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I denne utgaven av Hjertebarnet kan du 
lese om hva som gjøres for å hindre at 
stadig flere bakterier blir motstandsdyk-
tige mot medisin i form av antibiotika. 
Dette er et stort problem internasjonalt, 
men skaper også uro her hjemme. 

På verdensbasis dør hvert år 700 000 
mennesker som følge av multiresistente 
bakterier, altså bakterier som endrer seg 
og lager sin egen forsvarsmur mot me-
disin. Det er nesten ti ganger så mange 
som ble drept i krig i verden i 2018. I 
Norge er tallet på døde cirka 70, bare 
litt færre enn tallet på drepte på norske 
veier.  

Det mest skremmende er at man i mange 
tilfeller ikke har annen medisin som kan 
gjøre jobben når en type bakterie har la-
get seg et effektivt skjold. Det forskes på 
nye antibiotikum og andre typer medisin 
som effektivt kan ødelegge motstands-
dyktige bakterier, men foreløpig leder de 
multiresistente bakteriene kampen. 

Et viktig middel i kampen mot resistens 
er mindre bruk av antibiotika, slik at 

bakteriene får færre muligheter til å 
endre seg. Norske helsemyndigheter har 
satt som mål at bruken av antibiotika 
skal være redusert med 30 prosent innen 
2020.  

Alexander Flemings oppdagelse av peni-
cillin i 1928 var starten på en medisinsk 
revolusjon og det ble en av de virkelig 
store oppdagelsene i forrige århundre, 
en oppdagelse som har reddet millioner 
av liv. 

Fleming advarte mot resistente bakte-
rier allerede da han fikk Nobel-prisen 
i 1945. Snart 75 år senere intensiveres 
kampen mot resistente bakterier, en 
kamp som er viktig også for våre med-
lemmer. 

DE FARLIGE BAKTERIENE

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Norske helsemyndigheter 
har satt som mål at 

bruken av antibiotika skal 
være redusert med 30 

prosent innen 2020.  
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PS! Mange av dere som leser Hjertebarnet fikk tidligere i år en undersøkelse om bladet 
vårt. Vi er takknemlige for alle svarene vi fikk, og ikke minst at dere gir så fantastiske 
tilbakemeldinger. Nå har vi begynt arbeidet med å tenke ut hvordan Hjertebarnet skal 
bli enda mer interessant for deg som leser. Vi gleder oss! 
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notiser

MIDNIGHT SUN MARATHON I TROMSØ FOR 30. GANG  

– FFHB VAR MED 
36 deltakere var med da Foreningen for hjertesyke barn Troms hadde samling i juni på 
Clarion Collection Hotel Aurora, med fokus på fysisk aktivitet. Hotelldirektør Inger-He-
lén Hjemvoll, som selv har gjennomgått en transplantasjon, ønsket deltakerne fra FFHB 
velkommen og delte litt av sin egen historie. Hun hadde fått «Blås Idé» til å lage et 
spesielt glasshjerte til alle barna som deltok, en gave fra henne og hotellet.

Deretter fulgte Knut Erling Wedul fra Sykkeleventyr.no opp med foredrag om hans egen 
erfaring med å være hjertesyk og sykle verden rundt.

Litt senere på dagen stilte 18 barn og 18 voksne fra 
FFHB Troms og gjennomførte Coop minimarathon 
på 4,2 kilometer. 

– Jeg er så imponert over store og små som gjennom-
førte og heiet hverandre fram, i dag vant vi alle gull, 
sier leder i FFHB Troms, Lillian H. Solberg.

Hun takker alle som var med for en minnerik dag! 

Amalie (12) har en sjelden og komplisert medfødt hjertefeil og hadde sin tredje 
store hjerteoperasjon i vinter. Med ny og mekanisk aortaklaff må Amalie gå på 
blodfortynnende medisiner resten av livet.  
– Jeg må passe på en del ting, men jeg får lov å 
spille fotball igjen og det er bra, sier den 
tøffe 12-åringen fornøyd.

– Det tar tid å venne seg til blodfortynnende me-
disin. Vi jobber med å finne ut hva hun kan drive 
med og hva hun må være litt forsiktig med når 
hun går på Marevan, sier mamma Nina Lorvik 
Holum og medgir at det ikke er like lett å vite 
hva som er farlig og hva som ikke er det. Det er 
lett å bli redd, medgir hun ærlig. 

– Men vi lærer! 
– Jeg må passe på hvis jeg slår meg og får slag 
eller støt mot hodet, eller blir svimmel, kvalm 
og kaster opp. Da skal jeg ringe ambulanse 
med en gang, forklarer Amalie selv. 

Blodfortynnende (antikoagulasjons)behandling 
har som formål å hemme blodets evne til å levre 
seg. Barn som får satt inn mekanisk klaff, må ta 
blodfortynnende for å forhindre at det dannes 
blodpropper. Ulempen med behandlingen er 
risikoen for blødning. Marevan (warfarin), som 
Amalie må ta, er det mest brukte blodfortynnen-
de medikamentet. 

HØRER SLAGENE
Det vanskeligste for Amalie etter den siste ope-
rasjonen, ifølge henne selv, har likevel ikke vært 
medisinen, men å venne seg til selve lyden av den 
mekaniske klaffen. Slagene i aortaklaffen hennes 
kan nemlig høres når det er stille rundt henne. 

GLAD FOR Å SPILLE 
FOTBALL IGJEN

BEVARER RETTEN 
TIL SPESIAL- 
UNDERVISNING

Kunnskapsminister Jan Tore 
Sanner går imot Nordahl-
utvalgets innstilling om å fjerne 
retten til spesialundervisning, 
og viderefører den lovfestede 
retten til å få spesialpedagogisk 
hjelp. 

– Vi er veldig glad for dette, og 
vi vet at det også er mange barn 
med medfødt hjertefeil som 
trenger denne retten og har stor 
nytte av spesialundervisningen, 
sier generalsekretær i 
Foreningen for hjertesyke barn, 
Helene Thon.

Nordahl-utvalget felte i 2018 
en knusende dom over hvordan 
spesialundervisningen fungerer 
i Norge, og forslo å fjerne 
retten til spesialundervisning. 
Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon mente det 
var feil medisin, og startet 
underskriftskampanje for 
at rettigheten skulle bestå. 
Foreningen for hjertesyke 
barn var en av organisasjonene 
som skrev under. Nå har 
organisasjonene nådd fram!

Amalie er en ivrig fotballspiller. På første trening etter den 
siste operasjonen fikk hun seg en gledelig overraskelse – hun 
ble ikke utmattet! Her har hun bronsemedaljen fra sommerens 
fotballturnering i Östersund rundt halsen.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Sterkt gjensyn med 
sykehus i Sveits

Carl Fredrik Kuhle (23) hadde tre store 
hjerteoperasjoner i løpet av sitt første leveår. Disse 
ble utført i Sveits av doktor Norwood fra USA, som 
jobbet der på den tiden. Norske barn med hypoplastisk 
hjertesyndrom ble på 90-tallet sendt til USA og til 
Sveits for behandling. I sommer var Carl Fredrik på 
besøk i traktene og på sykehuset.

– Det ble et sterkt gjensyn med sykehuset i Sveits som 
reddet Carl-Fredriks liv for 23 år siden. Spesielt var det 
for ham å høre historiene fra livet vårt den gang, og ikke 
minst se navnet sitt på trikkeskuret. Det var tradisjon 
blant foreldrene å risse inn navnet til babyene etter tre 
vellykkede operasjoner, forteller mamma Hege Kuhle.
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– I starten fikk jeg ikke til å sove, fordi jeg hørte 
tikkingen hele tiden. Jeg ble litt redd av det. Men 
så fant jeg ut at jeg kunne høre på eventyr når jeg 
skal sovne. Da hører jeg ikke tikkingen og da går 
det fint, forklarer Amalie. Hun forteller at hun 
har hatt venner på besøk som også har registrert 
den tikkende lyden. De har reagert med å si «oi», 
og en sa til og med «æsj». 

– Men det er sikkert fordi hun ikke er vant til det, 
det er jo litt ekkelt når lyden er høy, legger Amalie 
til, og er full av forståelse og omsorg for vennene 
sine.

BRAKK ARMEN
Et par uker etter at Amalie var friskmeldt og i 
gang med skole og hverdag etter operasjonen i 
vinter, greide hun å falle av sparkesykkelen og 
brekke armen. Hun var på skolen og ringte til 
mamma da det skjedde, men sa ingenting til rek-
tor. Da Nina omsider kom frem til skolen og fikk 
se datterens oppsvulmede og hovne håndledd, 
fikk hun hjertet i halsen og nesten panikk.  

– Vi hadde fått beskjed om å ringe etter ambulan-
se ved harde støt. Nå ble jeg skikkelig redd for at 
det kunne være en indre blødning. Det bar rett til 
legevakta og videre til sykehuset, forteller Nina. 

Det viste seg at håndleddet var brukket, men 
anestesilegen på Levanger sykehus torde ikke 
legge henne i narkose for operasjon, på grunn 
av Marevan-bruken og historikken til Amalie, så 
hun ble sendt videre til St. Olavs hospital. Pappa 
Egil Holum forteller at de hadde latt være å ta 
Marevan den dagen, likevel var INR-verdien (les 
mer i faktaboks) høy, og hun måtte få K-vitamin 
før hun kunne legges i narkose. Amalies håndledd 
ble operert, og for ikke lenge siden ble skruene 
tatt ut. Amalie viser dem fram. Nå oppbevarer 
hun dem i et prøveglass i en egen «doktorkof-
fert», som hun og lillesøster Nora bruker når de 
innimellom leker sykehus. 

– Min fjerde operasjon, sier Amalie lakonisk og 
rister på glasset med skruene. Det er bare noen 
uker siden gipsen ble tatt av.

Maren (14), Amalie (12) 
og Nora (6) er gode ven-
ner det meste av tiden. 
Det er sommer i Steink-
jer da Hjertebarnet er på 
besøk, og jentene gleder 
seg til å ha fri og til å 
bade. Amalie må dekke 
til arret på brystet når 
hun er i sola, men ellers 
er det null problem.

Nina og Egil fikk vite allerede i svangerskapet at 
Amalie hadde hjertefeil. – Vi finner indre styrke til å 
stå i det, sier Nina.

Familiens firbente, en 
wheaten terrier på tre 
år, er glad i å bli kost 
med av sine tre eldre 
«søstre». Nora har mye 
omsorg for familiens 
aller minste.
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– Det gode var at Amalie fikk oppleve å våkne opp 
etter en operasjon uten å ha smerter, smiler Nina. 

– Ja, og jeg ville egentlig bare sove, så det var litt 
irriterende med dem som hele tiden vekket meg 
for å gi meg Paracet, legger Amalie like smilende 
til.

ALLSIDIG
Hjertebarnet møter familien på fem, pluss en fir-
bent og entusiastisk Niko, hjemme i Steinkjer. Det 
er finvær og huset ligger omkranset av inntrøn-
dersk vakker natur og frodige landbruksarealer. 
Skoleferien er godt i gang, dagene er rolige og 
Amalie har vært litt spent på besøket fra bladet. 
Å skulle fortelle om sin omfangsrike sykehistorie 
er spesielt, men Amalie deler av det hun husker 
og det hun er opptatt av. 

– Etter den siste operasjonen har jeg sluttet å 
være så sliten på ettermiddagene, sier hun og sy-
nes dette er ekstra hyggelig å fortelle. For Amalie 

har mye hun vil gjøre og trenger energien. Hun 
sparker fotball, driver med teater og elsker alt 
som har med håndarbeid å gjøre.  

Amalie henter fram et stort papphjerte, hvor hun 
har limt bilder fra sykehuset og diverse ultralyd-
bilder av hjertet. Dette er del av et 4H-prosjekt 
hvor hun også har skrevet ned noe av det hun har 
opplevd. Bildene forteller mye om hva hun har 
vært igjennom i livet sitt, med mange sykehus-
opphold, tester, inngrep og narkoser.

– Dette har vært en ganske nyttig bearbeidelse, 
legger mamma til.

VISSTE OM FEILEN
Nina og Egil fikk allerede i svangerskapet vite 
at barnet de ventet for snart 12 år siden, hadde 
hjertefeil. Nina husker det som om det var i går.

– Vi var på ultralyd i uke 18 på Levanger 
sykehus, og der syntes de at de så noe galt med 
kamrene i hjertet. Så da ble vi henvist til St. Olavs 
hospital for grundigere sjekk. Det tok en hel uke 
før vi kom dit. Det var lenge å vente, syntes Nina.

På St. Olav mente legene som undersøkte henne 
at hjertefeilen var en såkalt DORV (at begge puls-
årene har utløpt fra høyre ventrikkel) av TGA (ho-
vedpulsårene/de store arteriene har byttet plass) . 

– De diskuterte og diskuterte over hodet på meg, 
det tok tid å finne ut hva det var. Det var ganske 
skremmende, minnes Nina og forteller at hun 
fikk høre at hun var så rolig. 

– Jeg skjønte nok ikke alvoret, tror jeg var litt uten-
for meg selv. Jeg fikk tilbud om å ta fostervannsprø-
ve også. Det var i grunnen greit, jeg skulle beholde 
barnet uansett, jeg, sier hun og betoner det siste.

Amalie ble født på Rikshospitalet, og Nina hus-
ker hvor fort alt gikk etterpå. 

– De klippet navlestrengen, så løp de av gårde 
med henne. Først to timer senere fikk vi se henne 
igjen, da lå hun på nyfødtintensiv avdeling, min-
nes Nina, som syntes disse dagene var underlige 
og skremmende. Storesøster Maren, som da var 2 
år, var hos besteforeldrene. 

– Mimmi og morfar har vært veldig god støtte 
hele veien, legger Nina takknemlig til.

Amalie kom til verden med flere alvorlige hjerte-
feil. Både TGA, VSD (hull mellom hovedkamre-
nes skillevegg), DORV og hypoplastisk (underut-
viklet) aortabue. En sjelden kombinasjon av feil, 
som legene informerte om at de bare ser en gang 
omtrent annethvert år. Nina forteller at Amalie 
har en fetter, Johan, som ble født i 2015 og som 
har hjertefeilen VSD. Han ble operert høsten 
2018, men hullet ligger så nært opp til klaffen at 
det fortsatt er lekkasje.

– Det er litt spesielt, og han og Amalie har et vel-
dig godt og sterkt bånd, det er ganske rørende.

TRE STORE HJERTEOPERASJONER
Amalies første operasjon ble utført da hun var 
fem dager gammel. Kirurgene flyttet på de store 
årene, blokket ut aortabuen og tettet igjen hullet 
mellom kamrene. 

– Det var Sigurd Birkeland som opererte hen-
ne både som nyfødt og siste gangen. Vi har et 
spesielt forhold til ham, og det tror vi han har til 
Amalie også, sier Nina og blir nesten litt andektig 
når hun snakker om kirurgen. Hun forteller at 
de møtte ham dagen før operasjonen, den gangen 
for tolv år siden, da var han alvorlig og virket 
preget. 

– Vi måtte forberede oss på det verste, sa han til 
oss. Det er en tøff beskjed å få. 

Operasjonen gikk imidlertid bra, og noen uker 
senere kunne de reise hjem med den nyfødte og 
–nyopererte. 

Amalie hadde det fint i flere år. Hun gikk i Gran-
stubben barnehage, en friluftsbarnehage hvor de 

ofte er på turer. Amalie opplevde ingen hindringer 
i hverdagen på grunn av hjertefeilen, og hun 
trengte ingen tilrettelegging.

Til hun i femårsalderen gradvis begynte å få tegn 
på hjertesvikt. 

– Hun ble blå/lilla på lepper og kinn når hun 
anstrengte seg, og vi kunne se hvordan hjertet slo. 
Hjertet hadde begynt å vokse og bli større.  

Det viste seg at hun hadde en lekkasje over aor-
taklaffen, og høsten 2013 ble det ny operasjon. 
Målet var å forsøke å berge klaffen. 

– Jeg husker at Maren trillet meg inn på syke-
huset i rullestol. Også husker jeg at jeg kom hjem 
rett før bursdagen min, minnes Amalie.

For foreldrene var situasjonen ganske overvelden-
de. For i tillegg til at Amalie skulle opereres, var 
tredjemann i søskenflokken, Nora, født en snau 
måned tidligere. 

– En litt annen barseltid enn forventet, humrer 
Nina nå i ettertid, og legger til at det er utrolig 
hva som finnes av indre styrke til å håndtere ting.

Amalies fetter er 4 år og 
har også hjertefeil. Han 
ble operert i september 
2018, men har fortsatt 
en lekkasje i klaffen. 
Amalie og Johan (4) har 
en helt spesiell og god 
kontakt. (Foto privat)

I et 4H-prosjekt har 
Amalie beskrevet noe 
av det hun har opplevd. 
Hun viser frem hjertet 
hun laget.

Kirurgen Sigurd 
Birkeland har operert 
Amalie to ganger, og 
har trolig reddet livet 
hennes. Amalie laget en 
gave til ham med masse 
godteri før hun skulle 
dra hjem etter den tred-
je og siste operasjonen. 
(Foto privat)
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Operasjon nummer to var dessverre ikke så 
vellykket, lekkasjen var der fortsatt etter opera-
sjonen. Amalie var mye sliten og redusert i årene 
som fulgte. Hun begynte etter hvert på medisinen 
Enalapril for å dempe presset og trykket i et 
hjerte som slet en del. For Amalie, som bestandig 
har likt å være aktiv, var begrensningene hun nå 
hadde en utfordring. Nina forteller at hun ikke er 
så flink til å begrense seg. 

– Hun tar seg ut til det ikke er mer igjen, og da er 
hun veldig sliten! 

Amalies form ble gradvis dårligere. Egil forteller 
at de i fjor sommer virkelig merket at hun ble 
mer og mer sliten. De så det i alle sammenhenger, 
ikke minst på fotballbanen.

– Det ble veldig tydelig, hun gikk stadig mer og 
løp nesten ingenting lenger på banen. Så sluttet 
hun med fotballen.

I fjor høst var Amalie på tredemølletest på St. 
Olavs hospital, og da ble det åpenbart at oksy-
genopptaket var veldig lavt. Det var tid for ny 
operasjon, som fant sted i vinter.

Først var hun igjennom et kateterinngrep for 
å avhjelpe ved å blokke ut aortabuen, men det 
lyktes ikke helt. Etter dette fikk hun dessuten en 
infeksjon, og måtte ligge fire dager på isolat før 
de kunne gjennomføre selve operasjonen. Nå fikk 
hun satt inn ny lungearterie, de utvidet aorta med 
en Gore-Tex-lapp og de gjorde et nytt forsøk på å 
reparere aortaklaffen. 

– Hjertet hadde nok fått for hard medfart de siste 
årene, og klaffen lot seg ikke fikse. Da ble det 
mekanisk aortaklaff, forklarer Egil og forteller at 
de hadde fått beskjed om at operasjonen ville ta 
maks fem timer. Da sju timer var gått og de fort-
satt ikke hadde hørt noe, var foreldrene temmelig 
nervøse. Man alt gikk bra!

Også denne siste operasjonen ble utført av Bir-
keland, og Nina forteller at han besøkte Amalie 
flere ganger om dagen da hun lå på sykehuset. 
Amalie laget en gave til ham med masse godteri 
før hun skulle dra hjem. 

– Jeg tror han ble glad, sier Amalie litt sjenert. 

ER SOSIAL
Da Amalie kom seg etter det siste inngrepet, 
merket hun til sin forundring at kroppen sakte, 
men sikkert fungerte bedre. Det ble som en ny 
verden for henne at hun ikke ble så sliten og 
utmattet, og faktisk orket mye mer. Egil forteller 
at hjertets funksjon er veldig mye bedre i dag, 
men fortsatt ikke optimal, og hun går fremdeles 
på Enalapril.

– Det er jeg som passer på at hun tar den medisi-
nen, sier lillesøster Nora med et lurt glimt i øyet. 

– Og det er den som får hjertet hennes til å krym-
pe, føyer hun til.

På grunn av lekkasjen vokste Amalies hjerte gan-
ske mye de siste årene. Siden operasjonen i vinter 
er Amalies hjerte derimot blitt merkbart mindre i 
omkrets. 

Amalie er sosial og omgjengelig, og savnet 
vennene sine da hun var borte på sykehuset og i 
tiden etterpå. Hun besøkte skolen før hun kunne 
begynne igjen, og hadde ofte besøk av venninner. 

Etter påske var hun tilbake på Henning skole, 
og syntes det var topp. Med unntak av litt uflaks 
med armbrudd og nytt sykehusopphold i den 
forbindelse.  

Fra tidligere har hun hatt en egen hvileplass med 
en saccosekk i klasserommet. 

– Den vil jeg ikke ha lenger, sier Amalie bestemt nå. 

Hun har omsider fått et vedtak og innvilges nå 
hjelpemidler og tilrettelegging for dysleksi. Det 
har vært en kamp, forteller mor. 

– Hun var tre dager på tverrfaglig utredning på 
St. Olav for ganske lenge siden, og de var klare 
i sin konklusjon: Amalie må få hjelp til å lese og 
skrive og hun trenger mer tid på oppgaver. Det 
hun fikk av kommunen, var et lesekurs. Nå får 
hun endelig litt ordentlig hjelp, sier Nina og med-
gir at det også på grunn av mye fravær kan være 
litt å ta igjen for Amalie på skolen.

I GANG IGJEN MED FOTBALL
I juni var hele familien Holum på fotballtur til 
Östersund i Sverige. Alle tre jentene sparker fot-
ball aktivt, så dette er en viktig del av familielivet. 

I utgangspunktet hadde Amalie fått beskjed om 
at hun ikke kunne sparke fotball etter den siste 
operasjonen, på grunn av faren for slag og støt. 
Men jenta ville, og Nina sendte mail til kontaktsy-
kepleier på St. Olavs hospital med en bønn om å få 
oppklart hva hun egentlig fikk lov til å drive med 
og ikke. På neste kontroll på St. Olav diskuterte de 
dette, og Amalie fikk beskjed om at fotball kunne 
gå, men at hun må unngå «heading». 

– Og så må jeg si ifra hvis jeg blir kvalm og svim-
mel eller får slag, da, gjentar Amalie.

Så i Sverige ble det fotball på alle tre jentene fra 
Steinkjer. Amalie var mye på banen og hun sov 
sammen med jentene fra laget, det var ekstra stas, 
legger mor til. Selv er Amalie spesielt stolt over at 
laget hennes fikk bronse-premie i sin klasse! 

– Vi ble nummer tre av 37 lag, sier hun med et 
bredt smil og viser fram medaljen.

VENTER PÅ EGENMÅLING AV INR
Før familien reiste til Sverige, var de innom Riks-
hospitalet i Oslo for Amalies hjertekontroll. INR-
en var høy denne dagen, og de ble enige om at 
den måtte måles en gang til mens de var på ferie. 

– Ha med Helfo-kortet om noe skal gjøres på 
sykehus i Sverige, sier Egil og forteller hvor 
tungvint og langtekkelig det var å få gjort noe så 
enkelt som å stikke i fingeren for å måle blodets 
evne til å levre seg. 

Denne gangen var imidlertid verdiene lave, og 
Egil kommer med et hjertesukk om at det er 
vanskelig å forstå mønsteret og hvorfor verdiene 
svinger så mye som de gjør. Ideelt sett skal hun 
ligge på mellom 3 og 3,5, men hun kan svinge 
langt utenfor dette området. 

Gjennom St. Olavs hospital har de søkt om å 
få et egenmålingsapparat. De venter på svar og 
håper at det snart går i orden så de kan komme 
i gang med å gjøre målingene hjemme. Slik det 
er nå, må de på legekontoret hver mandag for å 
måle INR-en. 

– Det er ganske tungvint, og det gjør det van-
skeligere å bli klok på hva som virker inn og gir 
svingninger, sier Egil.

Amalie og storesøster 
Maren er med i bygdas 
teater. På bildet til 
øverst er Amalie apeka-
tten Madagaskar. På 
bildet nederst er Amalie 
dansende fugl i Jungel-
boken, Maren i rosa.
(Foto privat)

HVA ER INR? 

Marevans virkning, det vil si den blodfortynnende evnen, måles og 
monitoreres via en blodprøve. Svaret oppgis på en såkalt INR-skala 
(international normalized ratio). INR-verdien forteller hvor mye 
blodlevringstiden har økt i forhold til det normale. Her vil det være store 
individuelle forskjeller, og hver pasient må reguleres innenfor sitt eget 
terapeutiske normalområde. 

HVORFOR MÅLES INR? 

INR-nivåer måles for å justere dosering av Marevan som har en 
blodfortynnende effekt, for å redusere risikoen for uønsket dannelse av 
tromber (blodpropper) og for blødninger.

HVORDAN OG HVOR OFTE MÅLES INR? 

Enkelte pasienter har ustabile verdier og må derfor måle ofte. Normalt 
måles INR hver andre/tredje uke. I dag gjøres dette stort sett på 
fastlegekontoret, og innebærer fravær fra skole og jobb samt utgifter til 
transport m.m. Flere studier viser at hyppige målinger bedrer Marevan-
behandlingen og reduserer antall komplikasjoner.

HVA ER EGENMÅLING OG EGENKONTROLL 
AV INR (HJEMMEMÅLING)? 
Egenkontroll betyr at pasienten ved hjelp av et apparat med tilhørende 
strips kan måle og overvåke medikamentets blodfortynnende effekt 
og monitorere om de befinner seg innenfor det terapeutiske området. 
Pasienten er også lært opp til å kunne justere doseringen av Marevan, 
basert på prøvesvarene.
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Seksjonsoverlege og professor Gottfried 
Greve og seksjonsoverlege Asle Hirth er 
begge sentrale i oppfølgingen av de unge 
og voksne pasientene med hjertefeil på 
Barne- og ungdomsklinikken på Hauke-
land universitetssykehus. De kan fortelle 
at noe av det som kjennetegner den 
medikamentelle behandlingen av barn 
med medfødt hjertefeil, er at legemidlene 
som brukes, som regel er gamle. 

– Dette innebærer at vi har lang erfaring 
med legemidlene, men de har sjelden 
vært testet ut på barn. Egentlig har vi 
ofte et ganske dårlig grunnlag for å 
vurdere denne delen av behandlingen, 
medgir Asle Hirth. 

Ifølge Statens legemiddelverk er rundt 
en tredjedel av medisinene som brukes 
på barn i dag, uregistrerte i Norge eller 
ikke godkjent for bruk på barn. Dette 
innebærer at svært mye legemiddelbe-
handling av barn i norske sykehus fore-
går med legemidler som ikke har vært 
formelt testet i kliniske studier på barn. 

BARN ER IKKE SMÅ VOKSNE
For barn med hjertefeil er det i hovedsak 
tre årsaker, eller medisinske utfordringer, 
som gjør at de trenger medikamentell 
behandling: hjertesvikt, antikoagulasjon 
og rytmeforstyrrelser. Ifølge Gottfried 
Greve er det særlig innen sviktbehand-
ling at graden av evidens er lav for lege-
midlene som benyttes. Det er noe bedre 
når det gjelder legemidler som brukes 
mot hjerterytmeforstyrrelser.

At legemidlene ikke er testet på barn, 
betyr ikke at det er ulovlig eller farlig å 
bruke dem på barn. I Norge har legene 
full rett til å forskrive nødvendig medi-
sin, uavhengig av om den er godkjent 
for bruk for denne sykdommen eller 
pasientgruppen.

– Ved slik bruk av medisiner påhviler 
det legen et særlig ansvar for å sette 
seg grundig inn i fordeler og ulemper 
ved bruk av det aktuelle medikamentet. 
Både for legen og pasienten er det bedre 
om en kunne velge blant medisiner som 
var vitenskapelig utprøvd hos barn mot 
spesifikke tilstander, sier Asle Hirth. 

Han forklarer at det dessverre ikke er 
slik at kunnskap om hvordan legemid-
lene virker på voksne, uten videre kan 
overføres til barn. Barn veier fra 350 
gram til 100 kg og organsystemene som 

skal håndtere ulike medikamenter mod-
nes i ulikt tempo. Dette påvirker både 
virkning og bivirkning av medisinen og 
skiller seg ofte fra det en ser hos voksne 
pasienter. 

– Barn skal kanskje leve et helt liv med 
medikamentene, og det er nødvendig å 
stille noen ekstra og kritiske spørsmål 
rundt bruk, virkning, og ikke minst 
bivirkninger over tid.  

NYE KRAV TIL TESTING
Tidligere ble det sett på som «uetisk» 
å drive forskning på barn, og det var 
strenge restriksjoner mot å inkludere 
barn i legemiddelstudier. Denne hold-
ningen (og praksisen) har endret seg, 
og både i Norge og resten av verden 
har man erkjent at det er uetisk ikke å 
forske på barn. 

Den såkalte Barneforordningen (Paedi-
atric Regulation) trådte i kraft i EU fra 
2007 og ble vedtatt i Stortinget i 2017. 
Den krever at nye legemidler som skal 
brukes til barn, skal være klinisk testet 
på barn, og at barn konkret skal inngå 
i planene for utvikling av alle nye lege-
midler (Paediatric investigation plans). 
Forordningen har kun tilbakevirkende 
kraft hvis det søkes om nye indikasjons-
områder for eller administreringsform 
for gamle legemidler. Mange eldre lege-
midler, som er flittig i bruk, får derfor 
ingen nye studier. Fortsatt er det relativt 
få studier på nye legemidler og deres 
effekt og bivirkning på barn. Forklarin-
gene på dette er flere. Mange sykdoms-
tilstander er svært sjeldne hos barn og 
det er vanskelig å samle mange nok for 
at studien skal kunne gi gode svar.

– Gruppene er små, forbruket er lite 
og det er vanskelig å få dratt i gang 
studier på barnegruppen. Det lønner 
seg rett og slett ikke for industrien, sier 
Gottfried Greve. Han forteller at de på 
Haukeland universitetssykehus har en 
egen forskningspost for barn, tilknyttet 
Barne- og ungdomsklinikken, som gjør 
det mulig å gjennomføre legemiddelstu-
dier på barn. En rekke slike studier er 
gjort de siste årene og de har også flere 
pågående studier, blant annet innenfor 
behandling av pulmonal hypertensjon, 
blodtynnende medisiner og medisiner 
mot høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 
De fleste av disse studiene er initiert av 
legemiddelindustrien, men de har også 
forskerinitierte studier (NorPedMed).

– Det man generelt sett vet, er at studie-
pasienter ofte får bedre behandling enn 
andre pasienter utenfor studier, som får 
standard behandling. De fleste pasienter 
er positive til å være med i studiene, og 
det er vanligvis ikke vanskelig å rekrut-
tere barn, sier Greve.

SYKDOM SOM ENDRER SEG
Medfødt hjertefeil er en dynamisk syk-
dom. Den endrer seg over tid ettersom 
barnet vokser, og det er ofte store indi-
viduelle forskjeller hos barn med samme 
diagnose. Medikamentell behandling av 
barn med medfødt hjertefeil må derfor 
alltid individualiseres og tilpasses den 
enkelte sykdomstilstanden og det enkel-
te barn. 

Ved Haukeland Universitetssykehus har 
de endret rutinene rundt oppfølgingen 
av de hjertesyke barnas medikament-
bruk. De bruker informasjonsbrosjyrer 
fra Nasjonalt kompetansenettverk for 
legemidler til barn, som finnes for alle 
legemidler brukt hos hjertebarn. Her 
beskrives både virkning og eventuelle 
bivirkninger. Videre har de fokus på at 
det er samsvar mellom de legemidler 
og doser pasienten bruker og det som 
er dokumentert i pasientens journal 
og i elektronisk reseptformidler. Asle 
Hirth mener det likevel er lang vei igjen 
å gå. Uavhengig av om legemidlene er 
godkjent eller testet for bruk på barn, 
etterlyser han en større grad av nasjonal 
enighet om hvilke legemidler som brukes 
til hva, i hvilken rekkefølge medikamen-
ter skal velges og at slik bruk og slike 
valg fremgår av nasjonale prosedyrer. 

– Vi burde egentlig ikke få lov til å 
behandle barn med hjertefeil med 
legemidler, uten som et minimum å ha 
et kvalitetsregister på plass. Her kunne 
all behandling blitt registrert og på den 
måten dannet en felles kunnskapsbase 
for vurderinger og konsensus i fagmiljø-
et om «best practise». 

– Det har alltid forundret meg hvordan 
helsebyråkratene til stadighet pålegger 
oss leger nye dokumentasjonskrav, og 
hvor lite gjennomtenkt denne dokumen-
tasjonen er i forhold til å drive kvalitets-
sikrende arbeid, sier Hirth.

Det har lenge vært jobbet for å få et slikt 
nasjonalt kvalitetsregister for medfødt 
hjertefeil på plass.

Trenger forskning og register!
På Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus er cirka 800 barn og unge 

med hjertefeil innom for behandling og oppfølging i løpet av et år. Under fem prosent av disse 
får medikamentell behandling. – Det aller meste av legemiddelbehandlingen av barn er  

basert på enighet i fagmiljøet, sier seksjonsoverlege Asle Hirth og etterlyser mer 
systematikk på dette området.

Overlege Gottfried Greve og Asle Hirth etterlyser register 
og mer systematikk rundt legemiddelbruk hos barn.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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– En av våre oppgaver er å sørge for 
at Norge har et rasjonelt og fornuftig 
legemiddelmarked når det kommer til 
barn, sier Thomas Halvorsen som er 
lege og leder for nettverkets sekretariat, 
med lokalisering i Bergen. 

Alle landets regionale helseforetak er 
representert i nettverket, og det er opp-
rettet utvalg for legemidler til barn ved 
alle landets barneavdelinger. Primærhel-
setjenester er en sentral del av nettver-
ket, for å sikre riktig bruk av legemidler 
til barn hos fastleger, helsestasjonsleger 
og legevakt, og for å sikre samhandlin-
gen mellom 1.- og 2.-linjetjenesten. 

Årlig har nettverket en konferanse, 
hvor alle utvalg på sykehusene som job-
ber med legemidler for barn samles og 
diskuterer utfordringene og behovene.

– Vi prøver å drive dette fagområdet 
videre, og å øve politisk påvirkning, sier 
Halvorsen.

PRODUKTER TILPASSET BARN
De fleste legemidler som brukes på 
barn, blir ekstrapolert, det vil si at do-
sering og bruk beregnes med utgangs-

punkt i bruk på voksne. Dette er ikke 
godt nok, mener Halvorsen, og hevder 
det fører til en tidvis upresis behandling 
for barn.

En av utfordringene nettverket fokuse-
rer på, er å få nok produkter for barn 
godkjent i Norge, blant annet i dråpe- 
og miksturform. 

– Produktene kan finnes for barn i an-
dre land, men tas ikke inn på markedet 
her, forklarer Halvorsen. Han eksem-
plifiserer med acetylsalisylsyre, som i 
Norge ikke finnes med vannoppløselig 
tablett.

Hovedutfordringen er at barn er en li-
ten gruppe, og at de fleste barn er friske 
og ikke har behov for medisiner. Mar-
kedet for barn som trenger legemidler 
er derfor lite, det lønner seg rett og slett 
ikke å tilpasse dem for barn. 

– Veldig mye av dette styres av økono-
mi. Vår jobb er blant annet å problema-
tisere overfor industrien og å utfordre 
dem på om dette er greit og godt nok.

 Halvorsen forteller at de samarbeider 

tett med både Statens legemiddelverk 
og med industrien. 

– Det finnes medikamenter der ute, i andre 
land, men de hentes ikke inn til Norge.

Nettverket har vært i kontakt med alle 
barneavdelinger på sykehusene i Norge, 
og bedt dem sende en «ønskeliste» 
over legemidler de ønsker tilpasset for 
barn. Listen er lang, behovet er egentlig 
ganske stort. 

UREGISTRERTE (IKKE GODKJENTE) 
LEGEMIDLER
Som hovedregel må et legemiddel som 
selges i Norge ha en gyldig markeds-
føringstillatelse (MT) fra Statens 
legemiddelverk. Da kalles de godkjente 
eller registrerte legemiddel. Markeds-
føringstillatelsen innebærer blant annet 
at den dokumenterte bruk av legemid-
delet beskrives i produktomtalen (SPC) 
(indikasjon, dosering, administrasjons-
måte, pasientgruppe) og legges ved i 
et pakningsvedlegg på norsk som lett 
tilgjengelig pasientinformasjon.

Halvorsen forklarer at ett av tiltakene 
Statens legemiddelverk kan ta i bruk, er 

å få til et nordisk samarbeid, for eksempel 
om felles pakningsvedlegg, noe som ville 
åpnet for at flere legemidler kunne tas 
inn.  

– Pakningsvedlegg på norsk, er en flas-
kehals i denne sammenhengen. Et nor-
disk samarbeid gjør markedet større.

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

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

I en masteroppgave gjennomført på to 
pediatriske sengeposter ved Oslo Uni-
versitetssykehus, Ullevål, viste resultate-

ne at andelen pasienter som fikk minst 
ett uregistrert legemiddel eller ett lege-
middel som ble brukt utenfor godkjent 
indikasjon for bruk, var 80 prosent.

FREMME FORSKNING
I 2013 opprettet Nasjonalt kompetan-
senettverk for legemidler til barn et 
sekretariat for et norsk forskningsnett-
verk for legemidler til barn, NorPed-
Med, som også er en del av et nordisk 
prosjekt. NorPedMed skal primært 
bygge på strukturer som allerede finnes, 
først og fremst forskningspostene ved 
universitetssykehusene og de respektive 
barneavdelingene.

– Praktisk utprøving av legemidler 
i barnepopulasjonen er et forsømt 
område, sier Thomas Halvorsen som er 
lege og leder i nettverkets sekretariat. 
Han forteller at å fremme forskning 
på barn og legemidler er ett av nett-
verkets viktigste oppgaver, og at de skal 
fungere som en koordinerende instans 
for denne virksomheten. Forskning på 
barn og legemidler er også en satsning i 
Europa og USA. Et eget støtteprogram 
i EU, «Connect4children», gir støtte til 
industrien for å sette i gang forskning 

på barn og legemidler og utvikle nye 
legemidler tilpasset barn. 

En forutsetning for å få slike studier 
gjennomført, er også at sykehusene har 
egne og effektive forskningsposter på 
barneavdelingene, som kan drive stu-
dier og sikre inklusjon av barn. Irgens 
berømmer Haukeland Universitetssy-
kehus og Barne- og ungdomsklinikken, 
som var tidlig ute med å etablere en 
forskningspost for barn og er aktive på 
forskningsfronten.

LEGEMIDDELMANGEL
Mangel på legemidler i Norge har vært 
et problem i den senere tid. Halvorsen 
tror utfordringen vil fortsette og bli 
større over tid. 

– Løsningen er i noen tilfeller å velge 
et alternativ til det legemiddelet som 
mangler. Der det ikke finnes alternati-
ver, må vi prioritere hvem som skal få 
det, forteller han.

Årsaken til mangelen er i hovedsak at 
det er færre og færre som lager råstof-
fene til medisinene.

Jobber for et trygt og fornuftig   
legemiddelmarked for barn

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn ble opprettet i 2009 av  
Helse-direktoratet. De arbeider for at legemiddelbehandling av barn skal være 

hensiktsmessig og trygg og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Nasjonalt kompetansenettverk for 
legemidler til barn (f.v.): Synnøve Aamlid 
(farmasøyt), Gunn-Therese L. Sørland 
(farmasøyt), Thomas Halvorsen (lege), 
Kristine Ruud (farmasøyt) og Henrik 
Irgens (lege).
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Victor ble født helt frisk. Sykdommen kom brått 
og uventet, og snudde foreldrenes store lykke over 
en ny sønn til bunnløs sorg og frykt – før sorgen 
ble vendt til takknemlighet og ny lykke. Ikke 
alle små barn overlever enteroviruset, som han 
ble smittet av. Viruset angrep hjertet og ga ham 
sirkulasjonskollaps fulgt av alvorlig hjertesvikt og 
et hjerteinfarkt.

– Dette holdt på å gå helt galt, men ble en sol-
skinnshistorie. Historien vår bekrefter at vi har et 
av verdens absolutt beste helsevesen, sier moren 
Alexandra Andersson, som tar imot Hjertebarnet 
på besøk mens eldstesønnen er i barnehagen og 
ektemannen på jobb.

For å høre hele historien om Victors tøffe start 
på livet, må vi gå tilbake til slutten av januar, da 
familiens drama begynte. 

RASK FORVERRING
Victor ble født 20. januar i år og var frisk og fin 
da han etter et par dager fikk komme hjem til sitt 
barndomshjem – et sjarmerende «pepperkakehus» 
i hvitt og grønt fra 1918 – i Oslo. I svangerskapet 
var Alexandra plaget med svangerskapsmigrene 
med flere migreneanfall hver dag. Men fødselen 
hadde gått fint og de var begge i god form da 
hun og Victor kom hjem fra barselavdelingen på 
Ullevål. Hjemme ventet storebror Carl på 2 ½ år 
og pappa Rune Egeland.

Men etter bare én dag hjemme, ble den nybakte 
moren brått febersyk i fem døgn, og ble til slutt 
lagt inn på Ullevål i to dager. Legene antar hun 
hadde blitt smittet på Ullevål rett etter fødselen. 

– Jeg hadde 40 graders feber i fem døgn og var 
helt slått ut. Legene tror at jeg fikk enteroviruset 

på føden eller barselhotellet, og at det var jeg som 
smittet Victor ved fødselen. Inkubasjonstiden på 
spedbarn er 10 dager, og det stemmer med Victors 
sykdomshistorie, forklarer hun. 

Etter at hun selv var blitt frisk nok, var hun ute 
og trillet ni dager gamle Victor en mild vinterdag. 
Han var frisk og fin – så langt var alt bra. Tidlige-
re på dagen hadde helsesykepleieren fra helses-
tasjonen vært hjemme hos dem for å kontrollere 
vekten til den lille babyen. Heller ikke da var det 
tegn til at Victor snart skulle bli livstruende syk. 

– Det er denne brå overgangen som er så van-
skelig å fatte. Fra å være helt frisk til døende på 
mindre enn et døgn! Det gikk så fort. Ingen kunne 
forutse at han dagen etter måtte legges i respira-
tor og at vi mer eller mindre måtte si farvel. Men 
jeg vil fortelle denne historien slik at foreldre kan 
være oppmerksomme på hvor raskt det kan snu, 
det kan være avgjørende å få tidlig hjelp og det er 
viktig å følge med på symptomer, sier hun. 

– Jeg er så glad for at vi bor nær sykehuset, at jeg 
ble hørt og tatt på alvor og fikk hjelp så fort! 

VIRUS
Det finne ulike typer enterovirus med ulik alvor-
lighetsgrad. Viruset smitter fra luftveissekret og 
avføring, og kan gi ulike typer infeksjoner. De 
fleste får bare en mild influensalignende sykdom 
eller til og med ingen symptomer, mens andre kan 
altså bli alvorlig syke. 

– Mange av oss kan ha enterovirus latent i krop-
pen, som ikke trenger å bryte ut, har jeg lært nå. 
Men Victor hadde en alvorlig type som i tillegg 
angrep hjertet, og han ble altså meget alvorlig 
syk. Han er blant de barna i Norge som har blitt 

aller, aller sykest av dette viruset og overlevd. 
Ikke alle har gjort det, dessverre, sier hun stille. 

Foreldrene merket de første symptomene etter at 
Victor hadde sovet lenger enn vanlig om natten, 
uten behov for amming, og bleia fortsatt var like 
tørr.

– Først syntes jeg det var deilig at han hadde so-
vet litt lenger enn vanlig om natten før han måtte 
mates, «wow, en sovebaby» tenkte jeg, men så 
fikk jeg en dårlig magefølelse. Han virket kanskje 
litt slapp og rar, og da det ikke var noe i bleien, 
følte jeg at noe kunne være galt. Men vi kunne 
ikke ane hvordan dette ville utvikle seg. Mannen 
min gikk til barnehagen med storebror Carl og 
dro deretter en rask tur innom jobben før han 
kom hjem igjen. Han var fortsatt i fødselspermi-
sjon. Da han kom hjem var ingenting forandret 
og vi begynte å søke hjelp.

Foreldrene var usikre på hvor det var best å hen-
vende seg for råd til den nyfødte gutten deres. De 
vurderte å ringe helsestasjonen, men først prøvde 
de fødeavdelingen på Ullevål. Der ble de satt 
over til barsel og møtte en hjelpsom barnepleier 

som ba Alexandra sjekke temperaturen til Victor 
mens hun undersøkte om de kunne dra direkte til 
Barnemottaket på Ullevål. 

– Hun ba meg ringe tilbake så snart jeg hadde 
målt temperaturen. Tempen viste kun 35 grader, 
jeg trodde det var noe galt med måleren, men 
den var helt ny og jeg dobbeltsjekket at den viste 
riktig temp på meg selv. Jeg ringte tilbake og når 
hun hørte at Victor kun hadde 35 grader i temp, 
ga hun meg beskjed om å dra inn med en gang! 

Da de kom fram til akuttmottaket rundt 13-tiden, 
begynte Victor å bli lilla. Han fikk varmeteppe, 
men de klarte ikke å ta blodprøver av ham fordi 
han var så kald og hadde dårlig sirkulasjon. 

Blodårene eksploderte hver gang man prøvde å 
ta en prøve. De prøvde i timevis og barberte til 
slutt hodet hans for å finne blodårer i hodet. Han 
hadde en kroppstemperatur på 34,1 grader da vi 
kom inn. Varmetepper hjalp ikke. Han var over 
12 timer på intensivavdelingen på Ullevål hvor 
legene og intensivsykepleierne jobbet iherdig med 
Victor, etter hvert for å holde ham i live. 

VICTOR SEIRET
Bare ti dager gammel ble Victor brått alvorlig syk og svevde mellom liv og død.  
– I dag kan vi heldigvis fortelle en mirakelhistorie, sier moren Alexandra Andersson.

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

STERK: - Heldigvis gikk det bra med Victor, og han 
kan få et langt og godt liv med medisiner, uten å 
måtte operere slik legene fryktet.
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Victor fikk sirkulasjonskollaps og måtte akutt 
legges i respirator. Kroppen kollapset. De dårlige 
nyhetene sto i kø og legene ba foreldrene om å gå 
inn på et annet rom mens de jobbet med Victor. 

– To timer senere, klokka ett om natten, kom 
overlegen inn og startet samtalen med å si 
«sett dere ned», da skjønte vi at det var dårlige 
nyheter på vei. 

Overlegen fortalte foreldrene at situasjonen var 
kritisk og kunne ikke si om Victor ville overleve 
eller ei. 

– Vår verden kollapset der og da. En kardiolog fra 
Rikshospitalet ble tilkalt og han kunne umiddel-
bart bekrefte alvorlig hjertefeil. Victor hadde fått 
dilatert kardiomyopati, hjertesvikt. Hjertet hans 
var forstørret slik at en av klaffene ikke fungerte 
som den skulle, og hjertet lakk. Det vi ikke visste 
da, men fant ut av senere, var at hjertesvikten var 
så alvorlig at han også hadde fått et hjerteinfarkt. 
Victor ble flyttet til Rikshospitalet. På det meste 
fikk han 17 medisiner. Vi var i sjokk. Dette var 
dagen etter at vi hadde vært på trilletur – og nå 
lå han i koma på isolat, pumpet full av medisiner, 
med to intensivsykepleiere som pleiet ham døgnet 
rundt, forteller Alexandra rystet.

Det er fortsatt vanskelig å snakke om den trau-
matiske tiden. Lille Victor ble liggende i respirator 
og holdt i kunstig koma i fem dager. 

– I to uker visste vi ikke om han skulle overleve. 
Legene kunne ikke gi oss et svar på om det var 
mulig å redde ham eller ikke. Vi satt hos ham 18 
timer om dagen, forteller Alexandra, som ikke 

dro hjem til huset deres i løpet av de seks ukene 
han var på sykehuset. 

– Jeg orket rett og slett ikke å dra hjem og se rom-
met hans som sto og ventet, stellebordet, bleiene 
vi hadde kjøpt inn til ham, den nye vognen, leker 
og alt som var klart.

En stund var det snakk om hjerte- og lungemas-
kin og hjertetransplantasjon, en nyhet det var 
spesielt vanskelig å ta imot. 

– Deretter snakket de «kun» om en klaffopera-
sjon. Etter en stund ble det til at klaffoperasjonen 
kunne utsettes til han ble eldre – mens de nå me-
ner at han, med medisiner, kan leve et normalt og 
langt liv. Den eneste forskjellen på ham og andre 
barn nå, er at vi vet at han ikke kan bli idrettsutø-
ver på elitenivå, legger hun til. 

Det kan foreldrene lett leve med. 

TRAUMATISK
Mange av dagene på sykehuset er som strøket fra 
minnet til moren.

– Jeg fikk helt black-out da vi fikk «sett dere 
ned»-beskjeden på Ullevål. Det er flere dager jeg 
ikke husker noen ting fra. Det sier litt om hvor 
skremmende opplevelsen var, innrømmer Alexan-
dra som setter pris på at hun har familie og gode 
venner å snakke ut med og som støtter henne og 
resten av familien. 

– Jeg skulle likevel gjerne ha møtt andre fami-
lier som har opplevd dette – det kan være godt 
å snakke med noen andre som virkelig forstår. 
Det skjer noe med deg når du har opplevd noe 
sånt, når du nesten har mistet barnet ditt. Man 
kunne kanskje tenke seg at jeg ville blitt bitter 
etter dette. Jeg er faktisk bare takknemlig. I dag 
er jeg ikke blitt mer engstelig, tror jeg. Men jeg 
må innrømme at jeg våkner noen ganger om 
natten og sjekker at han puster og jeg er nok mer 
påpasselig – og er spesielt opphengt i våte bleier. 
Symptomene han hadde er jo så vanlige og vage 
at de er lette å overse. Derfor er det viktig for alle 
småbarnsforeldre å passe godt på. 

Foreldrene var lykkelige da de kunne reise hjem 
igjen med den lille gutten sin seks uker senere. 
Men samtidig kjente Alexandra at hun følte 
seg mer utrygg hjemme enn hun hadde gjort på 
sykehuset. 

– Etter hvert ble vi så vant til alle maskinene og 
jeg lærte meg å tolke tallene og kurvene. Det ga 
en trygghet som vi måtte klare oss uten her hjem-
me. Han var jo blitt frisk. Men her var det ingen 
skjerm å følge med på, eller dyktige sykepleiere og 
leger som alltid ville hjelpe deg. Det ble en over-
gang å ikke ha den fulle kontrollen vi var blitt 
vant til. Så fort vi kom hjem, fikk jeg en fysisk 
reaksjon og kastet opp. Det tok tid å lande og 

virkelig fatte at vi var hjemme igjen og at alt var 
gått så bra. MR av hjernen viser at han ikke har 
noen hjerneskade, så dette kunne ikke gått bedre!

Mens vi får høre den dramatiske historien, ligger 
hovedpersonen selv og pludrer på leketeppet på 
gulvet før han vil opp og hvile trygt i armene til 
mor. To våkne, blå øyne følger med på det som 
skjer og han virker sterk i kroppen. En nylig sjekk 
tyder ikke på at han har fått noe målbart tilbake-
slag etter den tøffe tiden.

– Motoriske undersøkelser viser at han ikke ligger 
etter, men tvert imot en måned foran. Han er bare 
tre måneder, men er på nivå med en på fire måneder 
– og det til tross for at han har ligget seks uker i en 
sykehusseng, forteller Alexandra med et lettet smil. 

Da Hjertebarnet besøker familien i slutten av 
april, er hverdagen tilbake mot det normale igjen. 
De er i ferd med å tilpasse seg tilværelsen hjem-
me, men den viktige medisineringen av Victor fem 
ganger i døgnet vil alltid minne dem om hva de 
har vært igjennom. Likevel er foreldrene tilbake 
til mye av det vante – å planlegge middagen og få 
hverdagen til å gå ihop.

– Det er store kontraster og overgangen var vanske-
lig, synes Alexandra. 

BESKYTTER
På grunn av det Victor og familien har vært 
igjennom, har Alexandra valgt bort å delta i bar-
selgruppe og familien har lite besøk hjemme for 
ikke å utsette seg for smittefare. De tar sine for-
holdsregler slik at de ikke får med smitte utenfra. 

– Vi ønsker ikke å utsette Victor for smittefare. 
Storebror går fortsatt i barnehagen, men de er 
ekstra nøye med håndhygienen der. Vi får varsel 
hvis det går sykdom i barnehagen og vi er gene-
relt forsiktige. Victor har også tatt ekstravaksiner 
mot RS-virus. Storebror og pappa skifter klær 
når de kommer hjem og spriter hendene for å 
redusere smittefare.

Alexandra forteller at de ikke lenger er opptatt av 
det hun kaller bagateller i hverdagen. 

– Begge guttene våre har hatt melkeproteinaller-
gi og refluks i småbarnsperioden. Men det blir 
liksom ingenting i denne sammenhengen. 

Grunnen til at det til slutt gikk så bra med Victor 
– i tillegg til legenes iherdige innsats – er rett og 
slett Victor selv. 

– Victor vil alltid ha et skadet hjerte med et arr 
etter hjerteinfarktet. Men legene sier at han i 
utgangspunktet er veldig sterk og at naturen har 
hjulpet ham til å bli frisk. Vi hadde bestemt oss 
for navnet før han ble syk. Victor betyr seier, så 
det passer jo veldig bra på gutten vår; han vant 
over sykdommen! 

PAPPA   

Siden Rune var på jobb da Hjertebarnet var på besøk, har vi tatt en 
liten prat i ettertid for å høre hvordan det var å være far i denne situa-
sjonen. 

– Å nesten miste barnet ditt er vel enhver forelders største mareritt. 
Ingen mor eller far burde trenge å gå igjennom noe slikt. Da vi fikk «sett 
dere ned»-beskjeden var det verste øyeblikket i mitt liv! Å være på syke-
huset var spesielt; tiden gikk på en måte veldig fort, men samtidig føltes 
det som en evighet. Dagens lyspunkt var når legene gikk visitt og de 
gikk igjennom dagens prøver og verdier. Det vondeste var usikkerheten. 
De første ukene var veldig tøffe. Ville han overleve? Det var vanskelig 
å ta inn over seg at det kunne gå så fort fra lykke til redsel for å miste 
gutten vår, sier han.

Rune ser tilbake på dette som en mentalt slitsom periode der de ikke 
bare hadde Victor å tenke på, men også storebroren.

– Vi bodde for det meste på Rikshospitalet, alle fire. Men Carl og jeg 
bodde også litt hjemme for Carls skyld. Det ble mye fram og tilbake 
mellom hjem, sykehus og barnehage. Heldigvis fikk vi god hjelp av min 
bror som stilte opp til alle døgnets tider.

– Da Victor våknet opp fra koma og så på oss, og den dagen vi endelig 
fikk bekreftelse på at han ville overleve. Det er de største øyeblikkene – 
og kan måle seg med da han ble født!

NÆRHET: Rune syntes det var vanskelig å ta inn over seg at det kunne gå så 
fort fra lykke til redsel for å miste gutten deres. 

TØFFING: Victor fikk en 
tøff start på livet med 
sirkulasjonskollaps, 
hjertesvikt og hjertein-
farkt. En god fysikk og 
legenes iherdige innsats 
reddet ham.
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Oslo Universitetssykehus (OUS) er det 
første sykehuset i Norge som har opp-
rettet et tverrfaglig palliativt team for 
barn og unge. Teamet er tilknyttet Bar-
ne- og ungdomsklinikken og finansieres 
med øremerkede midler fra Helse Sør-
Øst. I dag består teamet av en barnelege 
(60 prosent), to spesialsykepleiere (50 
prosent hver), anestesilege (20 prosent), 
klinisk sosionom (20 prosent) og psyko-
log (20 prosent). 

Det palliative teamet for barn og unge 
ved OUS fungerer operativt (klinisk) ved 
at det er tilknyttet Avansert hjemmesy-
kehus, men skal også være rådgivende 
for øvrige barne- og ungdomsavdelinger 
i hele Helse Sør-Øst. 

– Vi skal bidra til at alle barn og unge 
som har behov for palliativ oppføl-
ging, uansett om de er på sykehus eller 
hjemme, får slik oppfølging, sier Anja 
Lee, som er koordinator av palliativt 
team for barn og unge (PALBU) på Oslo 
Universitetssykehus. 

Hun påpeker at barneavdelinger i hele 
landet gir tilbud om palliasjon til barn 
og unge, men da særlig i betydning 
av pleie og oppfølging ved slutten av 
livet. På OUS er det nå slik at barn og 
ungdom kan henvises til PALBU ved 
diagnosetidspunktet eller senere i syk-
domsforløpet. 

MANGE FORDOMMER
Lee jobber målrettet for å fylle det litt 
belastede begrepet palliasjon med ny og 
utvidet mening. For det er fortsatt sånn 
at langt de fleste forbinder palliasjon 
med terminal og avsluttende pleie når 

livet går mot slutten. Ikke minst gjelder 
dette fagfolk og leger, som derfor kvier 
seg for å ta ordet «palliasjon» i bruk. 

– Vi må rett og slett drive folkeopplys-
ning og internundervisning for kolleger.  

Lee viser til en undersøkelse blant 
barnekardiologer og kirurger på 19 
barneklinikker i USA. Her kommer 
det fram at legene frykter at de, ved å 
bringe palliasjon på banen, signaliserer 
at de «gir opp» og derved tar håpet fra 
foreldrene. 

Hun tror det trengs en holdningsendring 
blant helsepersonell, og oppfordrer nå 
sine kolleger til å fortelle foreldre hva 
palliasjon faktisk er og introdusere dem 
for tilbudet. 

– Palliativ oppfølging skal være et tilbud 
til alle barn og unge som lever med livs-
truende eller livsbegrensende sykdom, 
uavhengig av diagnose og prognose. Pal-
liasjon betyr aktiv, helhetlig og tverrfag-
lig behandling med fokus på best mulig 
livskvalitet gjennom hele sykdomsfor-
løpet for pasienten og familien. Det 
handler ikke bare om hvordan barnet 
skal dø, selv om det også kan dreie seg 
om god ivaretakelse i og etter denne 
fasen. Først og fremst handler palliasjon 
om hvordan barnet og hele familien skal 
kunne leve best mulig!

EN JUNGEL Å FINNE FRAM I
I kjølvannet av Nasjonal faglig ret-
ningslinje for palliasjon til barn og 
unge (Helsedirektoratet, 2016) og 
anbefalinger fra et regjeringsoppnevnt 
ekspertutvalg i 2017 (NOU 2017:16 

«På liv og død»), er det i dag et krav fra 
myndighetene om at alle landets barne- 
og ungdomsavdelinger skal ha egne 
palliative team tilknyttet sin virksomhet. 
Det handler om både struktur og styr-
king av kompetanse, for å kunne gi barn 
med livstruende eller livsbegrensende 
tilstander et helhetlig tilbud. Foreløpig 
er økonomi forklaringen på hvorfor det 
ikke er flere enn Oslo Universitetssyke-
hus som har kommet i gang. 

Det er opplagt at et palliativt team som 
skal jobbe bredt, vil kreve ressurser. 
Samtidig vil det også kunne bidra til å 
redusere behovet for spesialisthelsetje-
nester. Et palliativt team kan legge til 
rette for at mest mulig av behandlingen 
foregår hjemme hos pasienten, noe som 
ofte er det beste for hele familien.   

– Vi skal ikke overta noe fra kontakt-
legene og sykepleierne, det er fortsatt de 
som har behandlingsansvaret, men vi kan 
avlaste og støtte dem, og hjelpe dem til å se 
helheten sammen med familien, sier Lee.

Hun viser til en undersøkelse fra USA 
som underbygger at ved å introdusere 
tverrfaglig og palliativ omsorg, styrkes 
pasienter med komplekse medfødte 
hjertefeil til å stå i vanskelige valg og 
krevende faser av sykdommen. Ideelt 
sett bør et palliativt team involveres fra 
det øyeblikket diagnosen er stilt.

SAMKJØRE OG KOORDINERE
På grunnlag av statistikk fra land vi kan 
sammenlikne oss med, er det estimert at 
det lever cirka 3500 barn med livstru-
ende eller livsbegrensende sykdom i 
Norge. Mange av disse pasientene og 
deres foreldre bruker tid og krefter på å 
forholde seg til en hærskare av ulike fag-
personer, avdelinger og hjelpeinstanser. 
Både i Norge og ellers i verden er det en 
utfordring at oppfølgingen er lite sam-
kjørt og noe preget av ad hoc-innsats. 

Hvordan skal barnets hverdag og liv or-
ganiseres og behandlingen tilrettelegges, 
slik at barnet kan ha best mulige dager, 
både når det er på sykehus og når det er 
hjemme? Hvordan kan familien støttes 

og gis omsorg i alle faser av sykdoms-
forløpet? 

– Barnet kommer til sykehuset for å ta 
prøver og gjøre undersøkelser. Dette kan 
være viktige tiltak for pasienten, men 
rører ikke ved den grunnleggende be-
kymringen mange foreldre bærer på. Det 
krever mot og tillit å snakke om slikt, 
og det lar seg vanskelig gjøre innimel-
lom alt annet på en travel poliklinikk, 
understreker Lee. 

Rent praktisk vil palliasjon derfor også 
dreie seg mye om å samkjøre og koordi-
nere tiltak, og sikre at familiene får hjelp 
og støtte gjennom hele sykdomsforløpet. 
Et palliativt team jobber tverrfaglig på 
det enkelte sykehus og i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten (i en «samso-
ne») for å sikre best mulig organisering 
av tilbudet.

SYKDOMSRETTET BEHANDLING ER 
OGSÅ PALLIASJON
Symptomlindring faller naturlig inn un-
der palliativ behandling og regnes som 
noe av grunnmuren i denne omsorgen. I 
en artikkel i Tidsskriftet for den norske 
legeforening, påpeker professor og over-
lege Henrik Holmstrøm at livsforlengen-
de tiltak som hjertekirurgiske inngrep og 
perkutan gastrostomi ved spisevansker 

(«knapp på magen») kan være del av 
palliativ behandling. Samtidig favner 
palliasjon langt bredere.

– Palliasjon er mye mer enn å lindre 
smerte og symptomer. Det dreier seg om 
en helhetlig tilnærming til alle områder 
av barnets liv, både fysisk, psykisk, 
sosialt og eksistensielt, sier Lee og viser 
igjen til Nasjonal faglig retningslinje 
for palliasjon til barn og unge som gir 
konkrete anbefalinger til hvordan dette 
tilbudet kan omsettes i praksis. Ett av 
målene er at barnet skal få leve livet 
sitt mest mulig hjemme og får delta så 
normalt som mulig i alle dagliglivets 
aktiviteter. Kort sagt, leve best mulig 
med de begrensningene som følger med 
alvorlig og livstruende sykdom. 

PALLIATIVT TEAM FOR BARN OG UNGE PÅ OUS:

– Det handler om hvordan 
barn skal få leve best mulig!
Ordet palliasjon leder tankene raskt mot uhelbredelig sykdom og død. Synd, mener de som 
jobber med dette, for palliasjon er så veldig mye mer. – Det handler først og fremst om å 
legge til rette for at barnet skal leve best mulig med de begrensningene som følger alvorlig 
og livstruende sykdom, sier overlege Anja Lee.

Deler av det pallative teamet: Camilla Kristiansen, spesialsykepleier for barn, Anja Lee, 
overlege og Ragnhild B. Fretland, psykolog. 

PALLIASJON …
kommer fra det latinske ordet 
pallium som betyr kappe. En 
kappe er et ytterplagg som legges 
over skuldrene for å gi varme og 
beskyttelse.

Anja Lee er overlege på Oslo Universi-
tetssykehus Ullevål og koordinator for 
palliativt team for barn og unge.

HVEM ER PALLIASJON 
AKTUELT FOR?
1) Tilstander der det finnes medisinsk 
behandling, men som ikke alltid 
helbredes, slik som for eksempel 
kreft, komplekse hjertefeil eller 
alvorlig nyresvikt. 

2) Tilstander der tidlig død er 
uunngåelig, slik som alvorlige 
medfødte misdannelser. 

3) Progredierende, 
nevrodegenerative tilstander, der det 
ikke finnes kurativ behandling. 

4) Ikke progredierende 
sykdommer/tilstander, men med 
en alvorlighetsgrad som medfører 
stor risiko for komplikasjoner 
og tidlig død, f.eks. omfattende 
funksjonshemninger etter 
hjerneskade og alvorlige former for 
cerebral parese. 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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DEN VIKTIGE SAMTALEN OM DØDEN
Årlig dør rundt 250 barn og unge under 18 år i Norge, 
over halvparten av dem i første leveår. Noen ganger vet 
familien at barnet skal dø eller at den vil inntreffe tidlig i 
barndommen. Lee har inntrykk av at leger ofte er usikre og 
derfor kanskje tilbakeholdne med å ta dette opp og snakke 
om døden. 

Vigdis Ziener har vært seksjonsleder for Avansert hjem-
mesykehus ved OUS siden starten for 10 år siden, og har 
vært en pådriver for å få på plass et palliativt team. Hun 
mener at tanken på døden er naturlig og sier i et intervju i 
Sykepleien: «Det er ingen foreldre med alvorlig syke barn 
som ikke tenker på døden.»

Camilla Kristiansen er barnesykepleier og jobber 50/50 i 
det palliative teamet og på Avansert hjemmesykehus for 
barn på OUS. Hun har en mastergrad med fordypning i 
hjemme-død hos barn, og har opp igjennom årene hatt 
atskillige samtaler med familier. Kristiansens erfaring er at 
mange familier gir uttrykk for lettelse når de endelig kan få 
snakke med helsepersonell om døden. Hun minner om at 
trygghet og tillit er vesentlig i disse samtalene og under-
streker at helsepersonell må være forberedt på at spørsmål 
om døden kan komme når som helst fra barn og unge og 
deres familie. Hun forteller at samtalene oppleves svært 
meningsfulle, og at jo bedre forberedt barn og familie er, 
desto lettere kan de forholde seg til det som skjer. 

– De eksistensielle spørsmålene som dukker opp i denne 
sammenhengen, er så viktige. Vi må våge å snakke om 
døden og ta disse eksistensielle samtalene, om hva som er 
viktig for barnet og for resten av familien.

– Og det er lettere for barn å snakke om sånne ting når 
de er hjemme i sine egne, trygge omgivelser. Det gjelder 
også søsken, legger Anja Lee til, som er opptatt av at hele 
familien skal involveres og ivaretas. 

I en studie fra Sverge er foreldre som har mistet barn inter-
vjuet. Her kommer det fram at mange foreldre som ikke 
snakket med barnet sitt om døden, i ettertid angret på at 
de ikke hadde gjort det.

Heine Århus (59) rekker hånden i været 
og ber om ordet. Han er på styremøte i 
forskningsnettverket TTA (Turning The 
Tide of Antimicrobial Resistance) på 
Oslo Universitetssykehus. 

Den langhårede mannen skiller seg fra 
de andre rundt bordet i både utseende 
og bakgrunn. Flertallet rundt bordet er 
enten overleger, professorer eller begge 
deler, mens Heine jobber som veileder på 
Nav-kontoret på Notodden. Han er valgt 
inn i styret som brukerrepresentant, det 
vil si at han er der på vegne av oss.

DE ANDRE SNUR SEG MOT HAM
– Vi bør kontakte media og få dem inter-
essert. Vi trenger at informasjonen når ut 
til hele folket, sier Heine.

De andre nikker bifallende. Det er tross 
alt ute i kommune-Norge at 85 prosent 
av all antibiotikaen skrives ut. Skal slaget 
mot de resistente bakteriene vinnes, må 
man nå ut til hver avkrok av Norge med 
budskapet: «Bruk mindre antibiotika. Og 
når du bruker antibiotika – bruk medisi-
nen både med måtehold og presisjon!» 

Men hvordan skal man nå ut med 
budskapet? En ting er å publisere tunge 
forskningsrapporter på medisinsk en-
gelsk. Noe annet er å nå ut med budska-
pet til «hvermannsen». 

 – Vi fikk jo god omtale på God Morgen 
Norge på TV 2 i fjor. Og på P4s fro-
kostshow. De hadde begge innslag da vi 

deltok på Forskningstorget arrangert av 
Forskningsrådet, sier en. 

– Ja, det må vi prøve å få til i år også, sier 
en annen. 

– Det er jo tullete at norske medier 
nesten ikke skriver noe om forskning på 
antibiotika-resistente bakterier. Og når de 
gjør det, nevner de som regel bare uten-
landske forskningsresultater. Vi har mye 
på gang her i Norge som vi bør få fram! 

– Ja, vi må ut med det glade budskap. 
Det er ikke bare dystert. Det er viktig at 
vi balanserer det, sier lederen av styret i 
TTA, professor Fredrik Müller. 

Fortsatt er det tid til å gjøre noe, men 
trusselen fra multiresistente bakterier 
blir stadig mer alvorlig. I dag er den 
blitt den største trusselen mot verdens 
folkehelse, mer alvorlig enn både AIDS 
og ebola.

KONTAKTINFORMASJON TIL PALLI-
ATIVT TEAM FOR BARN OG UNGE 
(PALBU) VED OUS: 

• Barnets kontaktlege ved OUS må sende intern henvisning 
til PALBU. 

• Pasienten selv eller barnets foreldre kan be kontaktlegen 
sende henvisning. 

• Kolleger fra øvrige barne- og ungdomsavdelinger i Helse 
Sør-Øst kan ta direkte kontakt med PALBU.

• Kontaktinfo vil bli lagt ut på PALBUs nettside under  
www.oslo-universitetssykehus.no  

HVA SKAL PALLIATIVT TEAM FOR BARN 
OG UNGE PÅ OUS BIDRA TIL?

I nært samarbeid med behandlende lege og avdeling, og 
kommunehelsetjenesten:

• Symptomlindring, ved for eksempel smerter, uro, 
pustevansker, utmattelse, ernæringsvansker, kvalme, angst 
eller søvnvansker

• Samtaler om behandlingsmål, vanskelige beslutninger, veivalg 
og livskvalitet

• Bistand til å koordinere lokalt hjelpeapparat og nettverk
• Gi råd om økonomiske støtteordninger 
• Støtte foreldre og søsken med fokus på best mulig 

livskvalitet for hele familien
• Planlegge og forberede hvis livet går mot slutten 
• Planlegge og støtte annet helsepersonell ved vanskelige 

samtaler
• Fungere rådgivende for øvrige barne- og ungdomsavdelinger i 

hele Helse Sør-Øst

– DET ER VIKTIG HVA DU GJØR!

En av verdens største helsetrusler kommer fra bakterier som er blitt 
multiresistente mot antibiotika. – For å stoppe denne utviklingen må vi endre 

måten vi bruker antibiotika på. Det er viktig hva du som enkeltperson gjør! sier 
Heine Århus, tidligere styreleder i Foreningen for hjertesyke barn. 

TEKST OG FOTO: CHRISTINE KRISTOFFERSEN

– Vi har alle et ansvar for å stoppe utbredelsen av bakterier som blir resistente mot  
antibiotika. Det teller hva du og jeg gjør, sier Heine Århus, brukerrepresentant i forsknings-
nettverket TTA (Turning The Tide of Antimicrobial resistance).

Palliativt team på OUS: ( Fra venstre): Ragnhild B. Fretland, 
psykolog, Camilla Kristiansen, spesialsykepleier til barn, Kristin 
Hallerud Lindell, spesialsykepleier til barn, Lene Bjørgan, klinisk 
sosionom, Anja Lee, barnelege og koordinator PALBU, Tor Thomas 
Vatsgar, anestesilege. (Foto privat)

KOMPETANSENETTVERK OG FORSKNING
På OUS har de nettopp startet opp med PALBU, og Lee 
understreker at de i første omgang fokuserer på å finne ut av 
hvordan de skal jobbe og hvordan de skal organisere seg best 
mulig, innenfor rammen av det de har fått tildelt. 

– Vi kan ikke følge opp alle pasientene like tett. Opplæring, 
rådgivning og samarbeid med kolleger, både i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, står sentralt. Hvis barnets liv går mot 
slutten og familien ønsker hjemmedød, vil PALBU på OUS 
kunne bidra i forberedelser og tilrettelegging, for å gjøre av-
slutningen så god som mulig. Oppfølging av foreldre og søsken 
også etter døden er en viktig del av palliasjon. Dette er noe vi 
kan tilby takket være økte ressurser til Avansert hjemmesyke-
hus på OUS. Med en fast overlegestilling og døgnbemanning, 
vil vi kunne sikre kvalitet og oppfølging av denne omsorgen.

Lee ser fram til at flere sykehus kommer etter med sine bar-
nepalliative team, og hun jobber med å etablere et nasjonalt 
nettverk for fagfolk som er engasjert i dette. Lee er også i gang 
med flere forskningsprosjekter relatert til palliasjon. I desember 
skal det være en nasjonalt og todagers konferanse om pallia-
sjon, hvor Foreningen for hjertesyke barn er invitert til å dele 
sine erfaringer. Samarbeid med pasientorganisasjoner er viktig 
og en prioritet for det palliative teamet.



24 25MAGASINETHJERTEBARNET  |  04/19 MAGASINETHJERTEBARNET  |  04/19

pasienten er blitt syk av. Uten prøvesvar 
må man gi pasienten bredspektret anti-
biotika, noe som øker faren for å skape 
resistente bakterier, forklarer Heine.

I dag er det slik at hvert enkelt sykehus 
selv bestemmer åpningstiden på labora-
toriet, det er ikke noe de kan pålegges. 

– Åpningstider kan synes som en liten 
sak. Men det har mye å si på landsbasis, 
når det gjelder antall resepter som skri-
ves ut på bredspektret eller smalspektret 
antibiotika. Åpningstidene på laborato-
riet vil derfor påvirke antall bakterier 
som blir resistente. Så det er noe vi 
jobber for å endre, sier Heine.

De siste 30 årene er det nesten ikke 
utviklet nye antibiotikamedisiner. Det 
gjør at de medisinene vi har nå, må 
betraktes som en ikke-fornybar ressurs. 
De må porsjoneres ut, og man må være 
forsiktig med bruken. 

– Både FN og de store internasjonale 
organisasjonene er klar over problemet, 

HVORFOR ER RESISTENS FARLIG?
At en bakterie er resistent mot antibioti-
ka betyr at bakterien er motstandsdyktig 
mot antibiotika. Det betyr at hvis man 
får blodforgiftning fra et bittelite sår, 
og det er antibiotikaresistente bakterier 
som har forårsaket infeksjonen, så finnes 
det ingen hjelp å få. Da kan man dø, selv 
om det hele startet med bare et lite sår 
på fingeren.

Heine Århus har etter hvert lært seg mye 
om emnet etter at han ble valgt inn som 
brukerrepresentant i styret til TTA. 

– Antibiotika har hatt mye å si for hjer-
tebarna. I dag overlever 85–90 prosent 
av de barna som er født med hjertefeil 
i Norge til voksen alder. Men hvis anti-

biotikaresistens blir vanlig, vil det kunne 
redusere overlevelsen, sier Heine. 

For en stund siden skrev han en kronikk 
som sto på trykk i Hjertebarnet; «Hjar-
tebarna og dei resistente bakteriane». 

– Det vil rett og slett bli farlig å operere 
hvis ikke man har medisiner mot even-
tuelle infeksjoner som kan følge etter 
en operasjon. Det vil også bli umulig å 
utøve transplantasjoner.

MULIGHET TIL Å PÅVIRKE
Før Heine ble valgt som brukerrepre-
sentant i styret til TTA, var han bruker-
representant i styret til Oslo Universi-
tetssykehus. Der fikk han være med å 
påvirke starten på TTA. 

– Vi diskuterte i styret hva vi kunne 
gjøre for å bidra til å stoppe utbredelsen 
av antibiotikaresistente bakterier. Da 
spurte jeg direktøren ved OUS, som var 
til stede, om han kunne foreslå å sette 
av midler til forskning på dette feltet. 
Det sa han ja til. Jeg spurte deretter om 
styrelederen kunne tenke seg å støtte et 
slikt forslag fra direktøren. Det var han 
enig i. Så den dagen førte mine spørsmål 
til at det ble fattet et styrevedtak om å 
sette av midler til forskning på antibioti-
karesistens, forteller Heine.

I juni 2016 fikk TTA innvilget sin 
søknad om midler fra Oslo Universitets-
sykehus (OUS), det vil si to millioner 
kroner per år i en femårsperiode til 
forskning på antibiotikaresistens. Med 
midlene fra OUS bidrar TTA til at syke-
huset støtter aktivt opp under politiker-
nes handlingsplan, Nasjonal strategi mot 
antibiotikaresistens 2015–2020.

ÅPNINGSTIDER PÅ LABORATORIET    
En av måtene man kan få ned bruken 
av antibiotika ved sykehusene på, er å 
forlenge åpningstidene til sykehusenes 
laboratorier. 

– I dag er det for eksempel mange 
sykehus-laboratorier som stenger klokka 
18.00. Men pasienter blir jo lagt inn på 
sykehus døgnet rundt. Det beste hadde 
vært om laboratoriene var døgnåpne, og 
kunne levere prøvesvar innen kort tid. 

Med raske prøvesvar fra laboratoriet vil 
legene få vite med en gang hvilken type 
bakterie som har gjort pasienten syk, 
og de kan gi pasienten en smalspektret 
antibiotika. Det vil si en medisin som 
virker mot nøyaktig den bakterien som 

HVA KAN VI SOM ENKELTPERSONER GJØRE?
Blir man syk og trenger antibiotika, går det an å spørre legen om det holder å bruke 
smalspektret antibiotika. Man kan også spørre om råd når det gjelder lengden på 
kuren, og hva som er best å bruke med tanke på å ivareta kroppens egen sunne 
bakterieflora.

    Husk at jo mindre antibiotika du bruker – desto mindre er sjansen for å skape 
resistente bakterier. Målet er å få alle pasienter til å bruke minst mulig. Sparer vi på 
bruken av antibiotika minsker vi muligheten til å skape resistente bakterier. Da blir 
også sjansen større for at medisinen virker den dagen vi virkelig har bruk for den.

    Men det vil alltid være unntak. Noen barn med medfødt hjertefeil har for 
eksempel økt risiko for endokarditt. De mest risikoutsatte gruppene vil bli anbefalt 
forebyggende behandling med antibiotika (profylakse) ved tannbehandling hvor det 
er risiko for blødninger. Snakk med hjertelegen om barnet ditt er i risikogruppen. For 
mer info: https://www.ffhb.no/om-hjertefeil/a-leve-med-hjertefeil/tannhelse/

BRUKEN AV ANTIBIOTIKA
Tidligere brukte man antibiotika mot nær sagt alt. Hvis man hadde en infeksjon, 
undersøkte ikke legen om infeksjonen kom av virus eller bakterier, men skrev ut en 
resept på antibiotika. Og pasienten var fornøyd med å ha fått medisin av doktoren, 
selv om antibiotika ikke virker mot virus. 

Dette er det slutt på. Nå skal legen undersøke hva slags bakterie pasienten er blitt 
syk av, og skrive ut en resept på antibiotika som virker mot akkurat den bakterien. 
Dette kalles en smalspektret bruk av antibiotika. Målet er at medisinen skal drepe 
færrest mulig bakterier i kroppen, helst bare den bakterien som gjør deg syk.

Hver gang vi tar antibiotika forsøker bakteriene å finne opp en beskyttelse mot 
medisinen, slik at de ikke blir drept. Det er det etter hvert mange bakterier som har 
klart. De som har klart å lage seg en slik beskyttelse, kalles multiresistente bakterier. 
Hvert år dør over 700 000 mennesker på verdensbasis av infeksjoner forårsaket 
av multiresistente bakterier. I Europa er tallet over 33 000, ifølge Det europeiske 
smitteverninstituttet (ECDC). I Norge er tallet cirka 70 personer hvert år.

Årsaken til at antallet dødsfall foreløpig er såpass lavt i Norge, er at vi har vært 
mer forsiktige med å bruke antibiotika enn i andre land. I mange land er det fortsatt 
vanlig å spraye avlingen sin med antibiotika, eller å putte medisin i dyrefôret for å 
holde buskapen frisk. En så bred bruk av antibiotika øker sjansen for at bakteriene 
skal få utvikle resistens (motstandsdyktighet).

En annen forskjell er bruken av antibiotika til mennesker. I land som Hellas og India 
finnes det nesten ikke smalspektret antibiotika å få kjøpt, det vil si medisin som 
virker mot bare noen få typer bakterier. I stedet selger de bredspektret antibiotika, 
en sterk antibiotika som dreper mange ulike typer bakterier på en gang. 

Ulempen ved bruk av bredspektret antibiotika er at den også dreper mange av 
kroppens naturlige bakterier, de som fungerer som en del av kroppens immunforsvar. 
Det gjør at man igjen kan bli kolonisert av andre typer bakterier som er vanskelig å 
behandle, og at multiresistente bakterier får større sjanse til å spre seg.

Selv i dag, som vi vet om faren ved å bruke mye antibiotika, bruker vi nordmenn 
55 tonn med antibiotika hvert år. Av den mengden går 90 prosent til medisin for 
mennesker. 

(Kilde: Brennpunkt NRK, 2016). 

Professor Fredrik Müller har i mange 
år vært opptatt av samspillet mellom 
mikroorganismene og vårt eget infeks-
jonsforsvar. Han er leder av styret i TTA, og 
til daglig avdelingsleder ved Avdeling for 
mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus. 

Ingvill (28) er Heines yngste datter og er født med hjertefeil. – Vi var på arrangementer med Foreningen for hjertesyke barn da jeg var liten. 
Det har jeg mange gode minner fra, forteller Ingvill.

– Vi må få ned forbruket av antibiotika. 
Medisinen bør bare brukes når det er helt 
nødvendig, sier Heine Århus. 
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og prøver å gjøre noe. Men når det 
kommer til stykket er det viktig hva du 
og jeg gjør – hvordan vi bruker antibio-
tika, sier Heine Århus. 

Han har vært brukerrepresentant i 
styret i TTA i over to år nå, og har et 
par år igjen. 

 – Jeg har vært samfunnsengasjert siden 
jeg var 17 år, og har sittet i utallige 
styrer og har hatt mange verv. Jeg synes 
det er viktig å være med å påvirke. Det 
betyr noe hva hvert enkelt menneske 
gjør!    

KILDER BRUKT I ARTIKKELEN:
Store norske leksikon, Oslo Universi-
tetssykehus, forskning.no, Brennpunkt 
NRK, 2016, nrk.no, vg.no. 

Anne Lene Tangstad og Stephen Sirris tar gjest-
fritt imot hjemme i Røyken i Buskerud, omkring 
fire mil sørvest for Oslo. Rykende varm te står på 
bordet og det dufter deilig av kanelboller.

Her har de funnet en fredelig plett med både egen 
skog og ei lita elv der de har fiskerett, rundt hu-
set. I en romslig bolig med hele tretten mål rundt 
veggene kan familien virkelig utfolde seg. 

Dette har vært basen deres i åtte år. For ti år 
siden, mens de bodde i Trøndelag, var Alexander 
enebarn på snart to år og ventet spent på å bli 
storebror.

SJOKK
Anne Lenes svangerskap nummer to gikk, i likhet 
med hennes første, fint. Rundt termindatoen kom 
veene en formiddag tidlig i februar, og familien 
skulle endelig gå fra tre til fire medlemmer. 

– Vi bodde to timer unna lokalsykehuset der jeg 
skulle føde, og reiste dit da veene ble regelmes-
sige. Dette var en fredag og helgen sto for døren 
da Benjamin kom til verden. Vi så med en gang 
at han hadde leppe-ganespalte, og vi ble veldig 
overrasket. Dette er noe som det skulle være mu-
lig å oppdage på ultralyd, men det ble det ikke. Vi 
var ikke forberedt på at det kunne være noe galt, 
forteller Anne Lene. 

HVA ER TTA?
TTA står for «Turning The Tide of Antimicrobial resistance», og er et 
forskningsnettverk. Nettverket ble dannet i 2016 for å bidra i kampen mot 
antibiotikaresistens. TTA består av sterke nasjonale forskningsmiljøer ved 
Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Vestre Viken, 
Sykehuset i Vestfold, Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, Nasjonal 
kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens og Universitetet i 
Tromsø. TTA samarbeider også med flere internasjonale forskningsmiljøer. TTA 
finansieres av Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. 

HVA FORSKES DET PÅ I NORGE?
TTA har delt forskningen sin i to «arbeidspakker». Den ene delen består av 
basale akademiske forskningsprosjekter. Den andre delen utgjør de mer kliniske 
prosjektene ved sykehusene.

    Basalforskningens mål er å utvikle nye antibiotika, forbedre eksisterende 
antibiotika, og å utforske alternativ behandling og terapi (utover antibiotika). 
Et annet mål er å forstå bakteriell evolusjon og mekanismene som fører til 
antibiotikaresistens. Så langt er resistensmekanismer i flere arter oppdaget og 
publisert.

    Den kliniske forskningens mål er overvåking og epidemiologiske studier, og 
å studere mikrobiota under antibiotikabehandlinger. Kliniske nettverk for å 
dokumentere nye behandlingsformer, og tiltak som kan redusere bruken av 
antibiotika, er vel etablert og fungerer godt. Helgenomsekvensering (WGS) av 
bakterielt DNA har også avslørt smitteutbrudd ved helseforetakene, og er en 
viktig ressurs å bruke for raskere smitteoppsporing. (Kilde: TTA)

Heine bor i Gvarv, men treffer ofte datter-
en Ingvill når han er i Oslo på møter. – Jeg 
prøver å unngå å bruke antibiotika. Hvis jeg 
får nye medisiner av fastlegen min, ringer jeg 
alltid legen min på Rikshospitalet for å be 
om råd. Det er de som kan mest, sier Ingvill. 

Foreldre til fire, 
  men vil alltid mangle én
Hjemme hos familien Tangstad Sirris skaper tre gutter på 4, 6 og 12 år liv i leiren. 
Men én stemme mangler i leken. Broren Benjamin kunne ha vært 10 år nå, men 
døde da han var 8 måneder gammel. 

TORILL FUNDERUD, TEKST OG FOTO
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Ingen barneleger var på vakt på lokalsykehuset 
i løpet av helgen. Foreldrene var urolige og eng-
stelige. Anne Lene og Stephen hadde stadig flere 
spørsmål om tilstanden til den nyfødte gutten 
som de trengte svar på, men fikk ingen. Per-
sonalet som hadde helgevakt mente det kunne 
vente til over helgen med en vurdering fra en 
lege, og tilkalte ingen. Dermed følte foreldrene 
at engstelsen rundt leppe-ganespalten ble dysset 
ned i påvente av mandag og bedre bemanning. 
Dette gjorde starten på foreldreskapet ekstra 
tung.

– Jeg prøvde å amme, men det var vanskelig 
– ja, umulig – for Benjamin å die på grunn av 
leppe-ganespalten. Han fikk rett og slett ikke i 
seg næring. Personalet virket ikke så opptatt av 
det. Men søndag kveld slo en barnepleier alarm 
og meldte bekymringene våre videre. Hun så 
at babyen var syk. Benjamin måtte flyttes til et 
større og bedre bemannet sykehus for en grun-
digere oppfølging. Vi kjørte etter ambulansen 
hans i drosje til Levanger, minnes Anne Lene. 

Da de kom fram, oppdaget legene straks en 
kraftig bilyd på Benjamins hjerte. En barnelege 
kunne endelig gi dem litt mer informasjon om 
sønnen som nå ble intubert og sedert. Da viste 
det seg at blodverdiene til Benjamin var kritisk 
lave og at ductus var i ferd med å lukkes.

– Vi hadde følt oss maktesløse. Vi, inkludert 
Benjamin, ble ikke tatt på alvor på lokalsyke-
huset hvor han ble født. Det var veldig vondt. 
Men endelig fikk vi ærlig og god informasjon. 
Vi fikk ikke bare vite at Benjamin hadde alvor-
lige hjertefeil, men at han trolig også hadde et 
syndrom. Legene forklarte at han måtte videre 
til Rikshospitalet for mer utredning før de kun-
ne fastslå eller utelukke det. I ettertid meldte vi 
saken til Helsetilsynet som ga advarsel til føde- 
og barselavdelingen ved lokalsykehuset.

CHARGE
På Rikshospitalet ble Benjamin grundig utredet 
og undersøkt. Dette var en ventetid og en 
tålmodighetsprøve. Foreldrene opplevde at de 
møtte svært kompetente fagfolk ved Rikshos-
pitalet. Nyfødt intensiv var som en maurtue 
med yrende aktivitet på lite areal. Anne Lene og 
Stephen traff også andre foreldrepar i lignende 
situasjon som dem selv. Felles for dem var mye 
usikkerhet og engstelse omkring de små barna 
som svevde mellom liv og død. 

– Noen foreldre fikk brutale beskjeder og mistet 
barnet sitt. 

Senere ble det påvist at Benjamin hadde et syn-
drom som foreldrene aldri hadde hørt om tidlige-
re. Det kalles CHARGE syndrom (se rammesak), 
og Benjamin hadde flere symptomer enn foreldre-
ne først var blitt klar over. De ble derfor værende 
på Rikshospitalet en stund. I tillegg til synlig lep-

pe-ganespalte, DORV og komplett AVSD, hadde 
Benjamin også noe redusert hørsel og syn. 

Da Benjamin var ti dager gammel ble han operert 
for en innsnevring av aortabuen. 

– Denne tiden ligger nesten som i tåke for meg. 
Jeg hadde liksom ikke retningssans og dette var 
en traumatisk start for Benjamin og oss, der mye 
er svart, forteller Anne Lene. Mens foreldrene var 
hos Benjamin, fikk Alexander være hos bestefor-
eldrene sine på Helgeland. 

Omkring en måned etter at Benjamin ble født, ble 
familien overført til St. Olavs hospital i Trond-
heim. De fikk komme hjem til påske, da yngste-
sønnen var to måneder gammel. På en måte var 
det godt å komme hjem til kjente omgivelser og 
slippe å forholde seg til sykehusrutiner. Men an-
svaret for den syke babyen deres var omfattende. 

– Hjemme følte vi at vi selv nesten måtte være 
intensivsykepleiere og vi hadde oppgaver som 
var et stort ansvar. Benjamin måtte ha tilsyn hele 
døgnet. Men vi prøvde så godt vi kunne, livet 
hans sto jo på spill. Vi fikk heldigvis nattevakt, 
han sov på sykehjemmet på hjemstedet vårt, der 
de passet på ham så vi fikk hvile. Vi hadde noen 
gode hjelpere. 

På grunn av kompleksiteten i Benjamins tilstand, 
var de på regelmessige besøk på St. Olavs hospi-
tal. 

– Der var kontaktsykepleier til god hjelp i å ko-
ordinere legebesøk og ulike medisinske undersø-
kelser.

Benjamin fikk mat gjennom sonde og han fikk 
medisiner flere ganger om dagen. Han trengte 
også saltvannsinhalasjoner på grunn av mye slim, 
og det ble også mye gulping. Men Benjamin vok-
ste og ble sterkere og hadde noen fine måneder 
hjemme. Foreldrene så fram til neste operasjon. 
Fikk han hjertet korrigert, ville utsiktene være 
gode. 

– Han ville ha særskilte hjelpebehov resten av 
livet, men vi tror han hadde klart seg bra ut fra 
sine forutsetninger, sier Anne Lene.

– Benjamin var mer enn diagnoser, minner faren 
om. Vi kan ikke sette oss til dommer over hva 
som er et såkalt fullverdig liv og definere et men-
neske ut fra en sykdom. Det er et samfunnsansvar 
å hegne om menneskeverdet – og det ble plutselig 
en konkret oppgave for oss. 

– Foreldrene ønsket nøddåp på sykehuset da  
Benjamin var tre dager gammel. Da de kom hjem 
til Trøndelag, arrangerte de også en dåpsbekref-
telse i hjemkirken og viste ham fram for menig-
heten. 

– Jeg arbeidet da som prest, så den bekreftelsen 
sto jeg for selv, forteller Stephen. 

SAMTALER
Foreldrene beskriver den nest eldste sønnen sin 
som en gutt med godt humør. Han var blid, 
tålmodig og en skikkelig fightertype. Han sa også 
ifra når han hadde det vondt. 

Han rakk aldri sin andre hjerteoperasjon som 
familien ventet på, men døde 13. oktober 2009. 
Foreldrene forteller at det kom overraskende på 
legene at han døde. Symptomene på hjertesvikt 
eskalerte brått på slutten. Foreldrene forteller 
stille at de hadde nådd nullpunktet etter de tøffe 
månedene på sykehus, den krevende tilværelsen 
hjemme der det vante ble snudd på hodet – og til 
slutt det vonde og brå tapet av sønnen. Men de 
valgte å være åpne overfor familie og venner om 
det de gikk igjennom.

– Det var naturlig fordi Benjamin ikke bare 
tilhørte oss foreldre. Han ble jo født inn i en 
familie, slekt og nettverk, understreker faren.

– Vi sluttet å se framover og mistet på en måte 
framtida i denne perioden. Vi mistet følelsen av 
kronologisk tid, forklarer Anne Lene. 

– Vi hadde et samtalebehov og snakket mye med 
hverandre og oppsøkte profesjonell hjelp, sier 
Stephen. 

For de som sørger, kan praktisk hjelp være en 
like god støtte som samtaler. Husvask, matla-
ging eller barnepass er konkrete måter å vise at 
man bryr seg på, og er til stor avlastning. Gode 
hjelpere er uvurderlige, er foreldrene enige om. 
De takket også ja til et opphold ved Institutt for 
sjelesorg ved Modum bad. Dette ble tilrettelagt 
av Stephens arbeidsgiver, og de var der etter at 
Benjamin døde. 

DE TO ELDSTE: Her er storebror Alexander med sin første lillebror, Benjamin, som 
bare ble åtte måneder gammel. Han ble født med et syndrom med blant annet 
hjertefeil og leppe-ganespalte.

MINNER: Bilder av Benjamin i både rammer og fotoalbum er kjære, såre og verdi-
fulle minner. 

FAMILIETUR: Familien 
drar årlig på besøk til 
Benjamins grav. 
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UALEXANDER TIL HJELP
På grunn av smittefaren Alexander kunne ha 
utsatt lillebroren for, hadde storebroren som da 
var over to år gammel, utsatt oppstarten i barne-
hage. Noen måneder etter dødsfallet til Benjamin 
begynte han, og langsomt fant familien tilbake til 
rutinene sine. 

– Barn er forbilledlige når det gjelder sorg. Ale-
xander hjalp oss tilbake til hverdagen etter hvert. 
Han hadde jo sine behov og dro oss med videre. 
Han kunne ta opp temaet av og til og snakke om 
at broren var død, før han fortsatte i leken, fortel-
ler Anne Lene. 

Våren etter at Benjamin døde, begynte foreldrene 
også i en lokal sorggruppe i regi av Sør-Trøndelag 
fylkeslag av Foreningen for hjertesyke barn. 

– Vi var tre familier som møttes den gangen. Det 
er viktig at noen tør å gå inn i dette sorg-landska-
pet sammen med deg. Gruppa ble derfor en viktig 
arena, og Kristin Tvervåg og Mari Gamst har 
gjort en stor og verdifull innsats med å lede den. 
Sorggruppa ble et holdepunkt: et sted vi visste 
vi skulle snakke om ting som var vanskelige. Jeg 
opplevde at de var inkluderende på en måte som 
ikke var klam, hvis du forstår hva jeg mener. Vi 
møttes 4–5 ganger i semesteret. Det ble et forum 
der vi kunne snakke om mye forskjellig. Jeg tror 
mange kunne hatt utbytte av å være med i en 
sorggruppe. Det var i hvert fall verdifullt for oss, 
mener Stephen. 

Samme sommeren var det også en sommersam-
ling hvor flere familier som hadde mistet hjerte-
barnet sitt møttes en helg med ulike aktiviteter, 
der Alexander også var med. 

– Vi hadde samtaler i grupper og vi pratet om løst 
og fast. Det er veldig fint å snakke med andre, 
være sammen og delta på aktiviteter med andre, 
sier Stephen. 

– Sommertreff er vi fortsatt med på og ungene er 
også med. Her om dagen spurte 7-åringen meg 
helt spontant under en biltur: Gleder du deg også 
til hjertebarnforeninga, pappa? Han tenkte på 
sommersamlingen!

Foreldrene har i tillegg vært med på årlige 
nasjonale sorgsamlinger. Dette arrangeres av 
Ressursgruppa i Foreningen for hjertesyke barn. 
Her opplevde de at de møtte et tverrsnitt av det 
norske folk – det de hadde til felles, var en sorg 
etter å ha mistet noen som sto dem nær.

– Det var også fint å få innblikk i andres historier. 
Vi fikk se ting i nytt lys og fikk en økt forståelse 
av sorgen og kunne bearbeide den, mener Anne 
Lene, som også selv har vært på likepersonkurs i 
regi av FFHB. 

– Denne gruppa betyr mye! Stor takk til ildsje-
lene der og til Anita Gresberg som vi hadde mye 
kontakt med da hun var leder. 

BILDER OG MINNER
I 2011 flyttet de fra Trøndelag og sørover til nye 
jobber og for å komme nærmere nettverk på 
Østlandet. Foreldrene kom etter hvert så langt at 
de ønsket seg flere barn. Men svangerskapene ble 
krevende og de søkte Rikshospitalet om oppføl-
ging. Det fikk de. God oppfølging.

– Jeg ble rett og slett deprimert i svangerskapene. 
Det var vanskelig å gå gravid, men jeg møtte vel-
dig god forståelse fra helsepersonellet. Da Adrian 
og etter hvert Andreas ble født, og det viste seg at 
de var friske, ble alt lettere. 

Siden Benjamin bodde mesteparten av sitt korte 
liv i Trøndelag, er det der han er begravet. En 
gang i året reiser hele familien på fem for å besø-
ke graven hans. 

– Alle guttene vet at de har en bror som ikke 
lenger er her. Benjamin er fortsatt en del av vår 
familie. Vi har bilder av ham stående fremme 
og snakker om ham, særlig på merkedagene. Vi 
markerer fødselsdagen, dødsdagen og har også en 
markering i jula, sier Stephen. 

– Sorg betyr både å gi slipp og det betyr å bære 
barnet med seg videre, på en ny måte. 

Foreldrene tror at man egentlig ikke vet hva sorg 
er før man har opplevd det selv, og sier at det 
ikke er en bestemt måte å sørge på som er riktig. 

– Det finnes ingen fasit, og de som sørger, må 
få være der de er og bli akseptert for sin måte å 
sørge på. Vi har ikke kontroll over alt som skjer i 
livet, så man må gi slipp på troen om at man kan 
styre alt, sier Anne Lene stille, hun utdanner seg 
for tiden til sykepleier og er blitt svært opptatt 
av de pårørende, noe hun tror bunner i egne 
opplevelser. 

Ekteparet ønsker ikke å sette seg i en offerrolle 
ved å fortelle denne historien. 

– Men dette er heller ingen suksesshistorie. Sorg 
er fysisk og hardt arbeid. Uansett er det viktig å 
komme seg videre. Vi skulle ønske utfallet ble et 
helt annet. Ikke alt i livet er valgfritt. Men vi har 
likevel et ansvar i livet slik det blir. Samtidig tror 
vi Benjamin har det bra nå, og at vi kommer til å 
møte ham igjen en gang. Det har vært verdifullt 
at noen vil gå inn i sorgrommet med oss – og vi 
åpner døra av og til ennå. Til det tilrettelegger 
Foreningen for hjertesykes barn. Benjamin viste 
oss hvor sårbart livet kan være, og hva som er 
viktig. Man må gi livet en sjanse.

Det begynte i 1994, da Kristins datter 
Ida kom til verden med alvorlig hjer-
tefeil og livet ble snudd på hodet. Hun 
minnes både frykt og usikkerhet, og at 
det endret hennes tilværelse. Tidvis føltes 
det som om ingen andre forsto hva hun 
og familien sto i, noe som opplevdes både 
frustrerende og ensomt. Så meldte Kristin 
seg inn i Foreningen for hjertesyke barn 
(FFHB), og fellesskapet dette har gitt 
henne og familien kan hun si mye pent 
om.  

Slik svarte Kristin i et intervju i Hjerte-
barnet i 2012 da hun ble spurt om hva 
hennes råd til andre familier som får et 
hjertesykt barn vil være: 

– Meld dere inn i FFHB. Det er kjempe-
verdifullt å møte andre som har opplevd 
noe av det samme, som vet hvordan det 
er. Noen er foran deg på stien, de kan 
hjelpe deg. Etter hvert vil du også møte 
dem som er bak deg på stien, de kan du 
hjelpe.

HJULPET ANDRE
Kristin var snar etter innmeldingen i 
foreningen med å ta på seg ulike verv, alt 
fra sekretær til nestleder og leder. Hun 
og familien var med på samlinger og 

CHARGE syndrom 
er en lidelse som 
rammer mange 
områder av kroppen 
samtidig. Mønsteret 
av misdannelser 
varierer, og 
de mange 
helseproblemene 
kan være livstruende 
i barndommen. 
CHARGE er en 
forkortelse for flere 
av symptomene 
som er vanlig ved 
dette syndromet: 
coloboma (skader i 
øynene), hjertefeil, 
atresia choanae 
(pustevansker), 
vekstretardasjon, 
misdannelser 
og hørselstap. 
Berørte personer 
har vanligvis flere 
hovedsymptomer 
eller en kombinasjon 
av store og mindre 
symptomer.

LYTTER MED HJERTET
I 20 år har Kristin Tvervåg 
lyttet til, snakket med og 
vært en støttespiller for 
foreldre med hjertesyke 
barn, også for dem som 
har mistet. – Ingenting 
har lært meg mer og gjort 
meg så takknemlig som 
disse samtalene, sier den 
engasjerte likepersonen fra 
Trøndelag.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

HAR STØTTET MANGE: – Det er bare de som har stått i skoene
som vet hvor de trykker, det er jeg veldig bevisst på, sier Kristin 
Tvervåg, som i 20 år har støttet foreldre med hjertesyke barn i 
Foreningen for hjertesyke barn.



33MAGASINETHJERTEBARNET  |  04/1932 MAGASINETHJERTEBARNET  |  03/19

aktiviteter. Kristin begynte ganske fort 
også å interessere seg for dem som har 
mistet sitt barn. «Hvor er de som har 
mistet og hvilke tilbud har vi egentlig til 
dem i foreningen? Hvordan er det for 
dem å være med på våre arrangement, å 
møte de andre hjertebarna?» Dette var 

spørsmål hun stilte seg. Kristin disku-
terte disse problemstillingene med andre 
i styret, blant annet med Marte Jystad, 
som den gangen satt i Ressursgruppas 
styre (som jobbet med å arrangere tilbud 
til dem som har mistet sitt hjertesyke 
barn). Slik ble Kristin dratt inn i forenin-

gens arbeid med sorgstøtte, og hun fikk 
skolering som gruppeleder.  

– De satte pris på min interesse og de 
vurderte meg som egnet, så da ble jeg 
ganske fort involvert i arbeidet med 
sorgsamlinger, forteller Kristin, som ikke 
angrer på en eneste time eller dag hun 
har brukt på denne virksomheten. 

– Det er ingen jeg lærer så mye av som 
av dem som har mistet. Jeg lærer om 
livet, om dagen i dag og om å sette pris 
på det du har. Jeg er så takknemlig for 
at jeg får lov å være med på dette, og jeg 
tror det har gjort meg til et bedre men-
neske, sier Kristin ydmykt og mener hun 
har fått større perspektiv på hva som er 
viktig og ikke viktig i livet.  

Kristin har ikke selv opplevd å miste et 
barn, men hun opplever at arbeidet for 
dem som har mistet er det som ligger 
hennes hjerte aller nærmest. 

– Det er bare de som har stått i skoene 
som vet hvor de trykker, det er jeg veldig 
bevisst på. Men jeg har levd i frykten og 
usikkerheten rundt det å ha et alvorlig 
sykt barn, og har vært så nær ved å 
miste Ida selv. Jeg kjenner at jeg har mye 
å gi, noe også tilbakemeldingene på det 
jeg gjør tilsier.

TILBUD I 30 ÅR
Foreningen for hjertesyke barn har lenge 
hatt et tilbud til foreldre som har mistet 
sitt barn, og det hele startet faktisk i 
Trøndelag. Blant annet med ildsjelene 
Sturla Røiseng og Børre Haugum, som 
arrangerte sorgsamlinger for denne  
regionen allerede i 1989. I 1998 ble  
Ressursgruppa formelt vedtatt på lands-
møtet i Foreningen for hjertesyke barn, 
og den fikk ansvaret for å organisere slike 
samlinger for hele landet. I kjølvannet av 
dette ble det også behov for flere likeper-
soner, og Ressursbanken ble etablert (i 
dag kalt Ressursgruppa). 

Siden 2000 har Kristin vært med i 
Foreningen for hjertesyke barns ressurs-
gruppe og har både vært gruppeleder 
på samlinger og hatt mange individuelle 
samtaler. Kristin, Mari Gamst og Gunn-
hild Landrø videreførte årlige familie-
samlinger for dem som har mistet et 
hjertesykt barn i Trøndelags-regionen, et 
konsept opprinnelig startet opp av Sturla 
og Børre. Siden 2014 har slike familie-
samlinger, skåret over samme lest som 
dem i Trøndelag, vært et nasjonalt tilbud 
for familier fra hele landet. 

HAR MED SEG HJERTET
Kristin har erfart hvor stor betydning det 
har å kunne møtes for familiene som har 
mistet: Å gjøre ting sammen og å dele 
sine historier. Tilbakemeldingene fra sam-
lingene er svært gode. For hennes del er 
det aller viktigste i møtet med foreldrene 
og familiene å være en god lytter. 

– Det må vises at du har med deg hjer-
tet. Da er du til stede, og det skaper tillit 
og trygghet. Jeg er ingen terapeut, men 
jeg er oppriktig interessert i deres sorg, 
sier Kristin og legger til at hun aldri slut-
ter å bli berørt. Hun er også blitt trygg 
på at hun kan gråte sammen med dem, 
og det gjør følelsene lettere å bære. 

– Jeg kan ikke trøste bort sorgen, men 
jeg kan lytte frem hva slags støtte de 
trenger. Sorg er individuelt, det finnes 
ingen fasit. Som støttespiller må jeg tåle 
å høre om og å kjenne på andres smerte. 
Jeg må være tålmodig og jeg må tåle 
stillhet. Sorg tar den tiden det det tar og 
hver og en eier sin egen sorg, sier Kristin 
med stor respekt.

Kristin ser at foreldrene ikke blir «fer-
dige» med sorgen, selv om omgivelsene 
ofte forventer nettopp det, den er bare i 
endring. Derfor er det så viktig for dem 
å ha en arena hvor de kan løfte frem alle 
følelsene og tankene rundt sorgen. 

– De finner gjenkjennelse og håp i 
hverandres historier, sier Kristin og ser 
verdien av at foreldrene kan være med 
på disse samlingene flere ganger.

EN SOM RINGES
Kristin har i mange år vært en formell 
kontaktperson for personalet på St. 
Olavs Hospital i Trondheim. Det betyr 
at det formidles kontakt med Kristin når 
noen har mistet barnet sitt og trenger 
noen å snakke med. 

– I perioder har det vært ganske mange 
samtaler, medgir Kristin. Hun snakker 
med enkelte på telefon, men tilstreber, 
der det er mulig, å møtes fysisk og snak-
ke ansikt til ansikt.

De siste to årene har Kristin hatt samme 
funksjon for Barnehjerteavdelingen på 
OUS Rikshospitalet, og hun spøker 
litt med at hun nesten er omreisende i 
sorgstøtte. 

SENTRAL LIKEPERSON
De siste fire årene har Kristin også vært 
sentral i foreningens likepersonsutvalg, 
som gir medlemmene et generelt tilbud 

om noen å snakke med. Hun har samta-
ler med foreldre med små og store barn 
med hjertefeil, som strever med situa-
sjonen de er i og trenger noen å støtte 
seg til.

– Jeg har voksne barn i dag, de bor ikke 
hjemme lenger, og jeg er i en livssituasjon 
hvor jeg har muligheten til å gi enda 
mer av min tid til dette. Arbeidet gir 
meg dessuten mer enn all verdens lønn 
i penger, sier en engasjert Kristin, som 
har lagt ned hundrevis av timer til det 
å snakke med foreldre som trenger at 
noen låner øre til dem. 

– For meg er den største betalingen at 
jeg får lov til å være en som kanskje kan 
gjøre en forskjell.

Kristin forteller at hun for egen del har 
fått kursing, opplæring og diverse lære-

rik input opp igjennom alle disse årene, 
og mener hun har fått utviklet og endret 
seg som menneske. I tillegg til samtaler 
med foreldre og ledelse av sorggrupper, 
er Kristin også en drivkraft i arbeidet 
med å videreutvikle foreningens likeper-
sonsarbeid og sorgstøtte. Hun brenner 
for mer samarbeid med andre foreninger 
og instanser. 

– Det er egentlig ikke så viktig med 
diagnosen, det er fellesnevnerne, for 
eksempel det å ha mistet et barn, som er 
det grunnleggende. Vi har mye å lære av 
hverandre, sier Kristin og forteller at det 
opp igjennom årene har vært arrangert 
spennende fagdager med flere foreninger 
sammen. I år har det vært avholdt to 
møter i utvidet sorgstøtteforum i Oslo, 
hvor både fagfolk og likepersoner fra 
ulike organisasjoner var samlet og dis-
kuterte videre samarbeid. 

OM LIKEPERSONSUTVALGET OG  
LIKEPERSONSARBEIDET I FFHB

Likepersonsarbeid i Foreningen for hjertesyke barn
Likepersonsarbeid er en organisert samhandling som skjer mellom personer 
som har opplevd noe av det samme. I likepersonsarbeidet har den ene mer 
bearbeidet erfaring enn den andre, og kan dermed lettere hjelpe den som 
trenger støtte og veiledning. I likepersonsarbeid møtes foreldre, hvor den 
ene er kommet lenger i bearbeidelsen av sin egen historie, og derfor kan 
hjelpe, støtte og veilede den andre.

Likepersonsarbeidet er:
• Frivillig arbeid
• Personlig overføring av erfaringsbasert kunnskap
• Hjelp og støtte etter behov
• Et supplement til omsorg fra familie, venner og hjelpeapparat

Den som ønsker å bli likeperson, tilbys kurs hos FFHB for å få en solid 
opplæring og bli kvalifisert. Likepersonen må ha fylt 18 år og ha vært 
medlem i minst 2 år. Alle må signere taushetserklæring og forplikte seg til å 
følge retningslinjene for likepersonsarbeid i foreningen.

Likepersonsonsarbeidet organiseres av et likepersonsutvalg. Her er 
medlemmene:
Pia Bråss (leder) Torunn Fjær-Haugvik 
Gunnar Geirhovd Petter Nymo 
Eli Våbenø Kristin Tvervåg

OM RESSURSGRUPPA I FFHB
Sorgarbeid i Foreningen for hjertesyke barn
Når familier mister sitt hjertesyke barn, kan det hjelpe å snakke med noen som 
er i samme situasjon.

I Foreningen for hjertesyke barn er det Ressursgruppa som arrangerer 
sorgsamlinger. Ressursgruppa er landsdekkende, og består i dag av 9 
personer, hvorav 3 for tiden utgjør en styringsgruppe. Alle har skolering og 
erfaring gjennom flere år, og har eller har hatt barn med medfødt hjertefeil. 
Ressursgruppas arbeid er basert på likepersonsprinsippet. Ingen er fagpersoner 
eller terapeuter, men alle har evnen til å lytte og vise empati og en genuin 
interesse for å hjelpe andre i sorg.

Ressursgruppa arrangerer en sorgsamling for foreldre og besteforeldre hvert 
år og en familiesamling hver høst. I tillegg gjennomføres mange enkeltsamtaler 
med foreldre som har mistet et barn.

Her er styringsgruppa:
Solveig Bremnes (leder)  Anita Gresberg Kristin Tvervåg

Kristin og Liss Tunheim har kjent hverandre lenge og var blant annet sammen i FFHBs 
likepersonsutvalg. – Liss er en av mine beste inspirasjonskilder. Vi har et hjertevarmt 
vennskap og har hatt masse erfaringsutveksling med stor «takhøyde», forteller Kristin. 
Her fra fylkeskonferansen til FFHB i november 2015.

Ressursgruppas styringsgruppe (f.v.) Anita Gresberg, Solveig Bremnes og Kristin 
Tvervåg.
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Dagene på leiren ble fylt med aktiviteter, 
men også mye fritid. 

Island er et spennende land som byr på 
mange muligheter for ulike aktiviteter. 
Ungdommene fikk prøve seg på zip-line, 
og selv om den ikke var lang, kriblet det 
i magen. Vi fikk kjøre ATV, og ekstra 
spennende var det å kjøre på den svarte 
stranden, Thorlakshofn. For en opple-
velse å kunne utfolde seg med stor fart, 
hoppe på sanddynene og sladde rundt. 

Rib-safari i høye bølger og med stor fart 
var også noe de fleste av oss adrena-
lin-junkier storkoste oss med. Må si at 
jeg er usikker på om det var ungdom-
men eller lederne som hadde det mest 
moro denne dagen.

Vi var selvfølgelig innom Gullfoss, et 
fantastisk skue av en foss, før vi tok 
ferden videre til nasjonalparken Geysir. 
Her fikk vi se Strokkur som har utbrudd 
hvert 5. minutt og med en 20 meter 
høy vannsøyle. Etter å en bedre lunsj 
på Hotel Geysir dro vi til den siste og 
mest spennende aktiviteten av alle, 
rafting. Her ble vi kledd opp og kjørt 25 
minutter unna for å kunne oppleve de 
kalde strykene i nord. Med 8–9 perso-
ner i hver båt, fòr vi nedover strykene. 
På de stedene hvor det var rolig fikk vi 
mulighet til å teste ut vanntemperatu-
ren, som overraskende nok var iskald. 
Mens vi fòr nedover strykene fikk vi en 
fornemmelse av både Lords of the Rings 
og mange andre storfilmer som kunne 
ha blitt filmet her. En naturopplevelse av 
de sjeldne. På vei hjem satt de fleste av 
oss med et stort glis. Vi fikk også mulig-
het til å ri på islandshester, noe mange 
hadde gledet seg til. De som hadde ridd 
før, fikk frie tøyler…

Vi var også innom Perlan – the wonders 
of Island. Dette er et kjent landemerke 

med panoramautsikt over Reykjavik. De 
har blant annet verdens første isgrotte. 
De viste også historien om aurora/nord-
lys og fortalte om faunaen på Island. 

Det ble selvfølgelig også Dodgeball-tur-
nering. Dette er en fast tradisjon hvor 
Island har vunnet de 4 siste gangene. Så 
i år var det derfor stor fokus på å «knu-
se» våre motstandere. Det ble en aktiv 
og spennende turnering, hvor Finland 
stakk av med trofeet. Når det gjaldt oss 
norske … Vel, noen ganger er det viktig 
kun å delta.

Siste kveld avsluttes alltid med Good-
bye-circle. Dette er en veldig fin måte å 
avslutte leiren på, hvor alle får sagt «ha 
det» til alle. 

Det var vemodig å reise, men godt 
å komme hjem. Værmessig så hadde 
Island vist seg fra sin beste side – det var 
mer sol enn de pleier å ha. 

Eirik Møklegård og Line Skåtøy 
– ledere på Nordisk leir. 

ISLAND – NORDIC YOUTH CAMP 2019

Fredag 19. juli dro en spent gjeng til Hjardarbol på Island, hvor vi skulle tilbringe de neste 
8 dagene. Hjardarbol er en tidligere gård som er blitt gjort om til et gjestgiveri, som ligger 
landlig til, cirka 5 mil fra Reykjavik.  

2.–9. august deltok fem ungdommer og to ledere på leir i Finland.

Ved ankomst var alt godt planlagt og 
gikk på skinner. Buss og ledere sto klare 
for oss da vi landet. Vel framme ved 
campen fikk alle rommene sine før det 
var middag.

Litt kultursjokk var det nok for oss alle. 
Vi måtte av med sko innendørs, og det 
føltes veldig rart å tusle rundt barbent i 
spisesalen. 

Ungdommene fant hverandre fort. Noen 
kjente hverandre fra tidligere Nordisk leir. 

Lørdagen var det aktiviteter i området. 
Det var oppgaver som skulle løses, og 
ungdommene ble delt inn i team. Det 
var denne første dagen, med blandete 
grupper, at flere ble bedre kjent med 
hverandre. På den ene stasjonen skulle 
det bygges fuglekasser. Noen hadde aldri 
tatt i ei sag og en hammer før, og noen 
hadde nok heller aldri sett ei fuglekasse. 
Det ble mange kreative løsninger.

Søndag dro vi til Poorvo, en liten by 
noen få mil unna campen, vi tok en 
båttur dit. 

Mandag var det badeland. Veldig stas! 

Tirsdag ble vi utfordret i teamarbeid 
med roing av churchboat i fantastisk 
vær, det var helt nydelig. Vi fikk ruse 
av gårde på bøljan blå med speedbåter, 
såkalt Batmaxboats – det ble et av ukas 
høydepunkter. Det var skikkelig moro 
– to i hver båt, og man byttet sjåfør 
halvveis.

Onsdag var det dagstur til Helsinki, 
med mye bussing og guiding, noe 
ungdommene nok ville byttet ut med 
mer egentid i selve byen. Vi fikk med 
oss Senatstorget og Helsinki domkir-
ke, Sibelius-monumentet og Helsinkis 
bibliotek, som var knallfint og innova-
tivt – VELDIG moderne, ungdommene 
ble imponert. Pizzabuffé på Rax midt i 
sentrum var meget populært, da hadde 
vi også fått med oss en kjempetur i 
Skywheel Helsinki, som minner om 
London Eye. Og det gikk rundt hele tre 
ganger, så vi fikk sett mye! OG det BLE 
litt tid til shopping.

Torsdag var det «Olympic games» på 
programmet. Da fikk de prøve seg i 
mange ulike aktiviteter, som øksekast, 
pil og bue, hinderløyper, logiske opp-
gaver, lage ild, m.m. Og på kvelden var 
det avslutningsmiddag med underhold-
ning fra hvert land, med stor suksess, 
mye latter og moro. 

Som ledere opplevde vi at ungdommene 
var avslappet og svært oppmerksomme 
og hjelpsomme mot hverandre. Ingen 
var flaue for arrene sine, de løp rundt i 
badetøy, satt i jacuzzien i timevis, badet 
i bassenget og tok sauna. Alle var i sam-
me båt, og en kunne se at ungdommene 
var fortrolige med det.

Den sterkeste opplevelsen disse dagene 
var nok «The hugging circle» siste kvel-
den. Vi gikk etter hverandre i ring, takket 
for fine opplevelser og ønsket hverandre 
gode liv. Det var klemmer, omfavnelser, 
tårer og latter. En kunne kjenne båndet 
som var knyttet mellom ungdommene. 
Disse ungdommen er unike. Så omsorgs-
fulle, livlige, høflige og gode!

Avreisemorgen fikk alle konvoluttene 
sine med personlige hilsener i – det 
var sterkt og gjorde også inntrykk på 
mange.

Elin Høivaag Simonsen og Berit Johnsen 
– ledere på Europeisk leir

FINLAND – EUROPEAN YOUTH CAMP 2019
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FORENINGEN FOR HJERTESYKE 
BARNS STEMME I FRIVILLIGHETEN

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

NYTT FORSKNINGSPROGRAM OM 
FRIVILLIG SEKTOR
Frivilligheten var også i år godt 
representert på Arendalsuka, en viktig 
arena for å synliggjøre frivilligheten 
og frivillighetens betydning. Men 
frivillige organisasjoners samfunns-
bidrag må også løftes fram i de 51 
resterende ukene av året. 

Derfor hilses et nytt forskningspro-
gram om frivillig sektor, i regi av 
Senter for forskning på sivilsamfunn 
og frivillig sektor, velkommen. 
Frivillighet Norge er blitt invitert til 
å komme med innspill og er tyde-
lig på at vi trenger mer systematisk 
forskning på flere områder. Hva er 
de konkrete merverdiene av frivillig 
innsats på samfunnsnivå? Det er et 
uttrykt politisk mål om at en større 
andel av midler skal være ubundne – 
hvordan følges det opp i praksis? Et 
forslag er bruk av fast statistikk som 
over tid følger utviklingen av forhol-
det mellom frie og bundne midler. Det 
må forskes på motivasjon og begrun-
nelse for å gjøre frivillig innsats. Og 
vi må i større grad forske systematisk 
på mangfold og integrering, innvand-
ring og frivillighet – hvorfor er det for 
mange frivillige organisasjoner fort-
satt vanskelig å rekruttere medlemmer 
og tillitsvalgte fra innvandrergrupper? 
Hva er status, hvem lykkes, hva fun-
gerer og hvorfor?

TRYGGE RAMMER RUNDT  
FRIVILLIGHETEN
#Metoo-kampanjen har også fått 
følger for arbeidet i og ramme-
ne rundt frivillige organisasjoner. 
Foreningen for hjertesyke barn har 
vedtatt skriftlige rutiner for håndte-
ring av kritikkverdige forhold. Vi har 
også vært del av en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe, nedsatt av Frivillig-
het Norge, som har sett på frivillig 
sektors arbeid med varslingsrutiner og 
forebygging av seksuell trakassering 
og overgrep. Arbeidsgruppen la på 
forsommeren fram en rapport som gir 

en sammenstilling av organisasjonenes 
kompetanse på området og eksempler 
på håndtering av seksuell trakassering 
og overgrep. Gruppen anbefaler blant 
annet at det må legges bedre til rette 
for kompetanse- og erfaringsdeling 
mellom organisasjonene, og at det 
bør etableres en kompetanseressurs i 
Frivillighet Norges sekretariat.

POLITIATTEST
Foreningen for hjertesyke barn har 
lenge uttrykt bekymring for den 
endringen som inntrådte for noen år 
siden. Politiet har skjerpet inn ordnin-
gen med hvor ofte de utsteder politiat-
test, og det er ikke lenger på generell 
basis mulig å få fornyet politiattesten 
etter tre år. Det betyr at den trygghet 
vi ønsker politiattestordningen skal gi 
for foreldre, barn og unge, er svekket. 
Vi er glad for at ordningen nå settes 
på dagsorden gjennom en høring fra 
Barne- og familiedepartementet: poli-
tiattest for personer som er i kontakt 
med mindreårige.

NORSK SPILLPOLITIKK –  
KONSEKVENSER VED Å ENDRE 
ENERETTSMODELLEN
Det overordnede målet i den norske 
pengespillpolitikken er å sikre at 
pengespill tilbys i trygge og ansvarlige 
former. I tillegg skal reguleringen leg-
ge til rette for at pengespill kan være 
en inntektskilde for samfunnsnyttige 
formål som humanitært arbeid, idrett, 
helse, forskning og kultur. En ny 
rapport lagt fram under Arendalsuka 
2019 (utarbeidet av Oslo Economics 
på oppdrag av Extrastiftelsen og 
Norges idrettsforbund) viste at dagens 
modell for pengespill fungerer godt, 
og at det er forbundet med stor risiko 
å innføre en lisensmodell. Funnene i 
rapporten viser at en overgang til li-
sens blant annet vil kunne gi risiko for 
reduksjon i bidraget til frivilligheten 
med 1,3 milliarder kroner i året.

Helen Thon, generalsekrtær  
Foreningen for hjertesyke barn

Uke 26 samlet vi nesten 50 ungdommer 
til årets sommerleir. Denne gangen på 
Frambu, som ligger i Ski kommune, bare 
20 minutter fra Oslo. Leir er for mange 
sommerens høydepunkt. Her får man 
møte ungdommer med hjertefeil fra hele 
landet. Man får være med på mange 
aktiviteter, får opplevelser for livet og 
kan være helt seg selv. Det er ingen som 
spør hvorfor du har det arret, hvorfor 
du ikke deltar i aktiviteter, hvorfor du 
tar medisiner, osv. 

Tradisjonen tro starter vi leiren med 
taco på ankomstdagen. ALLE liker noe 
av tacoen, så det er alltid en kjekk start. 
Første kvelden er litt sånn «hvor er jeg, 
hva skal jeg, hva skal vi gjøre nå?». 
Det er ungdommer som er med på leir 
for første gang og det er noen som har 
deltatt flere ganger. 

I år var leiren en dag kortere enn den 
pleier og derfor hadde vi kun en utflukt. 
Første stopp var innom Romsåsen 
Gruver, der flere fikk utfordret sin 
høydeskrekk og redsel for litt mørke 
rom. Denne gruven går så langt tilbake 
som 1866, så her var det mye historie! 
Gruveslusken (det vil si guiden) hadde 
mye å fortelle og var en morsom mann. 
Det var en gjeng som tok godt imot oss 
og gjorde alt for at vi skulle få en bra 
opplevelse. Siden vi var en stor gruppe, 

delte vi oss i to, hvor de som ikke var 
inne i gruvene hadde 10-kamp. Her var 
det både fysiske aktiviteter og oppgaver 
som krevde at vi konsentrerte oss. 

Etter at vi var ferdige på Romsåsen 
kjørte vi videre til Sverige. Det er kan-
skje ikke så vanskelig å tenke seg til hva 
det ble kjøpt mest av? Det hadde vært 
interessant å veie alt smågodtet som ble 
kjøpt.

Frambu har mange aktiviteter og er en 
flott plass å ha leir på. Spesielt «Sletta» 
ble flittig brukt. Her var det en super ba-
deplass med brygge, kano, kajakk, SUP, 

tråkkebåter og robåter. Vi var kjempe-
heldige med været, så mye av tiden ble 
tilbrakt her.

Nytt leirsted gir også nye opplevelser, i 
forskjellige former. Onsdag morgen ble 
vi vekket litt for tidlig av brannalarmen. 
Det var en forholdsvis rolig «vekker-
klokke» da det nok var noe galt med 
alarmen. Noen hadde faktisk ikke hørt 
den, så lav var den. Det viste seg heldig-
vis ikke å være brann, men en vannlek-
kasje som hadde slått ut alarmen på et 
av rommene våre. 

I år var tiden inne for å teste ut litt nye 

NORSK UNGDOMSLEIR 2019

ting. Vi hadde for eksempel leiravis som 
ble delt ut på morgenmøte hver dag. Her 
var det informasjon om dagens program 
og litt bilder fra dagen før. 

Siste kvelden arrangerte vi «Minifesti-
val». Dette var første gangen vi prøvde 
dette og det var veldig gøy. Sletta ble 
gjort om til festivalsted, med grilling, 
ansiktsmaling, selfie-stand og mye bra 
musikk. Fire band/artister spilte for oss 
og laget god stemning. 

Siste kvelden er også den kvelden hvor 
mange av ungdommene «døgner». 
Natten brukes til å spille, le, snakke og 
vandre rundt i gangene for å holde seg 
våken. Og, for dem som hadde litt små-
godt igjen, sukker kom godt med! 

Lørdag var årets leir ferdig. Det er alltid 
trist å si farvel til dem man har blitt 
kjent med. Vi lederne har vært så heldige 
å få låne disse ungdommene i en uke og 
det er trist å sende dem hjem igjen. Trist 
fordi vi føler oss privilegerte som kan 
være med som ledere på leir for disse 
fantastiske ungdommene. De byr på seg 
selv, er med på tingene vi ber dem om 
og er snille ungdommer!  Vi vet at vi ser 
noen igjen til neste år, og for andre er 
det siste året de kan være med. Så vet vi 
også at til neste år kommer det helt nye 
ungdommer, som aldri har vært med på 
leir. 

På vegne av alle lederne vil jeg takke 
foreldre som lar sine ungdommer være 
med på våre leirer. Og oppfordring til 
andre foreldre: SEND UNGDOMME-
NE DERES PÅ LEIR! 

Torunn Fjær-Haugvik 
Hovedleder Norsk sommerleir
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Jane Sommerville kom til Oslo for 30 år 
siden, da Erik Thaulow var vert for et 
symposium som leder for kursgruppen 
på medisinsk avdeling. Det endret hele 
yrkeslivet hans.

– Da holdt Jane et helt fantastisk fore-
drag hvor hun fortalte at den største 
utfordringen i fremtiden ikke ville være 
angina eller hjerteinfarkt, men omsorg 
for medfødt hjertefeil hos voksne. Den 
dagen gikk jeg hjem til min kone og sa 
«Jeg har truffet et menneske som har 
fortalt hva jeg skal forandre meg til».

– ET KALL
– Du fikk et kall?
– Ja, det kan du si. Forut for det hadde 
det vært mye forskning, foredrag og 
internasjonalt arbeid. Jeg reiste mye. Og 
så tenkte jeg: Det er lege jeg vil være. 
Og det å gå tilbake til legegjerningen og 
det grunnleggende i meg, det hadde jeg 
veldig lyst til. Og da Jane sa «her er det 
store utfordringer og pasienter som tren-
ger mer av deg enn at det bare går fort 
– dette blir vanskelig», så ble det et slags 
kall. Jeg la om alt og byttet ut angina og 
reiste mot dette, forteller Erik Thaulow.

Vi sitter på kontoret som han fortsatt 
disponerer på sykehuset og snakker om 
årene som har gått siden yrkeskarrieren 
ble forseglet.

DE TRE STORE
Jane Somerville tok varmt imot den 
norske legen som ville lære mer om det 
hun kalte GUCH, som står for grown-
ups with congenital heart defects – eller 
voksne med medfødt hjertefeil. Han ble 
etter hvert hennes sekretær i den euro-
peiske kardiologiforeningen. 

– Jeg fikk stadig beskjed om hva jeg skul-

le gjøre og ikke gjøre. En dag fikk jeg en 
faks der det sto skriblet med store bok-
staver: «Erik, you are the worst secretary 
ever!» Sånn har Jane alltid vært: tempe-
ramentsfull. Men hun tok meg med, og 
hun introduserte meg for absolutt alle 
innen dette fagfeltet i hele verden. Jeg ble 
introdusert for de tre store i faget; Jane, 
Gary Webb i Toronto, og Joseph Perloff 
i Los Angeles. Alle ble jeg nær venn med. 
De ga meg en fantastisk introduksjon til 
fagområdet.

– Har du tenkt på hvor du hadde vært 
i dag hvis det ikke hadde vært for det 
foredraget?
– Da hadde jeg vel fortsatt med 
forskning og angina og kateteriseringer. 
Det var jo fristende det også, med mange 
store oppgaver og hyggelige mennesker, 
sier Thaulow.

STORE BARN: STORE PROBLEMER
Da Erik Thaulow søkte jobber etter at 
han var ferdig utdannet lege, ble han 
først tilbudt jobb på barneavdelingen 
ved sykehuset i Tromsø. Men han hadde 
også søkt på hjertemedisinsk avdeling 
i Oslo, og familien var lite innstilt på 
å bli med til Tromsø. Så da valgte han 
Rikshospitalet. Men ønsket om å være 
barnelege har alltid ligget der, og med 
oppfølgingen av medfødte hjertefeil fikk 
han oppfylt ønsket.

– 30 år senere – hva har du å si til de 
som skal fortsette å følge opp den opp-
voksende generasjon av unge og voksne 
med medfødt hjertefeil?
– At oppgaven ikke har blitt mindre! 
Nylig avdøde Svein Sørland (barnekar-
diolog, red.anm.) sa til meg: små barn 
– små problemer, store barn – store pro-
blemer. Til alles glede lever jo medfødt 
hjertefeil-barna opp. Men vi har masse 

utfordringer! Hjerterytmeforstyrrelser, 
arytmi, reoperasjoner, sosialmedisin-
ske utfordringer, forventninger, unge 
mennesker som skal gå inn i livet: Det er 
et kjempefelt! Men det er bedre orga-
nisert i dag, og flere aktører på banen. 
Det er blitt et fagområde og et flaggskip 
på Rikshospitalet. Men faget er fortsatt 
stort og vanskelig.

GIR SYKEPLEIERNE STØRRE ROLLE
– Er det nok folk som holder tak i det 
faget, GUCH, i dag?
– Nei, det er det ikke. Det tror jeg særlig 
pasientene merker. Det går for fort. Di-
alogen mellom pasient og lege er veldig 
verdifull. Leger må sette av mer tid til 
dette – men de må også lære seg å sam-
arbeide bedre med andre, slår Thaulow 
fast.

– Jeg har veldig tro på sykepleierfaget, 
de sosialmedisinske fagene, de psykolo-
giske fagene – de er for utilgjengelig for 
pasientene i dag. Det er bedre, men det 
er ikke nok.

– Det ble det også snakket om på sym-
posiet. De snakket om det store, brede 
tilbudet av psykologer og andre fagfolk. 
Jeg tror ikke det er så mange voksne 
pasienter som opplever at det store fag-
området er tilgjengelig for dem ...
– Nei. For det er ikke et stort, bredt til-
bud. Det er de særskilte som får tilbudet, 
og det er en underdekning som er ganske 
stor, innrømmer han. 

På drømmesykehuset til den nylig pen-
sjonerte legen har sykepleierne en mer 
selvstendig rolle og egne poliklinikker 
som fungerer som en inngangsport for 
pasientene.

–  De sykepleierne som er her er jo veldig 

empatiske og positive, og de gjør en 
kjempestor innsats – men de rekker ikke 
over alt.

NESTE REISE: OPPLÆRING
For en tid siden ble hele barnekardiolo-
gi-faget evaluert av eksterne, noe som 
resulterte i et dokument som forteller 
hva som bør endres og forsterkes.

– Nå har jeg tenkt å gjøre det samme for 
utdanning av helsepersonell innen med-
fødte hjertefeil. Jeg har vært i London 
og intervjuet folk på det største senteret 
der. Der lærte jeg hvordan de påtar seg 
en kontrakt, og hvordan institusjonen 
må følge opp et undervisningsoppdrag 
og sette av midler til å lære opp nytt 
personale, forteller Thaulow.

I dag er det ingen forpliktende kontrakt 
mellom sykehuset og den som skal læres 
opp og videreutdannes innen medfødte 
hjertefeil. 

– I utlandet ser vi at det er forpliktende 
på en helt annen måte. Da blir også 
institusjonene evaluert om de følger opp 
de pliktene de har, forteller nesten-pen-
sjonisten. I tillegg til å kartlegge hva an-
dre gjør og hvordan Rikshospitalet gjør 
det, skal han analysere hva som kreves 
av systematikk og økonomi. 

– Jeg skal etterlate meg et dokument 
som skal styrke fagutdanningen av 
helsepersonell innen faget medfødte 
hjertefeil. Jeg håper ledelsen ved barne-
hjerteseksjonen kan bruke det for å få 
satt av tid og midler, sier han. Selv måtte 
han lære seg faget på egen hånd.

– Jane tok meg jo under sine vinger – 
men jeg måtte i bunn og grunn lære 
meg dette selv. Man kan ikke basere 
opplæringen på «å lære seg selv», slår 
han fast.

PASIENTEN FØRST
Erik Thaulow er også sentral i Stiftelsen 
for barnekardiologisk utdanning og 
forskning, som ble stiftet i 2017. 

– Den stiftelsen må pleies, vokse og 
brukes til å utdanne personell. Det med 
utdanning har et stort internasjonalt 
aspekt. Dette er noe jeg brenner for, 
forsikrer Thaulow noe overflødig om. 
Om utdanning og internasjonalt samar-
beid er viktige kjepphester, er det alltid 
pasienten som står i sentrum.

– Pasientene er det viktigste! Men perso-
nalet som skal hjelpe pasientene er også 
svært viktig. Uten dem er jo pasientene 
helt hjelpeløse, erkjenner han og lover å 
arbeide for at stiftelsen kan overleve og 
pleie glade givere. 

PROFESJONALISERING
– Hva mener du er det største som 
har skjedd i «din tid» innen medfødte 
hjertefeil?
– Det er blitt en profesjonalisering og en 
oppdeling av faget. De forskjellige kom-
ponentene er blitt vanskeligere – som de 
som driver med kateterisering og legger 
inn stenter – det er en helt annen teknisk 
tilgjengelighet og mange flere ting man 
kan gjøre i dag. Behandling av hjer-
terytmeforstyrrelser er en annen, med 
hjertestartere og ablasjoner, oppsumme-
rer kardiolog-nestoren.

– Det er også blitt et helt annet samvirke 
mellom kirurger og kardiologer. Den 
største endringen er at det tidligere var 
kirurger som løste alle oppgaver. Sånn er 
det ikke lenger. Kardiologene har fått en 
mer fremtredende rolle når det gjelder 
viktige behandlinger. 

Dessuten har transplantasjonsmedisinen 
kommet, et stort fagområde med masse 
utfordringer. 

HAR ALDRI ANGRET
Erik Thaulow sier han synes det er «helt 
greit» å ha gitt stafettpinnen videre, men 
er takknemlig for fortsatt å kunne få bli 
med på noe av det.

– Jeg har jo brukt veldig mye av mitt 
liv på dette. Og når jeg treffer sånne 
som deg, kommer det mange minner og 
mange gode følelser om at det har vært 
verdt det!

Jeg angrer ikke en dag på at jeg fulgte 
Janes råd. Det har vært et fantastisk 
eventyr. Det morsomste har vært alle 
pasientene og alt som vi klarte å få til. 
Det er fantastisk å ha fått se at det gikk 
så bra med så mange. Så har det vært 
noen katastrofer også. Det vil alltid 
være noen som berører deg ekstra, sier 
han tankefullt og innrømmer at det er 
vemodig å skulle si «adjø».

ERIK THAULOW TAKKER AV:

Takk for dansen!
Han har vært dansepartneren til verdens kanskje mest innflytelsesrike lege for voksne med 
medfødt hjertefeil, Jane Somerville. I juni var det Erik Thaulows tur å takke for dansen. Og vi 
som har vært hans pasienter, har saktens mye å takke for også.

TEKST OG FOTO: MARIT HAUGDAHL

ERIK THAULOW

• Født 17. juni 1949 (70 år).

• Professor og kardiolog.

• Norsk lege, dr.med. 

• Har vært tilknyttet Rikshospitalet 
siden 1977.

• Var seksjonsoverlege ved 
Barnehjerteseksjonen ved 
Barneklinikken på OUS 
Rikshospitalet fra 2002.

• Professor II ved Kvinne- og 
barneklinikken, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.

• Dr.med. i 1984 med avhandlingen 
«Blood platelet function in coronary 
sinus blood with special reference 
to the influence of pacing-induced 
angina and the effects of drugs 
in patients with coronary artery 
disease». 

• Har vært med på å skrive nær 200 
vitenskapelige artikler, nasjonalt 
og internasjonalt, som «Langsiktig 
oppfølging av pasienter med 
medfødte hjertefeil» fra 2000.

• Har vært hovedveileder for en rekke 
doktorgradsstudenter, som Per 
Morten Fredriksen, Gunnar Erikssen, 
Henrik Holmstrøm, Gaute Døhlen og 
Thomas Møller.

Kilde: Wikipedia og OUS Rikshospitalet

Avskjedssymposium for 
Erik Thaulow i juni.
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Et flammende foredrag 
fra kardiologi-guru Jane 
Somerville fikk Erik Thaulow 
til å skifte yrkesretning og 
satse på unge voksne med 
medfødt hjertefeil. Derfor 
var det så viktig for ham å 
ha henne med da han feiret 
70-årsdagen med eget 
symposium.

Og legenden kom og satte sitt preg på 
fagdagen der de fremste ekspertene 
innen medfødt hjertefeil og tilgrensen-
de fagområder kom for å fortelle om 
status på sitt fagfelt. 

FØRST MED GUCH-AVDELING
Å kalle Jane Somerville for en legende 
og en pioner, er ikke å overdrive. Den 
britiske legen er nå 86 år, og beviste at 
hun fortsatt kan trollbinde publikum 
med sine foredrag.

Jane Somerville var først i Europa 
med å åpne ungdomsavdeling ved et 
nasjonalt sykehus med hjerteavdeling. 
Det var i 1975 – og hun så allerede da 
at det begynte å komme stadig tilba-
kevendende, unge «overlevere» som 
hadde blitt operert for sin medfødte 
hjertefeil i barndommen. På sykehuset 
Great Ormond Street i London ga hun 
seg selv tittelen «konsulentkardiolog» 
for medfødte hjertefeil. Her åpnet hun 
også for voksne, ikke bare barn, og 
hun kaller fortsatt pasientene sine for 
«min store familie». Avdelingen hun 
etablerte i London var den første spe-
sialistavdelingen for GUCH i Europa 
(den første i verden var i Toronto). 
Som foregangsperson ble hun raskt 
konsulent for helsepersonell som skulle 
behandle GUCH-pasienter ved sykehus 
i hele Storbritannia – og i verden for 
øvrig. Utfordringene som møter den 
stadige økende populasjonen av 

– Det ble en helt fantastisk dag, med 
masse flotte foredrag og hyggelige 
folk. Det viktigste var å sette fokus på 
medfødte hjertefeil hos voksne – og ikke 
å ha fokus på meg selv. Jeg ville samle 
en del mennesker som har betydd mye 
for det faget. Kirurger, barnepsykiatere, 
kardiologer... alle fagfeltene, forteller 
Erik Thaulow.

Hans etterfølger i stillingen som avde-
lingsleder ved barnehjerteseksjonen, 
Gaute Døhlen, var dagens ordstyrer. 

Sykehusets fremste eksperter innen med-
født hjertefeil stilte opp som foredrags-
holdere. 

Døhlen selv snakket om utdanningen 
innen medfødt hjertefeil i Norge, Simone 
Diab fortalte om utvekslingen med syke-
huset i Toronto, Ola D. Saugestad hadde 
eksperimentelle modeller som tema, 
Sigurd Birkeland snakket om klaffeo-

perasjoner, Per Morten Fredriksen om 
belastningstester hos barn og unge med 
medfødt hjertefeil, Thomas Møller delte 
ny kunnskap for å forbedre resultatene 
for Fontan-pasienter, Henrik Holmstrøm 
snakket om utviklingen innen dødelighet 
for pasientgruppen, mens Gunnar Eriks-
sen tok for seg hvordan det går med 
GUCH-pasientene på lang sikt. I tillegg 
var Trond Diseth invitert for å fortelle 
om psykososial oppfølging for medfødte 
hjertefeil, og Helene Thon snakket om 
prioriteringene for pasientorganisasjo-
nen FFHB. 

Men den mest celebre foredragsholderen 
var nok Jane Somerville, som hadde tatt 
turen fra England. Hennes innlegg tok 
for seg mange forhold rundt utviklingen 
av pasientgruppen GUCH – med hoved-
vekt på kvinner og medfødt hjertefeil 
(se egen sak). Etter symposiet feiret Erik 
Thaulow en lang karriere sammen med 
100 gjester.

Hedret med eget seminar
20. juni ble det arrangert et seminar for å hedre Erik Thaulow, 
som fylte 70 år tre dager tidligere. Symposiet var en 
avslutning på et langt yrkesliv ved Rikshospitalet.

JANE SOMERVILLE:

Hun gjorde   verden oppmerksom på GUCH

 GUCH-pasienter (grown-ups with con-
gnital heart disease/voksne med medfødt 
hjertefeil) er fortsatt hennes hjertesak.

ÅPEN OM TABUER
Jane Somerville så tidlig at mange av 
dem som hadde hatt vellykkede hjer-
teoperasjoner som barn, endte med å 
få langt mer kompliserte liv enn de var 
forberedt på. 

– Hva mener du er den største utfordrin-
gen i fremtiden når det gjelder oppføl-
ging av medfødte hjertefeil?

– Akkurat nå er det mangelen på å få 
utdannet nok kirurger som er opplært til 
å reoperere GUCH-pasienter. 

Mens kirurgene på 70- og 80-tallet 
hadde filmstjernestatus, er glamouren 
nå forsvunnet. Dessverre, skal vi tro 
Jane Somerville. For snart vil vi mangle 
hjertekirurger som har spesialisert seg på 
medfødte hjertefeil – også i Norge. 
– Det blir mangel på dem. Og GUCH- 
erne blir eldre – og trenger stadig flere 
reoperasjoner, slår hun fast.

En annen utfordring er at mange all-
mennleger ikke er klar over behovene 
som denne pasientgruppen har. Da kan 
det bli vanskelig for pasientene å bli 
henvist til spesialist-sentrene for GUCH.

Somerville er opptatt av å gi pasientene 
den oppfølgingen de trenger og fortjener 
– også den dagen det ikke lenger finnes 
noe godt tilbud å gi. Dette er et tema få 
snakker åpent om i dag.

– Å diskutere døden og slutten på livet 
er alltid vanskelig, og helsearbeidere er 
dessverre utrent i å ta denne diskusjo-
nen, sier Jane Somerville.

– Det finnes allerede en del eldre GUCH- 
ere, og de blir stadig flere. Derfor er 
det viktig å snakke om pleie ved livets 
slutt. Kan man forvente overlevelse 
for enhver pris? Det vil koste enormt. 
Når skal man begynne å snakke om 
«comfort care»?, spør hun. 

– ERIK ER EN NÆR VENN
Somerville er verdensberømt – og 
-beryktet. Hun er kjent for å si svært 

klart ifra når hun er uenig i noe, og har 
opp gjennom årene skaffet seg en del 
uvenner – men trolig langt flere venner. 
En av dem er Erik Thaulow, som hun 
har hjulpet og støttet helt siden de to ble 
kjent.

– Hva har Erik Thaulow betydd for deg?
– Erik Thaulow har alltid vært en nær 
venn. Tenk, han krysset gulvet over til 
den konvensjonelle voksenkardiologen 
for å gjøre GUCH på grunn av meg! 
Han er en super diplomat som har løst 
store problemer for meg. Erik har styrt 
meg gjennom veldig høy sjø, og reddet 
meg når jeg var i ferd med å drukne. I 
tillegg har han hatt stor suksess i Norge 
med å forene barnekardiologi og vok-
senkardiologi med GUCH – men klart 
å beholde autonomien for begge. Vi har 
alltid ledd mye, delt mye og bygget faget 
sammen, erklærer Jane Somerville.

– Men jeg er ikke så interessert i det 
psykososiale som Erik. Jeg er mer 
interessert i å løse strukturelle og fysiske 
vanskeligheter, legger hun til.

INDIVIDET = UDELELIG
– Vi må akseptere behovet til GUCH- 
erne. I dag blir nesten alle voksne. Det er 
en stor triumf fra et medisinsk ståsted, 
minner Somerville om. I vestlige land er 
det som kjent langt flere GUCH-ere enn 
barn med hjertefeil i dag.

– Erik har bidratt til dette i vesentlig 
grad. Vi har skapt en ny befolknings-
gruppe, GUCH-erne. Den er liten 
sammenlignet med alle som har er- 
vervede hjertelidelser og høyt blodtrykk. 
Men den er kostbar, ifølge den britiske 
kardiologen.

Det beste med symposiet som feiret 
vennens 70-årsdag, var at foredrags- 
holderne snakket om tverrfagligheten og 
kompleksiteten, mener hun. 

– Vi må se hele individet – som er latinsk 
og betyr udelelig. Det er mer behov for 
samarbeid på tvers. Noen har sett lyset, 
som Erik.

Helene Thon fortalte om Erik Thaulows 
betydning for bl.a. samarbeidet med FFHB.

TEKST OG FOTO: MARIT HAUGDAHL

TEKST OG FOTO: MARIT HAUGDAHL

GODE VENNER: Vi har 
alltid ledd mye, delt mye 
og bygget faget sammen, 
erklærer Jane Somerville.
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FYLKESLEDERE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LANDSSTYRET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

BLI MEDLEM I FFHB 
OG TA DEL I ET RIKT FELLESSKAP

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

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

WWW.FFHB.NO/KALENDER

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

WWW.FFHB.NO/FREMTIDEN

KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

WWW.FFHB.NO/GIVER

MEDLEMSSIDE

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

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

KONTONR: 3000 19 32000

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

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

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

Har du mistet ditt barn?

Juni
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 22

Uke 23

Uke 24

Uke 25

Uke 26

 
  

  
  

  
 June 

 Runa 

 
  

  
  

  
 Juni 1 Runar 2

 
  

  
  

  
  

 Rune 

 

 
  

  
  

  
                                                                            

 
  

  
  

  
  

  

Rasmus  Heidi 
 Torbjørg  Gustav  Robert  Renate  Kolbein 

Rakel 3 Heid 4 Torbjørn 5 Gyda 6 Robin 7 René 8 Kolbjørn 9

    Torben   
  

  
 

         
                           

  
  

  Unionsoppløsningen

 
  

  
  

  1905  Pinseaften  1. pinsedag

Ingolf  Borgar  Sigfrid  Tone 
 Erlend  Vigdis  Torhild 

Ingunn 10 Bjørge 11 Sigrid 12 Tonje 13 Erland 14 Viggo 15 Toril 16

  Bjørg  Siri  Tanja      Tiril

 2. pinsedag 
  

  
  

  
  

  

Botolv  Bjarne  Erling  Sølve  Agnar  Håkon  Elfrid 

Bodil 17 Bjørn 18 Elling 19 Sølvi 20 Annar 21 Maud 22 Eldrid 23 

 
  

  
  

 Ahmed   
 

 
  

  
  

  Sommersolverv  
  Jonsokaften

Johannes  Jørund  Jenny  Aina 
 Lea 

 Peter  Solbjørg

Jon 24 Jorunn 25 Jonny 26 Ina 27 Leo 28 Petter 29 Solgunn 30

Hans   
 Jennifer  Ine 

 Leon 
 Per

 St. Hans

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

Juli M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

                           
  

  
  Unionsoppløsningen

 
  

  
  

  1905  Pinseaften  1. pinsedag

 
  

  
  

  Sommersolverv  
  Jonsokaften

Notater:

Kalender 2019 FFHB-2 syn.indd   15

12.06.2018   14:14

Hjertebarnkalenderen 
2019

Kalender 2019 FFHB-2 syn.indd   1 12.06.2018   14:14



X-ORD NR. 4-2019

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. DESEMBER

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 4-2019»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 3 -2019:

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

Haldor Utnes, Harstad
Hedvig K. Johannessen, Bodø
Ulrikke Antonsen, Haugelandshella

Gratulerer!
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Kryssord

V

Da har enda en god sommer 
gått forbi med sine varme og 
flotte dager.  
I sommer har jeg fått opplevd 
mye moro. Den startet med 
norsk sommerleir for FFHB, 
som ble holdt på Frambu, et 
kompetansesenter med flott 
beliggenhet til naturen – ikke 
langt fra Oslo. Dette er en 
flott boltreplass for ungdom 
og for voksne.  
I juni sto vi på stand for 
Stiftelsen Organdonasjon i 
Arendal. Jeg tror ikke jeg kan 
si mange nok ganger hvor 
viktig det er å ta standpunkt 
på dette området; «Du må si 
det for å bli det». I juli dro 
jeg til Bergen, hvor jeg fikk 
den store gleden å være forlo-
ver og toastmaster i bryllupet 

til min beste venn.  
Dagen etter bryllupet dro 
jeg på nordisk sommerleir 
som ble holdt på Island, en 
opplevelse av de sjeldne. Her 
fikk vi (også voksne) lekt oss 
med ridning, ATV, Rib, varme 
kilder, shopping og rafting. 
Jeg må ærlig innrømme at jeg 
er litt usikker på om det var 
ungdommen eller de voksne 
som var mest fornøyde i løpet 
av uka. Island er et reisemål 
som bør oppleves! 
Som dere alle kjenner på, så 
er ikke livet en dans på roser. 
Dødsfall blant nære venner 
er tøft uansett. Dette setter 
perspektiv på livet og hvor 
viktig det er å leve i nuet. I 
sommer ble det også en tur til 
Stavanger for å delta i begra-

velsen til et nydelig hjertebarn 
som bare ble 23 år. Det var 
en tung og trist, men samtidig 
varm og vakker dag. Man får 
ikke gjort så mye for å trøste 
familien i slike situasjoner – 
men det gjorde godt å kunne 
være til stede.

Ta vare på hverandre.

Eirik 
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Hjertefeilen ble oppdaget da jeg ble født. 
Jeg ble født seks uker for tidlig ved Åse 
sykehus i Ålesund. I etterkant var jeg på 
Haukeland Universitetssykehus, der de 
gikk inn via lysken for å se om det var 
nødvendig med operasjon, men det var 
det ikke. Pappa har fortalt at bedøvelsen 
var konjakk på en smokk. Det kan vel 
diskuteres om historien stemmer... 

Senere oppfølging har vært hos Hau-
keland Universitetssykehus i Bergen og 
barnelege på Nordfjordeid sjukehus. 

REHABILITERING: SÅ HELE MEG!
Jeg er jo ikke hjerteoperert, men har hatt 
pacemaker siden 1991 på grunn av total 
AV-blokk. Nå har jeg min 4. pacemaker.  
Jeg har alltid vært i «godt hold» og er 

overvektig. Jeg bruker blodtrykksmedi-
sin mot for høyt blodtrykk. Innimellom 
har jeg noe hodepine og migrene, men 
det er enkeltdager. 

For et par år siden tok jeg meg tid til å 
reise på rehabilitering for personer med 
medfødt hjertefeil på Feiring-klinikken. 
Jeg hadde tenkt på det en stund, men 
følte aldri at det passet å være vekke så 
lenge fra jobb. Jeg kan ikke få fullrost 
opplegget som de har på Feiring (nå 
LHL-klinikken Gardermoen)! Å kunne 
komme til noen som ser hele deg – ikke 
bare om pacemakeren din fungerer eller 
ultralyden av hjertet er ok – var en god 
opplevelse. 

Det var nyttig læring om trening og 

kosthold. Men det er klart at tilbake i 
hverdagen er det fort gjort å gå tilbake 
til gamle uvaner, og ting er ikke like 
enkelt å fikse alene. Jeg er nok ikke 
noe god til å spørre om hjelp. Men til 
slutt gjorde jeg det, og med endring av 
kostholdet og tett oppfølging fra kost-
holdsveileder, så kjenner jeg at jeg er på 
rett vei. 

I det daglige går det stort sett greit. Jeg 
hovner en del opp i beina, spesielt når 
jeg sitter lenge. Det er vanskelig å si om 
det er på grunn hjertefeilen eller andre 
ting.  
Det mest utfordrende med å ha hjertefeil 
er at den er ikke synlig. Nå er jeg veldig 
åpen om det både til de som kjenner 
meg godt og ukjente. Men det er ikke 
alle som forstår at du blir sliten på en 
litt annen måte. At du kan gå i bra tem-
po bortover, men at det stopper litt opp 
når du kommer til en bratt bakke. 

FØRSTEGENERASJONEN
Jeg er engasjert i VMH, og sitter blant 
annet i Kontrollkomiteen. Jeg er også 
med i Livsløpsutvalget, som er et samar-
beid mellom FFHB og VMH. Hjertefei-
len har vi fra vugge til grav, og vi støter 
på stadig nye utfordringer gjennom hele 
livsløpet. Selv om vi er to organisasjoner, 
så har vi felles sak: å fremme hvordan 
det er å leve med medfødt hjertefeil.

VMH er viktig for meg, for der treffer 
jeg «sånne som meg». Det sosiale og å 
utveksle erfaringer er viktig, men også 
at det er noen som jobber for oss som 
har hjertefeil. Vi er en stadig voksende 
pasientgruppe og vi er litt «førstegene-
rasjon». Det betyr at vi må rydde vei 
både for oss selv, men ikke minst for at 
det skal bli litt enklere for generasjonene 
som kommer etter oss.

Det første arrangementet jeg var med 
på gjennom VMH var da region vest 
inviterte til arrangementet Hjertekvinner 
fra vest - KK-mila 2016. Det hadde aldri 
passet for meg å delta på noe arrange-
ment tidligere. Men jeg tror jeg knapt 
hadde lest ferdig e-posten før jeg hadde 

DRAMAQUEEN OG DANSEDRONNING
AV MONIKA SJÅSTAD

Min historie

FAKTA

NAVN: Monika Sjåstad

ALDER: 39 år

BOSED: Stadlandet

FAMILIE: Singel

HJERTEFEIL: Medfødt korrigert 
transposisjon av de store arterier 
(ccTGA). Korrigert transposisjon 
er en sjelden, medfødt hjertefeil, 
der lungearterien og aorta har 
byttet plass (transposisjon av 
de store arteriene), og dette 
samtidig har blitt «korrigert» av at 
hjertekamrene (ventriklene) også 
har byttet plass. Høyre og venstre 
ventrikkel har imidlertid forskjellig 
oppbygning og funksjon som er 
tilpasset deres tiltenkte oppgave, 
og er ikke tilpasset jobben med 
å pumpe blod på «feil» side av 
sirkulasjonen.

Les mer: https://www.ffhb.no/
om-hjertefeil/diagnoser/korrigert-
transposisjon/

3VMH-NYTT2 VMH-NYTT

meldt meg på. At jeg skulle delta på noe 
sånt hadde jeg aldri trodd. Men når jeg 
så at «du kan løpe eller gå», så tenkte 
jeg at det skal vel jeg også klare! Det ble 
en super helg og jeg ble kjent med flere 
som jeg har god kontakt med den dag i 
dag, og som er mine hjertevenner. 

Å ha en pasientorganisasjon som driver 
med likepersonsarbeid, slik VMH gjør, 
er også svært viktig. Det å vite at du kan 
ta kontakt hvis du har behov for det, og 
få snakke med noen som vet hvordan du 
har det – det er helt avgjørende.

FÅR ENERGI AV ZUMBA
Litt mer om meg – uten at dette skal se 
ut som noen jobbsøknad eller kontak-
tannonse!

Etter studiene endte jeg opp på hjem-
plassen min på Stadlandet lengst nord i 
Sogn og Fjordane. Jeg har en bachelor i 
økonomi og administrasjon og er autori-
sert regnskapsfører. Jeg har jobbet både 
i private bedrifter og kommunalt. Nå 
jobber jeg som kontroller i Mattilsynet 
med økonomi- og ressursstyring. Der er 
det mange kjekke kollegaer og spennen-
de oppgaver. 

Siden jeg har en stillesittende jobb, prø-
ver jeg å være litt i aktivitet på fritiden. 
Jeg og noen venninner treffes oftest ved 
at vi tar oss en luftetur og skravler i ste-
det for å slenge oss i sofaen (vi gjør det 

også, altså!). I fem år har jeg dessuten 
vært Zumba-instruktør og jeg har 1-2 
treninger i uken. Zumba er danse- 
inspirert trening med middels til høy 
intensitet og med mye latinamerikansk 
musikk. Det gir meg utrolig mye energi 
når jeg står foran en gjeng smilende og 
svette damer som er kjempefornøyde 
med dagens økt. Det som er så fint med 
Zumba, er du selv kan tilpasse treningen 
til din form og eventuelle begrensnin-
ger. Nå har jeg nettopp hatt første time 
med Zumba Gold, som er en forenklet 
variant av Zumba med lav til middels 
intensitet. Jeg vet jo selv hvordan det 
er å ha begrensinger, så det vil glede 
meg veldig hvis jeg kan hjelpe andre til 
å finne en treningsform som passer for 
dem. Ellers er jeg aktiv i teatermiljøet 
her på Stadlandet, både som instruktør 
og aktør.

Her ser du en av de to faste Zumba- 
instruktørene på Stadlandet.

Stad byr på dramatisk og vakker na-
tur – noe Monika vet å sette pris på.

Monika er en habil amatørskuespiller – her 
fra Dragseidspelet som jevnlig settes opp 
på Stad.
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I sommer har NRK tatt opp temaet 
organdonasjon på en måte som har 
gjort at en del har uttrykt usikkerhet for 
måten vi håndterer organdonasjon på 
i Norge. Slapp av, det er liten grunn til 
bekymring!

 «Når er du egentlig død nok?», er titte-
len på en artikkel publisert på NRK den 
21. juni. Den handlet om en ny metode 
for å fastslå om en pasient er død. Det 
vil si – metoden er ikke så ny, men den 
er ganske ny i Norge. Debatten rundt 
den er heller ikke ny. 

Bare tittelen i seg selv var nok til å 
sette kaffen i halsen for mange – og å 
skape usikkerhet rundt organdonasjon. 
I august fulgte NRK opp med saken 
«Pasienter fikk organer fjernet med 
ny metode som ikke var godkjent». 
Om ikke folk hadde blitt skeptiske til 
organdonasjon før, ble de det vel i hvert 
fall nå. I ingressen – som er artikkelens 
innledning – skriver journalisten «Flere 
norske sykehus tok i bruk en ny og 
omstridt metode for organdonasjon. 
Oslo universitetssykehus sa metoden var 
godkjent av helseministeren. Men det 
var ikke sant.»

Her er vi kanskje ved sakens kjerne 
– det er prosessen med å få metoden 
godkjent som har vært problemet – og 
ikke metoden i seg selv. 

Kort fortalt handler saken om at landets 
fremste eksperter på organdonasjon 
ved Oslo universitetssykehus, som har 
landsfunksjon for transplantasjonski-
rurgi, ønsket å innføre en ny metode 
for dødskriterier, såkalt Donation after 
Circulatory Death (DCD) i Norge. 

Dagens kriterier for å være en egnet 
donor kalles DBD og kan enkelt forkla-
res som hjernedød. Den nye metoden, 

cDCD, tillater at pasienter med svært 
alvorlige hodeskader, som er uforen-
lige med liv men med ikke fullstendig 
opphørt sirkulasjon til hjernen, kan bli 
organdonor. I begge tilfeller er organ-
donasjon først aktuelt etter at man er 
erklært død.

Et pilotprosjekt fikk alle nødvendige 
godkjenninger, og den nye metoden ble 
testet ut. Etter hvert som resultatene 
kom, steg begeistringen blant de invol-
verte fagfolkene. Men i iveren etter å få 
implementert den nye metoden så fort 
som mulig etter pilotperioden, snubles 
det kraftig. Metoden innføres uten at 
prosessen rundt det er gjort på riktig 
måte.

Protestene fra andre fagmiljøer lar ikke 
vente på seg. Det stilles store spørsmål 
rundt både etikk og jus. De regionale 
helseforetakene velger å stoppe bruk 
av metoden og melde saken inn for 
å få en fullstendig metodevurdering. 
Dette er det blitt skrevet om tidligere. 
Man venter i skrivende stund fortsatt 
på konklusjonen av denne vurderingen, 
men det er ikke ventet at noen vil sette 
foten ned hverken på medisinskfaglig 
eller etisk grunnlag. 

Den svært respekterte helsejournalis-
ten Anne Hafstad, som nå er tilknyttet 
Dagens Medisin, har skrevet en veldig 
god kommentar etter NRKs artikler, 
som jeg anbefaler alle å lese på dagens-
medisin.no. Hun setter ord på det alle i 
og rundt Stiftelsen Organdonasjon også 
har tenkt og snakket lavmælt og be-
kymret om: I en situasjon hvor behovet 
for flere organer er prekær, er det svært 
uheldig at det sås tvil om metodene som 
brukes ved organdonasjon i Norge. 
«Tilliten rundt organdonasjon står på 
spill», skriver Hafstad. For dersom det 
skapes et inntrykk i offentligheten av at 

FRA HJERTE TIL HJERTE

x

I denne spalten skriver Marit 
Haugdahl (45) om forskjellige temaer 
rundt det å leve med en medfødt 
hjertefeil. Marit er journalist i 
bransjeavisen Dagligvarehandelen, 
og har vært engasjert i VMH siden 
stiftelsen i 2010. I dag er hun 
informasjonsansvarlig i foreningen.

Det er prosessen med å få metoden godkjent som har 
vært problemet – og ikke metoden i seg selv.

DET ER HELT TRYGT Å SI JA TIL 
ORGANDONASJON I NORGE

det er sterk faglig uenighet om dødskrite-
riene knyttet til organdonasjon, kan det 
føre til at tilgangen på organer går ned – 
noe som er stikk i strid med intensjonene 
til de som innførte den nye metoden.

Det er ikke riktig, slik NRK-artikkelen 
går langt i å skape inntrykk av, at den 
nye metoden er ulovlig. Den er vurdert 
både av Helsedirektoratets og OUS 
sine jurister til å være innenfor norsk 
lovverk. Både OUS, Helse Sør-Øst, 
helseministeren, Helsedepartementet og 
Helsedirektoratet har vært fortløpende 
informert om både metoden og bruken 
av den. 

cDCD er i dag en etablert behandling i 
en lang rekke land, blant annet Frank-
rike, USA, England og Belgia. I England 
utgjør cDCD så mye som 40 prosent av 
alle donasjoner. Også Sverige er i ferd 
med å innføre cDCD. 

Forhåpentligvis har ikke debatten om 
prosessen med å godkjenne den nye me-
toden fått flere til å bli skeptiske til å si ja 
til organdonasjon! Som ved organdona-
sjon generelt, er begge metoder kun aktu-
elle ved tilfeller der videre behandling 
– helt uavhengig av organdonasjon – er 
nytteløs, og bestemt avsluttet.  
Så uansett om du sier ja eller nei til 
organdonasjon, kan du være trygg på at 
helsepersonell alltid gjør sitt ytterste for 
å redde livet ditt. Og at det er helt trygt å 
si ja til organdonasjon i Norge!

EN PODKAST OM MESTRING
Underveis er en podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og 
kroniske sykdommer mestrer utfordringer i sin hverdag. Gjennom podkasten fra Unge 
Funksjonshemmede møter vi seks ungdommer som forteller om livet sitt. Vi får høre 
om strategiene de bruker for å mestre utfordringer i hverdagen som kan være nyttig 
for andre unge mennesker i lignende situasjoner.

Unge Funksjonshemmede ønsker å løfte dette temaet frem på en måte som gjør 
at den øvrige befolkningen kan sette seg inn i livet til de unge personene de hører 
på og bedre forstå deres verden. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering.

Spill av Underveis her: https://play.acast.com/s/ungefunksjonshemmede

KURS FOR 40+ IGJEN
Det har tidligere vært lange ventelister når alle over 40 år med medfødt hjertefeil 
inviteres til kurs ved Rikshospitalet. I oktober blir det nye muligheter! Da Lærings- og 
mestringssenteret ved Rikshospitalet inviterte voksne med medfødt hjertefeil og 
deres pårørende over 40 år til kurs for første gang for et par år siden, ble det raskt 
fulltegnet. Ventelisten ble fort så lang at arrangørene holdt et nytt kurs for denne 
målgruppen samme år.

10. og 11. oktober ønskes igjen alle over 40 år med medfødt hjertefeil hjertelig 
velkommen til todagers kurs på OUS Rikshospitalet. Evalueringene fra deltagerne 
på tidligere kurs har vært svært gode. Et tverrfaglig team bestående av kardiolog, 
Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver fra Lærings og mestringssenteret bidrar med 
sin fagkunnskap. I tillegg vil en erfaren bruker (pasient) dele sin erfaringskunnskap. 
På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for 
erfaringsutveksling og nettverksbygging. Dessuten inviterer voksne med medfødt 
hjertefeil (VMH) alle kursdeltakerne til middag og sosial aften torsdag kveld! Dette 
arrangementet er gratis.

Mer informasjon finnes på vmh.no

UNDERSØKELSE OM SKOLEMILJØ

Unge funksjonshemmede jobber nå med et prosjekt som heter «Stå opp mot hatprat!». I 
den forbindelse gjør de en undersøkelse om mobbing og hatprat i skolen på bakgrunn av 
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. 

Selv om fokus på mobbing i skolen har økt de siste årene, så ser de at mobbing av 
unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i liten grad er en del av denne 
samtalen. «Mobbing og hatprat er viktige temaer å sette fokus på, og vi ønsker å se 
på hvordan disse ungdommene opplever dette og hvilke konsekvenser det kan få.  Vi 
ønsker også å se på hvordan ulike skoler jobber med tematikken», skriver prosjektleder 
Maren Hagen Fuglesang i en epost til VMH. Som en del av arbeidet med å samle inn 
data og informasjon har de laget en spørreundersøkelse for å kartlegge unge med 
funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom sine erfaringer rundt skolemiljø. For å kunne 
delta i undersøkelsen må man være 16-35 år og ha en funksjonsnedsettelse eller 
kronisk sykdom. Er du i målgruppen, finner du undersøkelsen her: 
 https://no.surveymonkey.com/r/XGXP6D8

PÅ STAND FOR 
ORGANDONASJON
Fredag 7. juni sto Ann-Karin Gjertsen- 
Davidsen og Eirik Møklegård fra region 
sør på stand for Stiftelsen Organdona-
sjon. 

– Vi sto på Arendal Amfi, rett på utsiden 
av polet for å kapre flest mulig potensi-
elle donorer. Jeg ble positiv overrasket 
hvor mange som hadde tatt standpunkt 
og informert sine nærmeste, forteller 
Eirik. 

HAR DU LYST TIL Å BIDRA TIL AT 
FLERE SKAL TA STANDPUNKT FOR 
ORGANDONASJON?
VMH oppfordrer alle til å delta når Stif-
telsen Organdonasjon arrangerer stands, 
som på Donasjonsdagen (som i år var 
lørdag 21. september) og i tiden rundt 
Valentinsdagen i februar. Påmelding og 
mer informasjon finner du på www.
donordag.no.

Det er behov for mer informasjon om or-
gandonasjon! Mange nordmenn eksklu-
derer seg selv som organdonor grunnet 
myter og feilinformasjon. En utbredt 
misforståelse er at man ikke kan si ja til 
organdonasjon hvis man er for gammel, 
har svekket helse eller bruker medisiner.

– Dette er bekymringsfullt når vi vet at 
ventelistene for et nytt organ blir stadig 
lengre, og folk dør mens de venter. For 
oss er det viktig å få frem at alle i dag 
kan si ja til organdonasjon, sier Aleksan-
der Sekowski, informasjonssjef i Stiftel-
sen Organdonasjon. Stiftelsen har nylig 
inngått et samarbeid med Norsk forening 
for allmennmedisin og Helsesekretærfor-
bundet i Delta for å styrke bevisstheten 
om organdonasjon på landets fastlege-
kontorer.

Les mer: https://organdonasjon.no/sam-
arbeid-fastlegekontorene/
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STYRET I ARBEID
Her får du en oversikt over hva Landsstyret i VMH har 
arbeidet med den siste tiden, og skal fortsette å jobbe med 
utover høsten:

• Samarbeidsprosjekter med Foreningen for hjertesyke 
barn. Spesielt på ungdomssiden er det gjennomført 
en del arrangementer, og flere nye aktiviteter skal 
planlegges. Flere fra styret har deltatt som ledere på 
ungdomsleir i sommer, både i Norge og på Island.

• Det jobbes også med både et søskenprosjekt og et fel-
lesprosjekt om minoritetshelse i samarbeid med FFHB.

• Livsløpsutvalget er et eget utvalg som ser på samar-
beid og muligheter fremover med barneforeningen. 
Ulike prosjekter og forslag til samarbeidsmodeller 
diskuteres, og styret er godt representert i utvalget. 

• Personvern er på dagsorden også hos oss; de nye 
GDPR-lovene er implementert og styret har vært tett 
orientert underveis.

• Ny vervekampanje skal planlegges – hvordan få flere 
til å melde seg inn i VMH? Er vi gode nok på syn-
lighet, når vi de vi burde? Hvordan skal vi få frem 
budskapet vårt?

• På Arendalsuka i år var vi engasjert gjennom vårt 
medlemskap i den Nasjonale alliansen for klinisk hel-
sepsykologi i somatikken under en debatt, men vi 
hadde ikke egen stand i år. 

• Samarbeidsmøte med GUCH-teamet på OUS Rikshos-
pitalet tidlig i høst; hva kan vi jobbe sammen om av 
felles prosjekter fremover? Vi holder allerede på med 
å produsere en felles brosjyre om hjertefeil og behand-
lingsmuligheter som blir ferdig før jul.

• Likepersonsarbeidet er en av grunnpilarene til VMH. 
Det er viktig å følge opp og kurse likepersonene våre. 
Nytt seminar for frivillige skal avholdes før jul.

• Styret er representert og sitter i ulike utvalg i andre 
organisasjoner, brukerutvalg og andre styrer med sterk 
tilknytning til VMH. I Stiftelsen Organdonasjon har vi 
både en styreplass og en plass i representantskapet. 

• ExtraStiftelsen, som nå har byttet navn til Stiftelsen 
Dam, er en viktig bidragsyter når det gjelder finansi-
ering av ulike prosjekter. Styret er med, både på regio-
nalt og nasjonalt nivå, på å skrive gode søknader. 

• Våren 2020 fyller VMH hele 10 år, og dette skal 
markeres og feires. Planleggingen er i full gang og flere 
jubileumsaktiviteter vil fylle året. Her er det bare å 
følge med!

Landsstyret i VMH består av en representant fra hver av 
våre fem regioner, samt styreleder og nestleder. I tillegg mø-
ter daglig leder på alle styremøtene. Det avholdes minst fem 
styremøter i løpet av et år, alle foregår lørdag og søndag, så 
det blir en del helger styret er samlet.

Lørdag 24. august dro en spent liten gjeng 
på to personer til Evje for å utfordre 
«skjebnen» med diverse aktiviteter. 
Grunnet sykdom ble vi ikke så mange, men 
det stoppet ikke gleden ved å utfolde seg. 

Vi tok for oss klatreparken denne dagen. 

Etter en sikkerhetssjekk og opplæring, 
sto vi klare for å presse grensene. For 
noe av oss var grensen nådd på toppen av 
trappa. Heldigvis for min del, så fikk jeg 
da en «coach» som muntret meg opp mens 
jeg, ikke helt grasiøst, krabbet og klatret 
meg gjennom alle løypene. Etter nærmere 

tre timer i tretoppene, hadde jeg passert 
samtlige ruter og var sliten og meget 
fornøyd. At jeg skal tilbake og teste ut 
flere aktiviteter, har jeg har allerede 
avtalt med venner.

Av Eirik Møklegård 

Eirik og Ann-Karin fikk testet grensene i klatreparken.

MIDDAG MED REGION ØST
Region øst arrangerte hjertekaffe/middag på Egon 
Byporten i Oslo lørdag 7. september. Seks medlemmer 
møtte opp for god mat og en hyggelig prat.

Region øst har flere aktiviteter på trappene nå i høst. 26. 
oktober har de invitert medlemmene til show og middag på 
Wallmanns til en svært hyggelig pris.

VMH PÅ ARENDALSUKA
12. – 17. august, gikk Arendalsuka av stabelen. 

VMH har deltatt også i år, ved daglig leder i VMH, Anne 
Giertsen. Her er hun på besøk hos daglig leder i Stiftelsen 
Organdonasjon (SO), Hege Kuhle, på deres stand. 

Tema hos SO er i år «Vent med en som venter». Alle bil-
dene på veggen på standen viser enkeltpersoner som har 
valgt å sette seg ned en stund, samtidig som de har sett en 
liten film om en som venter på organer. 

VMH har ikke egen stand i år, men vi er medarrangør på 
debatten til Den nasjonale alliansen for helsepsykologi i 
somatikken, der Thomas Stavø Johnstone, som selv har 
medfødt hjertefeil, bidro i debatten.

I april 2020 fyller Voksne med medfødt 
hjertefeil 10 år. Hurra!. Dette skal selv-
sagt markeres på behørig vis. Mer om 
den offisielle feiringen får du vite når det 
nærmer seg!

Administrasjonen og Landsstyret har 
også lyst til å involvere flest mulig av 
medlemmene i feiringen. Vi legger opp 
til et storstilt jubileumslotteri der du får 
rikelig anledning til å både gi gaver – og 
å vinne gaver.

I jubileumslotteriet kan du kjøpe lodd 
og by på mange gevinster med ekstra 
mye hjertevarme. Temaet er «Hjerter 
som varmer» – og gevinstene er det dere 
medlemmer og våre støttespillere som 
skal lage! Finn frem garnrester, strikke-
pinner, heklenål, scrapboken eller hva 
det måtte være, og sett i gang! Vi tar 
imot luer, votter, skjerf, gensere, lapper, 
sokker, grytekluter, duker, kort, bilder, 
pyntegjenstander, lampeskjermer – ja, 
hva det måtte være. Poenget er at du har 
laget det selv, og det må veldig gjerne ha 

hjertemønster eller hjerte som tema, men 
dette er ikke noe krav.

Vi håper å engasjere både deg, sviger-
mor, svoger, slekt og venner nå i høst. 
Frist for å melde inn og levere gevinster 
er 15. januar 2020.

Send oss gjerne bilder underveis!

Vi satser på å ha både lotteri og auksjon 
med gevinstene i tiden rundt jubileet i 
april 2020, med hovedtrekning under 
Landsmøtet.

Har du spørsmål eller kommentarer? 
Kontakt daglig leder Anne på anne@
vmh.no

Gevinster sendes eller leveres til VMH, 
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum, 0103 
Oslo – eller til et av våre landsstyremed-
lemmer. Sendingen merkes «Hjerter som 
varmer» - og husk å få med hvem som 
er avsender.

Bli med å bidra: JUBILEUMSLOTTERI

Ideen til jubileumslotteriet kom etter at 
vi mottok denne fantastiske genseren i 
gave fra Marit Haugdahl sin svigerinne 
Mona Riberg. «Selg den til inntekt for 
foreningen», var hennes budskap. Vi takker 
hjertelig for bidraget – og håper å få inn 
mange, mange store og små gevinster i 
tiden som kommer.

SOMMERAKTIVITET I SØR



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
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