inviteres inn i 
både prosessene og beslutningene som former så vel dagens 
som morgendagens helsetjenester.

Målet med brukerrepresentasjon er derfor å sikre økt kvalitet 
på leveranser og tjenester og å gi viktige bidrag til en kunn-
skapsbasert og relevant praksis i helsevesenet. De frivillige i 
pasientorganisasjonene er en helt avgjørende ressurs for å nå 
de politiske målene og kunne bygge et helsevesen tuftet på de 
grunnleggende fellesverdiene i vårt samfunn. I dag er det slik 
at forskere ikke lenger får midler til et forskningsprosjekt uten 
at brukermedvirkning er vurdert og eventuelt på plass. Det 
er helt avgjørende at brukerrepresentantene deltar gjennom 
hele forskningsprosessen, fra forberedelse til evalueringen av 
forskningsprosjektet. Dessverre er det fortsatt forskningspro-
sjekter som igangsettes hvor brukerrepresentantene kommer 
for sent på banen.

En av Foreningen for hjertesyke barns meget erfarne tillitsvalg-
te, Kristine Lindhøy i fylkeslaget i Vestfold, har lang fartstid 
som brukerrepresentant, først i NAV og nå i et større helsefors-
kningsprosjekt. Hun deler sine erfaringer i denne utgaven av 

magasinet Hjertebarnet. Kristine påpeker blant annet viktig- 
heten av at det blir tilrettelagt for brukermedvirkning, ikke 
bare fysisk, men også praktisk. Eksempelvis tidspunkt på 
døgnet møtene avholdes. Som samfunn har vi en demokratisk 
utfordring dersom en stor gruppe i praksis blir utelukket fra 
muligheten til å melde seg som brukerrepresentant fordi mø-
tene ikke tilpasses også brukerrepresentantenes behov.

Frivillige organisasjoner bidrar hvert år med mange tusen  
brukerrepresentanter. Disse representerer en viktig og nød- 
vendig stemme i arbeidet med å utvikle det offentlige tjeneste- 
tilbudet og de bidrar med viktig kompetanse for å skape et 
inkluderende samfunn bygget på likestilling og deltakelse.

I desember i fjor la regjeringen frem en ny frivillighetsmel-
ding. Mye bra, men også et stort MEN. Det er med stor 
skuffelse vi registrerer at mangfoldet i frivilligheten er lite 
synlig i den nye meldingen. Hvor er den typen frivillighet som 
pasientorganisasjoner representerer? Den er usynlig i den 
nye frivillighetsmeldingen både i innhold og som konkrete 
eksempler. Foreningen for hjertesyke barn er medlem av FFO 
(Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Denne paraplyen 
har 84 medlemsorganisasjoner og representerer mer enn 335 
000 medlemmer. Disse organisasjonene bidrar hver dag posi-
tivt inn i samfunnsregnskapet, og de bidrar aktivt til å utvikle 
et inkluderende og demokratisk samfunn, verdier som vi alle 
setter høyt.

Helene Thon  
generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn

Z

FORENINGEN FOR HJERTESYKE 
BARNS STEMME I FRIVILLIGHETEN

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

Pasientenes helsevesen må 
skapes i tett dialog med  

brukerne og frivilligheten!

I Fransiskushjelpens lokaler på Enerhau-
gen var i underkant av 20 representanter 
fra ulike instanser som driver sorgstøtte-
arbeid i østlandsområdet samlet: Fransis-
kushjelpen, Ahus, OUS Ullevål sykehus, 
Asker kommune, Foreningen et barn for 
lite, Landsforeningen uventet barnedød, 
Kreftforeningen, Norilco og Forenin-
gen for hjertesyke barn samt Jølstad 
Begravelsesbyrå. Nesten alle driver 
med sorgstøtte, både individuelt og i 
grupper, og samtlige har lang erfaring 
med dette arbeidet. Noen samarbeider 
allerede, andre kunne tenke seg mer av 
dette. 

– Sorg er en del av livet og noen har be-
hov for litt ekstra støtte når de rammes. 
Vi ser at det i samfunnet er en endring 
i tenkningen rundt dette med død og at 
sorg er mer fremme i media. Det er helt 
klart flere som ønsker seg hjelp og støtte, 
sa Knut Andersen. På Ahus har de tilbud 
om både individuelle samtaler og grup-
per. Andersen understreker også at like-
personer inn i sorgstøtte er beviselig bra. 
All verdens teori kan ikke konkurrere ut 
erfaringskompetansen fra likepersoner, 
mener han og priser samarbeidet mellom 
frivillige organisasjoner og offentlige 
instanser.

– Det kjennes alltid godt når frivillige blir 
hørt og respektert av fagfolk. Det viser at 
vår erfaringskompetanse blir verdsatt. Jeg 
sitter igjen med et godt inntrykk. Dette 
møtet var nyttig, lærerikt og inspireren-
de. Jeg har tro på at dette samarbeidet 
kan føre til ny utvikling av sorgarbeidet 
vårt, sa Kristin Tvervåg fra Foreningen 

for hjertesyke barns ressursgruppe, som 
jobber med sorgstøtte både på individu-
ell- og gruppebasis.

I dette første utvidede sorgstøtteforumet 
ble det delt erfaringer og mange fremti-
dige samarbeidsområder ble diskutert, 
som felles konferanser, nettverksbygging, 
deling av ressurser (som gruppeledere), 
felles skolering og undervisning av like-
personer og gruppeledere, frokostmøter, 
forskningsprosjekter osv. Nytt møte er 
satt til begynnelsen av juni og da skal 
fellesprosjekter meisles ut.

– Vi jobber alle for det samme: Enda 
bedre hjelp til den enkelte, understrekte 
Andersen avslutningsvis og så frem til 
videre og spennende samarbeid rundt 
sorgstøttearbeidet.

MØTE I UTVIDET SORGSTØTTEFORUM:

«Ikke all verdens teori kan  
konkurrere ut erfarings- 

kompetansen fra likepersoner»
Torsdag 24. januar var mange av de som er aktive i sorgstøttearbeid i  

Oslo-regionen, både frivillige organisasjoner og enheter på sykehus og kommuner, 
samlet til et første felles møte i utvidet sorgstøtteforum. – Hvor og hvordan kan vi 
samarbeide og videreutvikle sorgstøtte som fag, spurte initiativtaker til samlingen,  

Knut Andersen fra Enhet for sorgstøtte på Ahus.

Representanter fra frivillige organis-
asjoner, fra sykehus og fra kommuner 
i Oslo-området som driver med 
sorgstøttevirksomhet var samlet for 
å se på mulig samarbeid og videre-
utvikling av faget sorgstøtte. Fra 
Foreningen for hjertesyke barn deltok 
Kristin Tvervåg og Gunnar Geirhovd, 
som begge er representanter i fore-
ningens ressursgruppe og jobber med 
sorgstøtte.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN



30 31MAGASINETHJERTEBARNET MAGASINETHJERTEBARNET

I slutten av januar deltok underteg-
nede på kurs om brukermedvirkning 
i forskning, i regi av forsknings- og 
utviklingsavdelingen ved Skien sykehus. 
Målene for dagen var å få mer kunnskap 
om bruker- og forskerrollen i forsknings-
prosjekter, kunnskap om forskningspro-
sessen og en forståelse for merverdien 
av brukermedvirkning i forskning. Som 
brukerrepresentant i Eirik Nestaas’ 
forskningsprosjekter ved Tønsberg syke-
hus, om barn med medfødt hjertefeil, var 
dette kurset midt i blinken. 

Brukermedvirkning i forskning er 
fremdeles i støpeskjeen, men har nå blitt 
et av kriteriene for tildeling av prosjekt-
midler i helseforskning. Forskere får ikke 
lenger midler til et forskningsprosjekt 
uten brukermedvirkning. Hensikten er 
at forskningen skal bli mer relevant og 
hensiktsmessig. 

En brukerrepresentant er definert som en 
som representerer brukere av tjenester. 
De som mottar tjenester kan være en som 
selv har en funksjonshemning, en som 
er pårørende eller en som er ansatt eller 
tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes 
organisasjoner. Brukermedvirkning er en 
arena for påvirkning gjennom frivillig 
arbeid. Veileder for brukermedvirkning 
i helseforskning i spesialisthelsetjenesten 
er ment som et hjelpemiddel for bru-
kerrepresentanter og forskere. Ironisk 
nok er denne veilederen utarbeidet uten 
brukerrepresentanter. Brukerrepresen-
tantene skal delta i hele arbeidet, fra 
forskningssøknaden, i selve forskningen 
og evalueringsfasen, og brukerrepresen-

tantens erfaringer skal være likeverdig 
med forskningskompetansen. 

Brukermedvirkningsrollen må defineres 
i prosjektsøknaden. Hvis brukerre-
presentasjon av ulike årsaker ikke er 
hensiktsmessig i deler av prosjektet eller i 
prosjektet som helhet, må det dokumen-
teres hvorfor. Det viktigste er at søkna-
den inkluderer en definisjon av rollene og 
at de involverte i prosessen forholder seg 
til den. Erfaringene i en del forsknings-
prosjekter er at brukerrepresentantene 
kommer for sent på banen. I store 
prosjekter bør paraplyorganisasjonen 
være representert i styringsgruppa, den 
relevante brukerorganisasjonen represen-
tert i prosjektgruppa og brukerrepresen-
tantene representert i enkeltprosjektene. 
Det er viktig med en avklaring av hva 
man ønsker skal komme ut av bruker-
medvirkningen. 

Brukerrepresentanter i forskningspro-
sjekter har meldt inn ulike behov for 
tiltak. Noen etterspør en bedre oversikt 
over forskningsprosjektet de deltar i, og 
hvilken rolle de bør ha i de ulike fasene 
av prosjektet. Avklaring av økonomis-
ke rammer for brukermedvirkningen, 
inklusive dekning av reelle utgifter og 
inntektstap, bør avklares tidlig i proses-
sen. Søknader om midler til forskning må 
inkludere utgifter til brukermedvirkning. 
Helsepersonell må registrere brukerre-
presentanten i Forskningsportalen for at 
brukerrepresentanten skal få honorar. 

Forskere har meldt inn liknende behov 
for tiltak i sine prosjekter. Mange etter-

spør en oversikt over hvor og hvordan 
brukerrepresentanter kan rekrutteres. 
Det er viktig å vite hvordan man skal 
kostnadsberegne brukermedvirkning på 
en fornuftig måte, der det ikke finnes 
etablerte takster. Avklaring av hvordan 
brukere kan involveres best mulig, for at 
brukermedvirkningen ikke skal forsin-
ke gjennomføringen av forskningen, er 
viktig. 

Det kan være vanskelig å finne bruker-
representanter, spesielt når det gjelder 
forskning på barn. Det er derfor viktig 
at forskerne er tidlig ute med å melde 
behov for brukermedvirkning. Foreldrene 
er som regel i jobb, og møtene foregår 
på dagtid. De foreldrene som er hjemme, 
er som regel hjemme grunnet alvorlig 
syke barn. Det skal tilrettelegges for 
brukermedvirkning, og da tenker man 
ofte på å tilrettelegge for hørselshemme-
de, synshemmede eller rullestolbrukere. 
Men praktisk tilrettelegging betyr også å 
tilrettelegge for når møtene skal avhol-
des. Hyppighet og tidspunkt er essensielt, 
og dagtid er vanskelig for mange. Ikke 
bare fordi brukerrepresentantene får tapt 
inntekt, men også fordi mange ikke har 
mulighet til å være borte fra jobb mer 
enn de allerede er i forbindelse med et 
sykt barn. Forståelse av språk er i tillegg 
viktig tilrettelegging, slik at brukerre-
presentanter får mulighet til å delta i 
diskusjonene om prosjektet på lik linje 
med forskerne.

Forskerne har ansvaret for å dokumen-
tere brukermedvirkning. I forkant av 
prosjektet er det viktig med opplæring 

i samarbeid i forskningsprosjekter for 
brukerrepresentantene og forskerne. Bru-
kerrepresentantene bør ha gjennomgått 
en basisopplæring for brukerrepresen-
tanter i regi av sin paraplyorganisasjon. 
Spesifikk læring skal holdes av helse-
foretaket. I dag har vi en utfordring med 
at brukerrepresentantene har blitt «for 
flinke», fordi de skoleres for mye. En av 
farene ved dette er at brukermedvirkning 
blir for profesjonelt.  

Et forskningsprosjekt gjennomgår tre 
faser: planlegging, gjennomføring og 
evaluering. I utforming av søknader 
bør man påse at brukermedvirkning er 
tydeliggjort og at forslag til budsjett inne-
holder nødvendige ressurser til å sikre 
god brukermedvirkning og likeverdighet. 
For å gjennomføre prosjektet, trengs det 
ressurser. Ved publisering av forsknings-
prosjektet bør man dokumentere hvilket 
område av prosjektet som involverte bru-
kermedvirkning. Hvis deler av prosjektet 
ikke har involvert brukermedvirkning, 
bør det presiseres hvorfor det ikke var 
hensiktsmessig. 

I løpet av året søkes det om midler til 
flere forskningsprosjekter. Kun en liten 
andel får økonomisk tildeling til sine pro-
sjekter, og det er en tendens til at lands-
dekkende instanser prioriteres. Hyppige 
avslag skyldes flere årsaker, men en stor 
del av avslagene skyldes at brukermed-
virkningen ikke er godt nok dokumen-
tert. Brukermedvirkning i helseforskning 
er fremdeles upløyd mark som er viktig å 
ta del i om forskningen skal komme vår 
brukergruppe til gode. 

BRUKERMEDVIRKNING  
I HELSEFORSKNING

TEKST: KRISTINE LINDHØY, BRUKERREPRESENTANT I HELSEFORSKNING

BRUKERMEDVIRKNING I HELSEFORSKNING
Formålet med brukermedvirkning i helseforskning er å bedre forskningens 
kvalitet og relevans. Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra 
Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene (RHF). Ved 
utlysning av midler fra nasjonale forskningsprogrammer er ofte brukermed-
virkning obligatorisk. 

PLANLEGGING OG PRIORITERING
Brukere kan hjelpe til med å identifisere udekkede behov hos mennesker med 
en gitt diagnose / helseutfordring.

• Identifisere behov hos brukergruppen
• Sikre relevans for gruppen som lever med den aktuelle problemstillingen
• Sette søkelys på nye områder med behov for forskning

SØKNADER OG STUDIEDESIGN
Brukere kan sikre at søknader om finansiering eller etisk godkjenning og 
studieinformasjon er anvendbare og forståelige for ikke-forskere.

• Granske de delene av søknaden som skal være skrevet for ikke-forskere
• Bidra i design av studiemateriale for deltakere i studien
• Utforming av metoder for bruk i studien

GJENNOMFØRING OG TOLKNING
Brukere kan fra sitt unike perspektiv berike analyse av studiedata og de kon-
klusjonene som trekkes.

• Gjennomføring av studien
• Tolke studiedata

FORMIDLING
Brukermedvirkning kan sikre at forskningsresultater formidles bredt og på en 
måte som gjør dem tilgjengelige og engasjerende for befolkningen.

• Tilpasse nøkkelbudskap til mottakerne
• Planlegge og delta i oppsøkende virksomhet

Fritt oversatt og tilpasset fra «Patient & Public Involvement. A researcher’s 
guide». Arthritis Research UK.
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Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospi-
talet har 20 sengeplasser til rådighet og 
mange tekniske hensyn som skal tas for å 
ivareta sykehusets minste og mest sårbare 
pasienter. Det har lenge vært en utfor-
dring at Nyfødtintensiv avdeling dispo-
nerer liten plass, at lokalene er trange, 
fortettede og med mye støy. Forholdene 
har vært en påkjenning for både pasien-
ter og de ansatte. 

I påvente av nytt OUS, har sykehuset, 
med Nyfødtintensiv avdeling i spissen 
som pådriver, gjennomført en omfattende 
ombygging av kvadratmeterne som er 

til rådighet. Resultatet er at arealene for 
pasientene er blitt større og langt mer 
funksjonelle.

– Nå er hele avdelingen mer fleksibel, 
blant annet har vi muligheten til å lage 
bedre plass rundt hver seng. Det er 
gjort store støyreduserende tiltak og 
arbeidsforholdene er blitt bedre, både for 
pasientene, foreldrene og for oss ansatte. 
Vi merker allerede stor forskjell, sier en 
fornøyd seksjonsleder, Cecilie Thorvald-
sen, som selv har fungert som koordina-
tor for hele ombyggingsprosjektet. Hun 
forteller at de har hatt full drift mens 

ombyggingen har pågått, men at med 
detaljert og daglig styring og planlegging, 
har det gått bra. 

– Dette har faktisk sveiset oss enda mer 
sammen, sier hun og gir til kjenne at 
både hun og de andre som har sin ar-
beidsplass på avdelingen er fornøyde med 
resultatet av ombyggingen. 

IMPONERT BARNEOMBUD
Helsetjenester på barns premisser er en 
fagrapport fra Barneombudet fra 2013 
om barns helsetjenester. Den tar blant an-
net for seg alle nyfødtintensive avdelinger 

over hele landet. Rapporten avdekker at 
problemene på avdelingene er mange og 
ganske sammenfallende: Plassmangel, 
støy og for få muligheter for foreldrene til 
å være sammen med barnet sitt. Barne-
ombudet foreslår i sin rapport:

 «Det bør utarbeides nasjonale retnings-
linjer for nyfødtintensivomsorgen som 
sikrer barnet en reell mulighet til å ha 
foreldrene hos seg hele tiden, på lik linje 
med andre barn på sykehus.» 

Barneombudet Inga Bejer Engh var 
personlig da hun sa noen ord i forbin-
delse med nyåpningen av avdelingen på 
Rikshospitalet, og fortalte at hun av egen 
erfaring vet hvor sårbare barna og forel-
drene er under et opphold på nyfødtin-
tensiv avdeling.

– Jeg har selv være bruker på denne av-
delingen. For ti år siden var jeg her i fire 
måneder og lærte mye om hvordan det er å 
være pasient og forelder, og hvor mye god 
kommunikasjon betyr. 

Hun var tydelig imponert over endringene 
og grepene som er gjort på avdelingen på 
Rikshospitalet, og ga til kjenne at hun tror 
både pasientene og foreldrene vil kunne bli 
bedre ivaretatt i de ombygde lokalene.  

STØRRE RO
Seksjonsleder og overlege Arild Rønnestad 
viste barneombudet og de andre rundt i 
de ombygde lokalene. Han forklarte hvor 
vegger og dører er flyttet på og kunne stolt 
vise frem to nye behandlingsrom, som også 
kan benyttes som enerom/familierom ved 
behov, nytt pasientrom og et stillerom som 
også kan brukes til seremonier og annet. 

Han fortalte at det som en del av ombyg-
gingen er gjort mange støyreduserende 
tiltak, blant annet med effektiv skjerming 
og med lydtette glassvegger, og at det 
er satt opp melkestasjoner flere steder i 
lokalene.  

– Vi har ikke flere behandlingsplasser, 
men det er mye større ro slik lokalene  
er nå, sier han fornøyd og viser også til 
de nye MetaVision-teleskopene som er 
plassert i taket over hver seng. Dette er  
et elektronisk dokumentasjons- og over-
våkingssystem, hvor pasientens medisin-
kurver registreres og oppbevares. 

– Dette sparer oss for masse unødvendig 
papirarbeid og gir mer tid til pasientene.

FÅTT UT MAKSIMALT
Terje Rootwelt er klinikkleder for Barne- 
og ungdomsklinikken på OUS og forteller 
at det lenge har vært behov for å gjøre 

noe med lokalene til Nyfødtintensiv 
avdeling. Han er imponert over staben og 
de ansatte på avdelingen som har tenkt ut 
gode løsninger og gjennomført ombyg-
gingsprosjektet. 

Nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet 
har pasientbelegg fra hele landet, og Root-
welt forteller at det er en økning i antall 
barn som fødes til termin med alvorlig 
sykdom og som behandles på sykehuset. 
Dette stiller ekstra store krav til avdelingens 
arealer og graden av spisskompetanse. 

– Avdelingen er fortsatt for liten og tilfreds-
stiller ikke kravene til en moderne nyfødt- 
intensiv avdeling, men med denne ombyg-
gingen er vi et godt steg i riktig retning 
frem til nytt sykehus er på plass, sier han 
og mener de nå har fått maksimalt ut av 
det som er mulig innenfor det nåværende 
sykehusets rammer.

Ombygd Nyfødtintensiv 
avdeling på Rikshospitalet

Torsdag 17. januar markerte Nyfødtintensiv avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) 
Rikshospitalet nyåpningen av sine lokaler i fjerde etasje. Barneombudet Inga Bejer Engh 
klippet snoren for de ombygde lokalene. – Jeg er glad for grepene som er gjort. Dette vil 

gjøre hverdagen bedre for både barna og foreldrene, sa hun.

GAVE FRA FFHB: Nyfødtintensiv avdeling 
er viktig for mange av barna med medfødt 
hjertefeil og foreldre deres, som tilbringer 
både kortere og lengre tid på denne avdelin-
gen. Mange foreldre starter rett og slett sitt 
foreldreskap i disse omgivelsene – ofte en 
dramatisk og uventet start. Det har betyd-
ning hvordan lokalene ser ut og hvordan de 
er organisert. Foreningen for hjertesyke barn 
har vært en diskusjonspartner for sykehuset i 
planleggingen av ombyggingen og har hatt en 
aktiv brukerstemme i dette arbeidet. 

– Med denne ombyggingen er det skapt mer 
plass til pasientene og ikke minst, mer skjer-
met plass, som betyr mye, sa informasjonssjef 
i Foreningen for hjertesyke barn, Hanni Peters-
en, under nyåpningen. Hun overrakte gaven til 
avdelingen fra foreningen: Fire vakre og farg-
esterke bilder av Lisa Aisato, som foreningen 
håper kan bli til glede for både pasienter og 
ansatte på avdelingen.

FORNØYD: – Nå er hele avdelingen mer flek-
sibel, blant annet har vi muligheten til å lage 
bedre plass rundt hver seng, sa en fornøyd 
seksjonsleder på Nyfødtintensiv avdeling på 
Rikshospitalet, Cecilie Thorvaldsen.

NYTT ROM: Et nytt stillerom, med en sovesofa gitt i gave av en tidligere pasient, som også 
kan brukes til seremonier og annet.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Klinikkleder for Barne- og ungdomsklinikken på OUS, Terje Rootwelt, barneombudet Inga 
Bejer Engh og seksjonsleder på Nyfødtintensivavdeling, Arild Rønnestad.

Illustrasjon av Lisa Aisato
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HELSEPERSONELL TRENGER Å LÆRE MER OM BRUK AV

TVANG MOT BARN

EDEL JANNECKE SVENDSEN BARNESYKEPLEIER, AVDELING FOR SYKEPLEIEVITENSKAP UNIVERSITETET I OSLO. FOTO: JANNIK ABEL

PUBLISERT PÅ SYKEPLEIEN.NO : 26.08.2018

Tvang kan forekomme når barn motsetter seg behandling. Dette kan oppleves som 
svært traumatisk. Innsatsen bør heller settes inn på forebygging av tvang, skriver 
artikkelforfatteren.

De få forekomststudier som finnes viser 
at tvang forekommer under mange van-
lige sykehusprosedyrer (1). Slike situa-
sjoner er komplekse og barn, foreldre og 
helsepersonell kan ha svært ulik oppfat-
ning av bruk av tvang. For å redusere 
bruk av tvang kreves det kompetanse om 
disse forholdene. Hvilke oppfatninger av 
tvang eksisterer og hvilke implikasjoner 
har dette for kompetanseutvikling av 
helsepersonell som har omsorgen for 
barn i sykehus?

Innholdet i tvangsbegrepet kan være ulikt 
alt ettersom hvem som benytter begrepet 
eller hva som legges i det. Også i de ulike 
lovene for bruk av tvang i helsevesenet 
varierer definisjonene. Én definisjon fra 
lovverket er: «Tvang og makt er definert 
som tiltak som tjenestemottakeren mot-
setter seg» (2). Det er imidlertid ingen 
lov som regulerer tvang og fastholding 
av barn innenfor pediatrisk omsorg (3, 
4), men man kan si at tvang og makt 
forekommer når barnet motsetter seg 
behandling.

KONSEKVENSER AV TVANG
Tvang kan påføre barn psykiske, sosiale 
og utviklingsmessige belastninger. Fysiske 
skader har vært rapportert som følge 
av fysisk tvang, slik som ødemer og 
nerveskader etter at armer og/eller ben 
har vært bundet til sengen (5). Tvang 
kan gi fremtidig angst både generelt og 
for sykehus, og nedsatt evne til å danne 
tillitsfulle relasjoner. Det er også vist for-
sinket utvikling i språk og tale hos barn 
som har vært utsatt for tvang.

I sin ytterste konsekvens kan bruk av 
tvang også føre til dissosiative lidelser 
(6). Hvis barnet på et grunnleggende plan 
opplever å ikke være «god nok», hvor 
tanker og følelser ikke er integrert, eller 
hvor barnet ikke opplever seg som en 
trygg og «sammenhengende» person (5, 
6) så kan det føre til dissosiative lidelser.

Det finnes ulike dimensjoner ved tvang 
som dekker ulike sider av tvangsfenome-
net. For eksempel er det vanlig å dele inn 
tvangsmidler i tre kategorier; psykologisk 
tvang, tvang med bruk av medikamenter 
og fysisk tvang. 

ULIKE FORMER FOR TVANG
Kangasniemi og medarbeidere (4) fant 
at psykologisk tvang ble benyttet for å 
få barnet til å oppføre seg på en bestemt 
måte, det vil si ved hjelp av overtalelser, 
bestikkelser, utpressing eller fornærmelser 
på sykehuset. Vanligvis tok den psyko-
logiske tvangen form av å måtte velge 

mellom to uønskede alternativer, men 
det kunne også være manipulering eller 
trusler.

Tvang med bruk av medikamenter betyr 
å gi beroligende medikamenter slik at 
barnet samarbeider bedre (4, 7).

Det finnes relativt lite i forskningslittera-
turen om barns oppfatning av tvang.

Fysisk tvang kan, i behandlingen av barn, 
være når en voksen holder barnet fast 
når det skal stikkes, eller at det benyt-
tes ulike lakener eller binding. Dette 
kalles restriktive fysiske intervensjoner 
i litteraturen. I tillegg er isolasjon av 
barnet, i den hensikt å beskytte barnet 
mot infeksjoner, blitt regnet som tvang av 
noen forfattere. 

Det finnes relativt lite i forskningslittera-
turen om barns oppfatning av tvang. Det 
finnes noe mer litteratur om foreldres og 
helsepersonells oppfatninger om tvang (8).

BARNS OPPFATNINGER 
Det er få forskningsrapporter om 
førskolebarns reaksjoner, følelser eller 
oppfatninger ved bruk av tvang. Spesi-
elt kan det være vanskelig å fange opp 
førskolebarns oppfatninger, da de er på 
et utviklingstrinn hvor deres evner til å 
danne seg en forståelse og fortolkning 
av verden ennå ikke er fullt utviklet. De 
reagerer mer direkte på det som hender 
dem. Bray og medarbeidere (9) konklu-
derte med at lite forskning på området er 
etisk svært uheldig fordi barnas perspek-
tiv uteblir.

Oppsummert kan man si at en fortolk-
ning av barns reaksjoner, uttrykk og 
atferd tyder på at bruk av tvang er van-
skelig, utfordrende og overskrider deres 
mestringsevner i situasjonen.

Barns oppfatninger, reaksjoner og følelser 
relatert til situasjonen er derfor i de fleste 
forskningsrapporter gjort av foreldre, 
helsepersonell eller direkte av forskere 
som fortolker barnets uttrykk på vegne 
av barnet (10, 11). Dette fortolknings-
arbeidet kan være utfordrende, fordi de 
som gjør fortolkningen også kan oppleve 
sterke emosjoner i situasjonen. Vi sitter 
dermed på svak evidens på hva som er 
barns selvopplevde oppfatninger.

FORSKJELLIGE REAKSJONER
Forskningen som finnes viser at barnet 
kan reagere med protest, sinne og agita-
sjon mot helsepersonell og foreldre under 
behandling hvor tvang er involvert. Vide-

re viser barna tegn på engstelse og redsel. 
Forskning har vist at mange barn har 
høye nivåer av stress og smerte (12–14).

Flukt, panikk og følelse av å miste kon-
trollen er også blitt identifisert (10, 13). 
I prosedyrerelaterte behandlingssituasjo-
ner kan barn gjøre motstand i form av 
flukt, og de kan ha en følelse av å miste 
kontrollen over seg selv, samt oppleve 
resignasjon, overgivelse (14), skamfølelse 
og ydmykelse (12).

FORELDRES OPPFATNINGER
Forskning viser at foreldre utfører mye 
av tvangen i sykehus. Mange foreldre 
opplever slike situasjoner som trauma-
tiske og utfordrende. En undersøkelse 
av fedre til barn med kreft oppga at de 
vurderte tvang som det mest utfordrende 
og følelsesmessige traumatiske aspekt ved 
barns sykehusopphold (15). Det er også 
funnet at noen foreldre blir irriterte og 
sinte fordi de opplever at behandlingen 
er lite individualisert, og at det er lite 
innlevelse og empati fra helsepersonell 
(7). Foreldrene opplever informasjonen 
som lite barnevennlig (7, 16).

Mange foreldre mener at de har en uklar 
rolle i bruk av tvang og under medi-
sinske prosedyrer. Forventningene som 
helsepersonell har til dem forblir usagt, 
og foreldrene kan dermed oppleve at de 
blir tatt for gitt i slike situasjoner (7). 
Det er også beskrevet hvordan mødre og 
fedre innlagt med langtidssyke barn ofte 
diskuterer og forhandler om hvem sin tur 
det er til å følge barnet til en smertefull 
behandling fordi ingen av dem vil være 
den som holder barnet fast (17, 18).

LITE REELL MEDVIRKNING
Noen foreldre mener at tvang kan være 
nødvendig (19). Mange foreldre ønsker å 
være der for barnet i tvangssituasjoner. Å 
være der kan oppleves meningsfullt, noe 
som kan bety at de implisitt tolerer tvang 
fordi den bidrar til at barnet får behand-
ling (20, 21). Foreldre har også etterlyst 
kompetanse og tekniske ferdigheter 
hos helsepersonell som kan bidra til at 
mislykkede prosedyreforsøk unngås og at 
dermed også tvang blir redusert (22).

Foreldre oppfatter at de har lite reell 
medvirkning i bruk av tvang.

Oppsummert kan man si at foreldre 
oppfatter at de har lite reell medvirkning 
i bruk av tvang: Det tilrettelegges i liten 
grad for oversikt og kontroll over situa-
sjonen slik at foreldre makter å være et 
bindeledd mellom foreldre og sykehuset.

U
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HELSEPERSONELLS OPPFATNINGER 
En del helsepersonell sier de ofte bruker 
tvang. Det fremkommer av litteraturen at 
det er uenighet blant helsepersonell om 
det å holde barn fast ved prosedyrer kan 
kalles tvang eller ikke (4, 22, 23). Det er 
også ulike oppfatninger blant helseper-
sonell om hvor ofte tvang brukes (22). 
Sykepleiere og leger er ubekvemme når 
de snakker om tvang.

Helsepersonell vektlegger at de er skån-
somme og bruker så lite makt eller kraft 
som mulig når de må holde barnet fast. 
Imidlertid tyder forskning på at helseper-
sonell mener at tvang kan være nødven-
dig, til tross for at det ikke er ønskelig, 
men at bruk av tvang ikke kan tas med 
i vurderingen av hvor nødvendig en be-
handling er eller ikke (4, 22, 24, 25).

Helsepersonell mener at bruk av tvang 
har uheldige konsekvenser fordi barnet 
blir stresset i tvangssituasjoner. Det kan 
bli vanskelig å gi god sykepleie til barnet 
hvis barnets tillit til personalet blir brutt 
(14, 19).

IKKE-MEDIKAMENTELLE STRATEGIER
Lloyd og medarbeidere hevder at syke-
pleiere kan oppleve bruk av tvang som 
emosjonelt stressende (25). Videre angir 
erfarne sykepleiere at de benytter tvang 
for å oppnå god praksis, slik at barnet 
får nødvendig behandling og for å lette 
arbeidet (4); for eksempel ved å binde 
barnets arm slik at barnet ikke plukker 
på det medisinske utstyret (23, 26).

Helsepersonell fremhever foreldrenes 
betydning og mener at trygge foreldre 
gir trygge barn, og utrygge foreldre gir 
utrygge barn. I situasjoner hvor forel-
drene lar barna bestemme for mye er 
det også fare for bruk av tvang (22). 
Helsepersonells oppfatning viser også til 
betydningen av at foreldre vet hvor viktig 
prosedyren var for barnet slik at prosedy-
ren kunne bli gjennomført (22).

BRUK AV TVANG ER LITE DISKUTERT 
BLANT HELSEPERSONELL.
Sykepleiere som arbeider med barn har 
en oppfatning om at ikke-medikamen-
telle strategier som god informasjon, 
distraksjon, forutsigbarhet, samarbeid 
og tillitsfulle forhold kan bidra til å 
forhindre tvang (14). Når det gjelder 
medikamentelle strategier har bruk av 
bedøvelseskrem også vist seg nyttig for å 
samarbeide bedre med barnet (14, 22, 27).

Oppsummert kan man si at helseperso-
nell har hovedfokuset på å levere medi-

sinsk nødvendig helsehjelp, og at bruk 
av tvang er lite diskutert blant helseper-
sonell. Det er både delte oppfatninger 
om og lite faglig bevissthet rundt tvang. 
Tvang brukes derfor noen ganger som 
siste utvei og andre ganger som del av en 
mindre reflektert rutine.

ULIKE UTFORDRINGER
Barnas, foreldrenes og helsepersonel-
lets oppfatninger av tvang peker mot 
utfordringer på ulike plan. Utfordringene 
krever en sammensatt kompetanse for at 
helsepersonell skal gjennomføre behand-
ling på en forsvarlig og omsorgsfull måte. 
Cowan og medarbeidere (28) ser på 
kompetanse som inkorporerer holdnin-
ger, verdier, kunnskap og ferdigheter 
hvor konteksten for praksisen inngår i 
forståelsen av kompetanse.

Kompetanseutfordring finnes i gapet 
mellom det som er den nødvendige 
kompetansen og den faktiske kompetan-
sen hos helsepersonell. På bakgrunn av 
ovenstående kan det se ut til at det særlig 
er fire kompetanseutfordringer det bør 
reflekteres over: 1) Manglende bevissthet 
om bruk av tvang, 2) Manglende kunn-
skap om konsekvenser av tvang, 3) Lav 
grad av medvirkning, og 4) Lite fokus 
på strategier og tiltak som kan forhindre 
tvang.

MANGLENDE BEVISSTHET
For å utvikle kompetanse som kan 
forhindre bruk av tvang er det først nød-
vendig å bli bevisst på at tvang brukes. 
For å svare på denne utfordringen må 
helsepersonell ikke bare bli bevisst på at 
tvang brukes, men også ta stilling til om 

den brukes på en planlagt og veloverveid 
måte. Det er kanskje ikke mulig å komme 
helt utenom tvang i medisinsk behandling 
av barn, men etiske diskusjoner på feltet 
anbefaler at det bør utvikles enighet om at 
bruk av tvang kun benyttes som siste utvei.

For å bidra til større bevissthet kan det 
være viktig at helsepersonell reflekte-
rer over holdningene til bruk av tvang 
med kolleger. Dette innebærer at det må 
igangsettes jevnlige planlagte diskusjoner 
i miljøene slik at helsepersonell kan aner-
kjenne at noen barn kan oppleve hand-
lingen som krenkende og ødeleggende. 
Dette krever at tvang anses som et faglig 
relevant problem og at minst mulig bruk 
av tvang blir ansett som en prioritet.

Erfaringer fra psykisk helsevern viser 
at utvikling av en slik type bevissthet er 
avhengig av langvarige forpliktelser og 
sterk lokal ledelse. Personalgruppen må 
involveres i gruppebaserte debrifinger av 
hver tvangssituasjon hvor hendelsesforlø-
pet blir gjennomgått og analysert (29, 30).

TRENGER KUNNSKAP OM KONSE-
KVENSER
For å imøtekomme mangelen på kunn-
skap om konsekvenser av tvang er det 
viktig med faktabasert kunnskap som 
en del av et større undervisningsopplegg 
og trening av personalet som behandler 
barn. Det vil si om hvilke mulige alvor-
lige konsekvenser bruk av tvang kan ha 
på barnets fremtidige helse og utvikling. 
Inkludert i denne undervisningen kan det 
også være viktig å fremme og diskutere 
synet på barnet og elementer knyttet til 
barns utvikling.

DET ER VIKTIG Å SAMTIDIG UTVIKLE 
OG SPRE KUNNSKAP OM ALTERNATI-
VER TIL TVANG.
For å motvirke følelsen av håpløshet hos 
helsepersonell i møte med disse konsekven-
sene er det viktig å samtidig utvikle og spre 
kunnskap om alternativer til tvang. Å ta 
alvorligheten av konsekvenser av tvang inn 
over seg vil også forsterke bevissthet om 
bruk av tvang som adressert over.

LAV GRAD AV OPPLEVD MEDVIRKNING
En tredje kompetanseutfordring er at 
barn og foreldre oppfatter at de har 
lav grad av medvirkning i situasjoner 
der tvang anses som nødvendig. For å 
svare på denne utfordringen blir kunn-
skap om medvirkning og ulike nivåer 
av deltakelse grunnleggende. Forskning 
viser at det kan være nyttig å utvikle og 
implementere dialogbaserte modeller for 
medvirkning hvor relasjonsbygging, en 
klar plan for kommunikasjonsprosessen, 
tid og engasjement er sentrale faktorer. 
I en slik forståelse av medvirkning er 
engasjement, dialog mellom gruppene, 
fleksibilitet og respekt essensielt.

Helsepersonell må anerkjenne barns og 
foreldres perspektiv og meninger som 
unike og relevante og hvor målet er gjen-
sidig forståelse for å oppnå større grad av 
medvirkning. Det betyr at kompetanseut-
viklingen må ta sikte på en dypere forstå-
else av medvirkning hvor man utforsker 
hva som skal til for at barn skal føle seg 
respektert i den aktuelle settingen.

Etisk refleksjon, lik vurdering av verdier 
og forståelse av grunnleggende begreper 
blir sentrale i kompetanseutviklingen. 

Viktige spørsmål er hvilke områder bar-
net kan medvirke til og hva reell med-
virkning faktisk innebærer. Dette handler 
også om hvordan man ser på foreldre 
og barnet i pasient-/pårørenderollen. 
Blir barnet og foreldrene sett på som en 
passiv, lydig mottaker av behandling, 
eller som interaktive likeverdige delta-
kere? Dette kan kreve større strukturelle 
holdningsendringer på organisasjons-, 
gruppe- og individnivå (31).

LITE FOKUS PÅ STRATEGIER OG 
TILTAK
Den siste kompetanseutfordringen dreier 
seg om manglende fokus på strategier og 
tiltak som kan forhindre tvang. Sentralt 
blir fokuset på hva som påvirker relasjo-
nen til foreldre og barn, samt konkrete 
teknikker og intervensjoner som kan 
bidra til stressreduksjon, smertereduksjon 
og tillitsbygging.

Et viktig innsatsområde er derfor å 
utvikle kompetanse på hvordan helse-
personell best kan trygge foreldre så mye 
som mulig foran og under en prosedyre. 
Dette kan innebære større medvirkning 
av foreldre, men også at det må utvikles 
bedre måter å forberede utrygge for-
eldre på. Dette kan for eksempel være 
å gi foreldrene verktøy som kan hjelpe 
barnet. Altså en utvikling av kontekst-
sensitive kunnskaper om metoder, verdier 
og holdninger som kan tilrettelegge for 
at foreldrene makter å formidle trygghet, 
og å være et bindeledd mellom barn og 
sykehus.

Videreutvikling og forsterkning av 
helsepersonells kunnskaper og ferdig-

heter i bruk av farmakologiske og 
ikke-farmakologiske intervensjoner kan 
bidra til å bedre situasjonen for barnet. 
Bedrede kommunikasjonsferdigheter og 
tekniske ferdigheter i gjennomføringen 
av en behandling bør også tillegges vekt i 
kompetanseutviklingen. 

KONKLUSJON
Større bevissthet om bruk av tvang, tvan-
gens potensielle ødeleggende virkninger, 
lav brukermedvirkning og manglende 
fokus på strategier og tiltak som kan 
forhindre tvang er sentrale kompetan-
seutfordringer.

ANSVARET FOR BRUK AV TVANG MÅ 
LØFTES OPP SOM ET FELLES ANLIG-
GENDE.
Når helsepersonell befinner seg i en situ-
asjon som allerede har eskalert i tvang, 
kan kanskje ingen kompetanse i verden 
forhindre bruk av tvang. Innsatsen må 
da muligens settes inn på forebygging av 
tvang, slik at foreldre og barn føler seg 
møtt og profesjonelt ivaretatt i ethvert 
møte med helsevesenet. Det enkelte helse-
personell som ikke ser andre alternativer 
enn tvang, fortjener støtte og tilretteleg-
ging for å utvikle kompetanse. Ansvaret 
for bruk av tvang må derfor løftes opp 
som et felles anliggende i samfunnet og i 
organisasjonene.

Artikkelen ble først publisert i sy-
kepleien.no (https://sykepleien.no/
forskning/2018/08/helsepersonell-tren-
ger-laere-mer-om-bruk-av-tvang-mot-
barn). Her kan du finne fullstendig 
referanseliste, som her er utelatt av 
plasshensyn.
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FYLKESLEDERE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORD-TRØNDELAG |
ELSE KARIN LØVMO FUTAKER
Lensmann Bentsensvei 14 B
7653 Verdal
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

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

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

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

LANDSSTYRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

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

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?
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Etter en snørik vinter kommer 
endelig våren. 

Under årsmøte for region sør 
i januar, trakk jeg meg som 
styreleder for regionen. Selv 
om jeg er et JA-menneske og 
takker ja til det meste, så kan 
det bli for mye. Jeg prøver å 
bli mer bevisst på de valgene jeg 
tar, men merker at det tar tid ;-)
Første uken i februar deltok 
jeg på årsmøtet i region midt, 
som ble holdt i Levanger, og 
der ble møtt med åpne armer. 
Landsstyret har fokus på å 
være synlige for våre medlem-
mer og når vi har mulighet, 
deltar vi på årsmøter.

Det ble også avholdt lands- 
styremøte i Oslo i februar. 

Etter en lang møtedag, kledde 
vi oss godt og dro opp til 
Korketrekkeren for å ake. 
Værgudene var ikke akkurat 
på vår side denne dagen, så 
mens det regnet, fòr vi ned 
bakken som både var isete og 
våt. Men for en utrolig artig 
opplevelse ;-) 

I mars var vi et par stykker 
som dro til London. Dette 
er en by som jeg har drømt 
lenge om å kunne besøke. Vi 
bodde ved Notting Hill og var 
ekte turister i noen dager. Selv 
med mye kø, så var Madam 
Tussaud et artig besøk. 

Selv om våren er en utfor- 
drende periode grunnet allergi, 
så det likevel en fin tid hvor 

dagene blir lengre og du kan 
se at det spirer rundt deg. I 
fjor fikk jeg dessverre ikke 
padlet så mye som jeg ønsket, 
så i år satser jeg friskt på å 
få til noen turer før påske. 
Kajakklubben jeg er med i 
har turer hele året, så jeg får 
komme med over den berømte 
dørstokkmila og bli med dem.

Ønsker alle en fin vår og god 
påske.

Eirik Møklegård
Styreleder 

LEDER – VÅR

Nr. 2 • 2019  |  tidligere Hjerterom, medlemsblad for Voksne med medfødt hjertefeil

VMH-nytt

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Eirik Møklegård 
eirik@vmh.no, telefon 41234601
Oversikt over hele Landsstyret og alle fem 
regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet 19. mars 2018

Forsidefoto: 
Sunan Panyo | Dreamstime.com

X-ORD NR. 2-2019

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. JUNI

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 2-2019»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 1 -2019:

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

Odd Nissen, Harstad, 
Sylvi Hjelmeland Loke, Bygstad, 
Marie Landa, Oslo.
 

Gratulerer!
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Kryssord
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Personlig tilpasset oppfølging 
Side 2

Ny klaff: Hva er best av åpen  
hjerteoperasjon og intervensjon? 
Side 4

Nytt fra regionene 
Side 6
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– Visjonen vår er å flytte makten ut av 
de tunge institusjonene og til pasienten, 
sier forsker og sykepleier Brith Andresen. 
Fremtiden viser stadig færre liggedøgn på 
sykehus, vi må derfor bygge opp tilbudet 
der pasienten bor. Det betyr for eksem-
pel mulighet for kontroll uten oppmøte, 
såkalt E-poliklinikk.

Brith Andresen tok for seg hvilke for-
ventninger unge voksne med medfødt 
hjertefeil vil ha til helsetjenestebehov for 
de neste 20 årene i sin prøveforelesning 
da hun forsvarte sitt doktorgradsarbeid 
før jul i fjor (se egen sak). I konklusjonen 
sa hun blant annet at nye teknologier kan 
bidra til å gi pasientene et bedre liv, men 
at det viktigste er god kommunikasjon 
mellom de ulike instansene i samfunnet 
og pasienten – og mellom ulike deler 
av helse- og omsorgstjenesten, skole og 
arbeidsliv.

VIL FLYTTE MAKT TIL PASIENTEN
Mange alvorligsyke hjertepasienter kan 
leve gode liv dersom samfunnet satser på 
verdi som et resultat, mener Andresen. 
Nøkkelen er verdibaserte helsetjenester 
(se faktaboks) der pasienten selv har en 
hånd på rattet.

– Det gjelder spesielt de sykeste pasiente-
ne. Å sende en statusrapport elektronisk, 
for eksempel – gjerne ved hjelp av en 
app – skulle vært på plass allerede. Den 
kunne hjulpet legene med å vurdere om 
et sykehusbesøk var nødvendig eller ikke, 
forklarer Brith Andresen. Hun vil ha 
oversikt både over klinisk status og hva 
som opptar den enkelte gjennom web-ba-
serte kommunikasjonsplattformer.

– Det ville spart mye tid, og spart en del 
reise. Jeg tror vi kunne ha fått igjen det vi 
sparte i en annen verdi.

– Vil pasienten oppleve det som trygt hvis 
det blir færre sykehusbesøk? 
– Kanskje noen vil savne den tryggheten. 
Men de pasientene jeg har snakket med 
er ikke så opptatt av å måtte se legen. 
Unge mennesker er dessuten spesialister 

på ny teknologi og nye kommunikasjons-
former. Jeg tror at en konsultasjon på 
skjerm hjemme hadde vært nok, og har 
stor tro på å gjøre den typen tiltak for å 
gi pasienter og pårørende mindre tid på 
sykehus. De må tilbringe mye tid på syke-
huset uansett.

HVA ER VIKTIG FOR PASIENTEN?
Brith Andresen er opptatt av å løse de 
problemene som er viktige. For pasien-
ten. 

– Vi hadde en jente, en flyktning, som 
kom for behandling. Hun klarte seg gjen-
nom operasjonen, men kollapset – og det 
endte med at hun fikk nytt hjerte. Da hun 
lå i sengen med kanylene ut av halsen og 

hele rommet fullt av teknologi, spurte vi: 
Har du det bra?

Hennes problem, sa hun, var at hun så 
tåkete på ene øyet, og ikke kunne snakke 
med de hun ville på mobiltelefonen sin 
på grunn av det. Ingen av oss hadde tenkt 
på at det var hennes hovedproblem! Det 
er et veldig godt eksempel på at pasien-
tene erfarer andre ting enn det vi tror er 
viktig. Det er pasientene som vet hva de 
er redde for og hva som er vondt – uan-
sett hva våre datar sier. 

TA TEKNOLOGIEN I BRUK
God pasientoppfølging er blitt et nytt, 
stort hjertebarn for den ferske doktoran-
den.

Intensivsykepleier Brith Andresen har i 
sin doktorgradsavhandling sammenlig-
net pasient- og samfunnskostnadene for 
skifte av hjerteklaff ved hjelp av kirurgisk 
metode og implantasjon via en blodåre. 

Andresen har i prosjektet sett på hva 
de ulike inngrepene faktisk koster – for 
pasientene, for familiene, sykehuset og 
samfunnet. Hun har studert kliniske og 
erfarte resultater, psykososial funksjon 
og kostnader hos pasienter som får ny 
perkutan (se faktaboks) versus kirurgisk 

pulmonalklaff (klaffen inn til lungene). 
Konklusjonen er at intervensjonsmetoden 
har mange fordeler.

MANGLET DOKUMENTASJON
Det spesielle er at studien har hatt spesi-
ell vekt på pasienterfaringer, noe det til 
nå vært lite vitenskapelig dokumentasjon 
på når det gjelder denne typen inngrep.

Perkutan-metoden er banebrytende fordi 
man unngår åpen hjerteoperasjon. En 
ungdom med en kompleks hjertefeil, kan 

for eksempel ha hatt over 10 inngrep, 
både operative og intervensjonelle, så 
langt i livet. Det å slippe ett av dis-
se inngrepene kan ha stor betydning. 
Sykehusinnleggelser innebærer som kjent 
store inngrep i dagliglivet – ikke bare for 
pasienten men også for nær familie.

FULGT OPP I ET ÅR
Brith Andresen har intervjuet 10 pa-
sienter og nære pårørende angående 
erfaringer med ny metode. Hun innhentet 
også ulike data hos pasienter behandlet 

– Man ønsker kortere og kortere liggetid, 
men må tilby kvalitet når man sender 
folk hjem. Det betyr å ta i bruk elektro-
niske duppeditter. Selv om det er viktig 
å se hverandre – ikke minst for legen 
– må ikke alle komme inn på sykehuset 
hver gang. For å få til det er vi avhengig 
av forståelse og tettere samarbeid med 
kommunehelsetjeneste, Nav og så videre. 
Og så må vi huske at alle pasienter er 
forskjellige, understreker hun.

Roboter vil trolig få en rolle i fremtidens 
pasientoppfølging.

– Det er helsekroner å spare mange ste-
der. Jeg tror på å individualisere pasient-
forløp og gi pasienten en mer aktiv rolle. 
Det er ikke tvil om at det er vi som har 
hatt makten. Hvis pasienten føler seg mer 
sett og hørt tror jeg at det kan gjøre en 
stor forskjell!

Brith Andresen vet at mange gruer seg til 
legebesøket. Alt du hadde tenkt å spørre 
om, glemmes når du kommer inn på 
undersøkelsesrommet. Du skjønner ikke 
helt hva legen sier, føler deg dum og at 
det du skulle si eller spørre om ikke er så 
relevant likevel. 

– Hadde vi hatt en app eller en annen 
elektronisk kommunikasjonsmetode, 
kunne pasienten registrere ting underveis. 
Jeg har sånn tro på det! Men vi har en 
vei å gå, innrømmer hun.

VERDIBASERT OPPFØLGING
Behandlingen som tilbys voksne og barn 
med medfødt hjertefeil er veldig avansert.

– Da må vi ta inn den verdien det har å 
la pasienten være mer i sentrum for orga-
nisering og struktur. Det er verdiskaping 
for hele samfunnet, mener Andresen. 
Hun viser til at de i nabolandet Sverige 
har innført verdibasert helsetjeneste. Der 
defineres pasientenes erfaringer som er en 
verdi man tar hensyn til og lar ta plass. 

MEDISINBRUK ER ETT EKSEMPEL.
– Det er unødvendig å gi ett medikament 
til alle hvis det er 20 som har nytte av 
det. 

Å lytte til hver enkelt og innhente og 
forvalte den kunnskapen blir viktig 
fremover. Det jeg har lyst til å arbeide 
videre med, er å utvikle den individuelle 
oppfølgingen. Jeg vil jobbe videre med 
verdibasert helsetjeneste fordi jeg tror på 
det! 

VIL ALLTID UTVIKLE SEG
Brith Andresen er lovet forskningstid for 

å arbeide videre med disse problemstil-
lingene.  

– Drømmen er å arbeide 50 prosent i 
klinikk, og 50 prosent med forskning.

– Har du alltid drømt om å forske? 
– Jeg har alltid likt å lese fag, helt fra sy-
kepleierskolen. Jeg føler at jeg må utvikle 
meg videre, forteller hun. Sykepleieren 
ble intensivsykepleier, og begynte på 
hovedfag. Det bidro nok til å ville lære 
enda mer, og da hun ble invitert med 
i en forskningsgruppe – ifølge seg selv 
fordi hun var den eneste sykepleieren på 
Thorax med mastergrad – kunne hun 
ikke si nei. 

– Et doktorgradsarbeid er en utrolig 
stor jobb – mer enn jeg var klar over – 
men jeg har aldri tenkt jeg ikke skulle 
gjennomføre, sier hun, og takker stadig 
for all inspirasjon og støtte fra veilederne 
sine. 

VERDIBASERTE HELSETJENESTER
Valerie Billingham er en nestor innen verdibaserte helsetjenester. Hennes 
mantra er «Nothing about me without me» – ingenting om meg uten meg.

Billingham utvidet fokuset fra det medisinske sykdomsfokuset og kun tall på 
overlevelse, til å innlemme pasientens verdi, delaktighet, erfaring, symptomer 
og påvirkning av sin sykdom som en nødvendig del av kunnskapsbildet og en 
naturlig del i evaluering av resultater.

Professor Michael Porter ved Harvard Business School står bak modellen 
Verdibasert Helsetjeneste. Han definerer verdi som pasientens selv-evaluerte 
helsegevinst og mener at den reelle verdien i evaluering av helsetjenester 
ligger i hvordan pasienten opplever den. 

Sammen med Elisabeth Teisberg publiserte Porter i 2006 boken Redefining 
Healthcare, som har fått stor gjennomslagskraft.

FREMTIDENS OPPFØLGING 
ER PERSONLIG OG VERDIBASERT
AV MARIT HAUGDAHL

– Verdibaserte 
helsetjenester er 
fremtiden, og jeg 
tror man kan spare 
helsekroner ved å 
individualisere, sier 
Brith Andresen ved 
OUS Rikshospitalet. 
Foto: Marit Haugdahl

ERFARING MED NY VERSUS KIRURGISK BEHANDLING 
VED BYTTE AV HJERTEKLAFF
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FORSKNING: 
SAMMENHENG MELLOM HJERTE-
FLIMMER OG DEMENS

Rundt 100.000 nordmenn har hjerteflimmer. Nå har både nor-
ske og amerikanske forskere konkludert med at disse pasientene 
også har en økt risiko for å få demens, melder NRK.

– Folk skal ikke være skremt. Når vi finner slike sammenhenger 
betyr det at vi på sikt kan få på plass et enda bedre behand-
lingstilbud, sier professor Maja-Lisa Løchen ved UiT Norges 
arktiske universitet til kanalen. 
Risikoen for å utvikle demenssykdommer øker hos personer 
med hjerteflimmer.

Gjennom Tromsøundersøkelsen har de testet sammenhengen 
mellom hjerteflimmer og endringer i kognitiv funksjon over sju 
år. Merk deg at gjennomsnittsalderen på testpersonene var 65 
år. Testene er utført gjennom en ren hukommelsestest, en test 
som dreide seg om tall og tegn, og en tempotest. På de to første 
testene så de ingen forskjell mellom de som hadde atrieflim-
mer og de som ikke hadde det. Men på tempotesten så de stor 
forskjell. De med atrieflimmer hadde 40 prosent større nedgang 
i kognitiv funksjon over sju år enn de som ikke hadde flimmer.
Det er første gang at man har klart å påvise denne sammen-
hengen, og tre uavhengige studier viser det samme. De to andre 
studiene er fra USA.

Artikkelen sier ingenting om i hvor stor grad alder er en faktor 
her eller hva som er årsaken til atrieflimmeret hos disse pasien-
tene. Atrieflimmer er for øvrig den vanligste hjerterytmeforstyr-
relsen i verden og har en forekomst på omkring 1 prosent i den 
voksne befolkningen.

Anne Rita Øksengård i Nasjonalforeningen for folkehelsen 
synes det er forståelig at noen kan bli engstelige, men under-
streker at det er viktig å huske på at økt risiko ikke betyr at du 
kommer til å få demens selv om du har eller kommer til å få 
atrieflimmer!

Kilde: NRK

REHABILITERING I JUNI?
LHL-sykehuset Gardermoen er de eneste i Norge som har 
hjerterehabilitering spesielt tilpasset voksne med medfødt 
hjertefeil.
På rehabiliteringsavdelingen har de et stort og erfarent team 
som har mange års erfaring med pasientgruppen. Tilbakemel-
dingene fra brukerne er helt suverene.

Kunne du tenke deg å prøve?
Neste inntak for voksne med medfødt hjertefeil er 10. juni 
med utreise 5. juli. Søknadsfrist for dette oppholdet er 11. 
mai. Gruppene er på inntil 15 GUCH-pasienter. GUCH er 
for øvrig den engelske betegnelsen på voksne med medfødt 
hjertefeil.

Mer informasjon 
https://www.lhl.no/gardermoen/rehabilitering/
hjerterehabilitering/

Har du spørsmål, så kontakt inntakskoordinator 
Aina Solbakken på telefon 92611020 eller epost
 aina.solbakken@lhl.no
Hjerterehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen holdt 
tidligere til på Feiringklinikken.

PODCAST: OPERASJON THERESE
Therese Solberg, 39 år, fikk nylig vite at hun har en medfødt 
hjertefeil – i tillegg til at hun har en stoffskiftesykdom som gjør 
at hun må fjerne skjoldbruskkjertelen.

Nå har hun laget en podcast om sykdommen.

Fredag 18. januar ble Therese lagt inn på Rishospitalet, og 
mandag 21. januar var dagen for hjerteoperasjon. I podcasten 
forteller hun om hvordan sykdommen ble oppdaget, 
hvordan hun opplevde det, og hun tar lytterne med gjennom 
sykehusopphold, operasjon – og ikke minst tiden etterpå! 
Det har ikke vært bare enkelt, og Therese har møtt på mange 
utfordringer hun aldri hadde tenkt på før – og som mange 
sikkert kan kjenne seg igjen i.

Lykke til videre Therese – og takk for at du deler dine 
erfaringer.

Podcasten finner du her:
https://anchor.fm/therese7/episodes/ 
Status-hjertet-og-litt-graves-e3djlg

Lurer du på noe?  
Thereses epostadresse er therese.smiler@gmail.com

med begge metoder, altså hadde hun en 
kontrollgruppe som hadde gått gjen-
nom åpen hjerteoperasjon. Totalt var 
34 pasienter med i studien. De leverte 
spørreskjema før inngrepet, og etter 3, 6 
og 12 måneder. Pasientene var fra 9 år og 
oppover til 50+. 

Siden starten i 2007 har perkutan-klaffen 
blitt tilgjengelig for langt flere pasienter, 
blant annet fordi den har kommet i flere 
størrelser og nå ikke bare kan benyttes 
av barn.

– Men selv om det har skjedd mye, er den 
fortsatt kun tilgjengelig for en smal grup-
pe, innrømmer doktor-sykepleieren. Det 
er blant annet en forutsetning at perku-
tan-pasientene har blitt operert tidligere, 
fordi man trenger noe å «feste» klaffen i. 

RASKT COMEBACK
Etter en intervensjonsbehandling kunne 
barna reise hjem etter to dager, mens 
de voksne pasientene gjerne ble en dag 
ekstra. 

– Noen av ungene sto og hoppet i senga 
dagen etter, og ikke minst var foreldrene 
glade for å kunne reise hjem så fort, for-
teller hun. Rehabiliteringen ble noe helt 
annet sammenlignet med åpen hjerteki-
rurgi. Noen dro rett til venner da de om 
hjem – som om de ikke hadde vært borte, 
og noen barn var tilbake på skolen bare 
et par dager etter hjemkomst.

– Alt i alt gir perkutan teknikk mindre 
fravær fra normalhverdag og sosiale 
arena og metoden gir et lettere og mindre 
belastende forløp enn kirurgi, konklude-
rer forskeren.

IKKE LIKE POSITIVT FOR ALLE
Men ikke alle var like fornøyde. De som 
slet mye fra før, var i en jobbsøkersitua-
sjon, slet med å få jobb, å få forsikring, 
opplevde Nav som en utfordring eller 
møtte nye faser i livet, slet uavhengig av 
prosedyre.

Enkelte følte seg ikke så mye bedre 
uansett  inngrep og hos noen få innfrid-

de det ikke helt fordi de hadde forventet 
mer. 

– Men hovedtyngden var veldig fornøy-
de, understreker hun. Det gjaldt ikke 
minst de pårørende.

Økonomisk er det ikke like mye å spare 
på den nye metoden, fordi selve klaffen 
er så dyr (rundt 250.000 kroner). Selv 
om det å sette inn perkutanklaff ga 
mange færre liggedøgn på sykehus, ble 
det totalt sett dyrere enn et tradisjonelt 
forløp.

FÆRRE KONSENTRASJONSPROBLE-
MER
Psykososial status hadde bedre score 
i perkutangruppen, og kjente utfor-
dringer som tanke- og konsentrasjons-
problemer var  mindre hos pasientene 
som hadde satt inn klaff med den nye 
metoden.

– Det er et kjempeviktig funn som det 
blir utrolig spennende å følge opp, sier 
Brith Andresen.

Kliniske data, som reduksjon i pulmo-
nal stenose og pulmonal lekkasje, var 
vedvarende gode i begge grupper. 

I USA har perkutanklaffen blitt første-
valget når pasienter trenger ny pulmo-
nalklaff.

– Perkutan klaff vil bli mer og mer ut-
beredt, og jeg vil tro at man i fremtiden 
vil kunne bruke den uten å måtte ha en 
operasjon først også, spår Andresen.

PERKUTAN PULMONALKLAFF

Rikshospitalet startet med perkutan implantasjon av pulmonalklaff i 2007. 

Perkutan betyr at man går inn gjennom en stor blodåre, vene i lysken eller halsen 
for å sette inn den nye hjerteklaffen – og unngår dermed åpen hjerteoperasjon.

Internasjonalt er det satt inn flere tusen intervensjonelle pulmonalklaffer, i 
Norge har vi nå passert 100. 

OM DOKTORGRADEN

Tittel: Percutaneous pulmonary 
valve implantation impact on clinical 
outcome, patients self-reported 
health, psychosocial function, and 
hospital costs in patients with 
congenital heart disease. 

Hvor: Intervensjonsjonssenteret 
ved Institutt for klinisk medisin 
og Thoraxkirurgisk avdeling, 
Rikshospitalet.

Hvem: Brith Andresen

Antall pasienter undersøkt: 34. 20 
perkutane og 14 kirurgiske fra 9 til 
53 år.

Konklusjon: Den nye teknikken kan 
erstatte et kirurgisk inngrep. Den 
nye teknikken er mer kostbar for 
samfunnet, men bedre for pasienten.

Pasienten må få mer makt i pasientbehandlingen, mener Brith Andresen.
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KINO I SØR OG ØST
I februar arrangerte region sør kinokveld for 
medlemmene. Her er noen blinkskudd fra kinoturene i 
Drammen, Arendal og Sandefjord! Topp stemning med god 
mat før turen gikk til kinosalene hvor vi koste oss med 
«Amundsen», melder Siri Kristiansen.

Også i region øst har de hatt kinokveld – i Oslo. 9. mars så de 
filmen Green book på Klingenberg Kini, og etterpå var det 
pizza på Peppes.

VMH REGIONSTYRER 2019   
REGION ØST
Leder Morten Eriksen morten@vmh.no 
Nestleder Maria Rolén m-rolen@online.no 
Kasserer Trond-Eirik Hart gethart@gmail.com 
Sekretær Marthe-Lene Sandsæther marthe_lene@yahoo.no 
Styremedlem Benedicte Isabell Meidell benedictemeidell@yahoo.no 
Styremedlem Jarl Holm jaholm2@online.no 
Styremedlem Jarle Siggaas jarle66@outlook.com 
 
REGION SØR
Leder  Siri Kristiansen Siri.steinsholt.kristiansen@gmail.com
Nestleder/kasserer Frøydis Løvberg Lien vesle_Lovbergen@hotmail.com
Styremedl/sekretær Susanne Trevland Landsem  susanne.landsem@hotmail.com
Styremedlem Morten Amundsen  morten.amundsen@landkreditt.no 
Styremedlem Eirik Møklegård eirik.moklegard@hotmail.com
 

REGION VEST
Leder: Fredrik Hultman Bjørgo   fredrik.bjorgo@gmail.com
Nestleder: Daniel Kinsarvik  danielkinsarvik@gmail.com
Kasserer:  Line Skåtøy  line_f_skatoy@hotmail.com
Styremedlem: Hilde Klubben Svensson hildeksvensson611@hotmail.com 
Styremedlem: Frøya Tonheim Carlsen froya_carlsen@hotmail.com 

REGION MIDT
Leder Liv Marit Røiseng Nordli missmanga86@outlook.com 
Nestleder Siw Øiaas Johannessen  siwoiaas@gmail.com 
Styremedlem Wenche Nubdal wenchenubdal@hotmail.com 
Styremedlem Jostein Hovlid hovlid83@hotmail.com
Styremedlem Bjørn Håvard Aune bhaune@hotmail.com 
Styremedlem Ida Tvervåg ida.tvervag@gmail.com 

REGION NORD
Leder Hilde Gorboe Hilde.Gorboe@mattilsynet.no 
Nestleder Rolf-Olav Sandberg Hanssen rolfhanssen@gmail.com
Kasserer Kari Anne Pedersen karriped@hotmail.com
Sekretær Audun Sivertsen audunsivertsen@gmail.com 
Styremedlem Balder Aarø balder.aaro@gmail.com 

Luksus  
i vest
I region vest slo de på stortromma 
i år og inviterte til velværehelg på 
Sola Strand Hotel i forbindelse med 
årsmøtet 23.-24. februar. 10 påmel-
de nøt velsmakende lunsj, middag 
og søndagsbuffet (den indrefileten, 
altså!), spa, massasje (så himla godt!) 
og velvære i lange baner, tur på den 
berømte Solastranda, det flotte, histo-
riske hotellet og godt selskap! 

Vant som vanlig
I region nord ble årsmøtet som vanlig 
avsluttet med vannsklie-mesterskap.

Tradisjonen tro avholdes det årlige VMH-nord-mesterskapet i 
vannsklie på Nordlandsbadet i Bodø dagen etter årsmøtet. I år 
stilte det 6 stykker til start. Vinneren ble (som vanlig) Balder 
med tiden 10.35. Rolf-Olav kom på 2. plass – også det tradi-
sjonen tro, mens nykommeren Audun snek seg inn på 3. plass.

Øst: Region øst kombinerte sitt årsmøte 
med et forsinket julebord.

Sør: Det var god stemning på årsmøtet i 
region sør.

Nord: Det var godt oppmøte på årsmøtet 
i region nord.

Vest: Vakre Solastrand var stedet for 
styremøtet i region vest. Her er fire av 
fem styremedlemmer samlet – Hilde var 
dessverre ikke til stede.

FESTKVELD 
PÅ LERKENDAL
Styret i region midt planlegger å invitere 
medlemmene til å se Rosenborg spille på Lerkendal 
16. mai. 

De skal spille mot Haugesund denne fotballens 
festaften, som alltid har fullt hus og god stemning.

Følg med i epostkassa og på VMH region midt sin 
Facebookside for mer informasjon etter hvert! Fra venstre Brit Hultman Bjørgo, Fredrik Hultman 

Bjørgo, Frøya Tonheim Carlsen, Daniel Kinsarvik, Line 
Skåtøy, Rune Hetland og Thea Hesby Martens.
Fotograf: Kari Hultman

Fra venstre Fredrik Hultman Bjørgo 
og Daniel Kinsarvik.
Fotograf: Brit Hultman Bjørgo

BOKTIPS FRA FREDRIK
Jeg vil anbefale alle å lese «Jeg lever et liv som ligner deres» 
av Jan Grue. Jeg fikk den til jul og leste denne engasjerende 
selvbiografien raskt ut i romjula. (176 sider.)

Dette er ei strålende innsiktsfull bok om å leve som funk-
sjonshemmet. Alle med medfødt hjertefeil og alle pårørende 
kan kjenne seg igjen i sider av det livet som Jan Grue forteller 
om, med en sårbar kropp og med en lengsel etter og kamp for 
å få leve et liv som mest mulig likner andres liv. Men svært 
få kan skrive som ham; så presist, så analytisk og likevel så 
levende – med så treffende beskrivelser og så gode metaforer. 
Boka har fått strålende kritikk, og det fortjener den virkelig.

Fredrik Hultman Bjørgo
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RETURADRESSE:
Foreningen for 
hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo

STØTT LIVSVIKTIG FORSKNING 
FOR BARN OG HJERTESYKDOM!

Vi trenger ny kunnskap og 
nye metoder – og vi trenger bidrag.

VIPPS 112519
 

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


