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Storting og regjering avsluttet i høst sitt 
arbeid med et forlik om statsbudsjett 
for 2018. Statsbudsjettet er regjeringens 
viktigste styringsverktøy for hva slags 
politikk den skal drive det kommende 
året, og det er en prosess som pågår over 
lang tid. Innspillene starter gjerne alle-
rede i januar eller februar, og det topper 
seg i oktober når finansministeren legger 
fram sitt forslag som deretter debatteres 
og forhandles om. 

Hvorfor er dette viktig for oss? Svaret 
er ganske enkelt: Det påvirker det meste 
av det vi opplever i vår daglige kontakt 
med helsevesen, NAV, kommunale tje-
nester, skoler etc. 

I årets budsjett har slaget stått om flere 
viktige områder for oss som har hjerte-
syke barn. Selv om diskusjonen fortsatt 
går høyt om den nye lærernormen og 
hvilken effekt den vil ha, særlig på kort 
sikt, er det et faktum at den vil gi 2 800 
flere lærere i norsk grunnskole. Vi vet 
at hjertesyke barn er overrepresentert i 
behovet for spesialundervisning. Flere 
og mer kompetente lærere er ett av flere 
viktige virkemidler i så måte. 

Pleiepenger er et annet tema som ble styr-
ket etter budsjettforhandlinger på over-
tid. Ordningen er nå utvidet til å gjelde 
flere alvorlig syke barn, og regjeringens 
forslag om full kompensasjon i ett år er 
nå utvidet til fem år. Dette er en viktig 
bedring for mange i vår organisasjon.

Saker som dette kommer ikke av seg 
selv. FFHB har sammen med flere 
organisasjoner jobbet hardt for å bli 

hørt i denne saken, deriblant gjennom 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
(FFO). Det er gledelig å se at felles slag-
kraft i frivilligheten gir resultater. Lob-
byvirksomhet og deltagelse i høringer er 
begge viktige muligheter for påvirkning. 
På FFOs kongress i november var både 
statsminister Erna Solberg og vikar-
statsråd Henrik Asheim i kunnskapsde-
partementet. Statsministeren er selvsagt 
godt fornøyd med å kunne øke retten til 
pleiepenger, men hun hadde samtidig en 
presisering som er viktig. Pleiepenger er 
ikke en stønad, det er en kompensasjon 
for tapt arbeidsinntekt. Hun lovet at 
regjeringen vil følge nøye med på hvor-
dan dette henger sammen med andre 
ytelser, som for eksempel omsorgslønn, 
noe kommunene kan gi. Fordi det er en 
kommunal ordning varierer det derfor 
om og hvor mye som gis i ytelse. 

Dette er eksempler på hvordan påvirk-
ning nytter. På den nevnte kongressen 
ble vår dyktige generalsekretær valgt 
til det nest øverste vervet i FFO. Som 1. 
nestleder skal Helene de neste to årene 
være med på det viktige arbeidet med å 
styrke rettighetene til funksjonshemme-
de og kronisk syke. 

Vi ønsker henne lykke til i arbeidet!

EN STEMME 
SOM BLIR HØRT

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB
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NOTISER

Trine og Geir Ole fikk vite i svangerskapet at fosteret deres 
har hjertefeil. Etterpå fulgte uker og måneder med venting 
og usikkerhet. I november ble den lille datteren født, fem 
dager senere ble hun operert. Hjertebarnet har fulgt famil-
ien den siste delen av svangerskapet, og igjen da datteren var 
nesten en uke gammel. 
På de neste sidene deler den lille familien fra Årnes noen av 
sine erfaringer.

TEKST: HANNI W. PETERSEN   |   FOTO: HANNI W. PETERSEN OG ANNE A. BERGLUND

Familiesamling for  
region Nord, i Alta
Over 60 deltagere, med smått og stort, var samlet til en ufor-
glemmelig familiesamling på Øytun Folkehøyskole i Alta andre 
helgen i august. Mange morsomme aktiviteter, god mat, og 
hyggelig samvær hadde hovedfokuset denne helgen. Litt faglig 
input for de voksne var det også lagt opp til, med forelesere om 
viktige tema for hjertebarnsfamilier.

Finnmark viste seg fra sin beste side med godt vær nesten hele 
tiden. Deltagerne fikk bla en flott padletur på Altaelva med 
strandhugg og grilling. Tilbakemeldingene viser at arrangement 
som dette betyr veldig mye for medlemmene, spesielt i nord der 
avstandene er store og møtepunktene få. Arrangørkomiteen 
takker alle som møtte opp og som gjorde dette til en flott opple-
velse for oss alle.

Petter Nymo

MULIGHET TIL Å 
PÅVIRKE POLITIKKEN
Generalsekretær Helene Thon i FFHB 
ble søndag 26. november valgt til 
1. nestleder i Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon. Hun får dermed det 
nest høyeste tillitsvervet i den viktigste 
paraplyorganisasjonen som jobber for 
styrkede rettigheter for funksjonshem-
mede og kronisk syke. FFO har 82 med-
lemsorganisasjoner og representerer 
nærmere 350.000 medlemmer. Helene 
fortsetter selvsagt i den viktige jobben 
som generalsekretær i FFHB.

Ungdomssamling på 
Helgeland
Helgelandskysten, nærmere bestemt Nesna, var base 
for den årlige ungdomssamlingen i region Nord. Region 
samarbeidet med Nord-Trøndelag i forbindelse med denne 
samlingen, og en god del deltagere fra trivelige trøndelag 
fant også veien til Nesna. 
Deltagerne fikk være med på Helgelands største festival i 
Mo i Rana, oppleve naturen rundt Nesna, med blant annet 
sjø, fiske, ridning og gårdsbesøk.  Alt i alt en flott langhelg 
med mye moro. 

Petter Nymo

Helene Thon inn i FFOs hovedstyre:

Den verst tenkelige beskjeden 
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Trine Dishington Hansen er nettopp gått inn 
i 34. svangerskapsuke. Magen hennes er 
insisterende stor og rund. På innsiden er det 

mye aktivitet, forteller hun – det lille mennesket 
som ennå ikke har sett dagens lys gjør stadig små 
vendinger og omdreininger.
– Jeg kan til og med se bevegelsen på utsiden, sier 
pappa Geir Ole Hansen, synlig stolt.

– Ja, hun blir nok aktiv, som søsteren sin, sier 
mamma, med et litt innadvendt smil. Hun gleder 
seg og er spent, som så mange vordende mødre. 
Aktiviteten til den lille og ennå ukjente krabaten, 
tolker hun som et godt tegn.

VERST TENKELIGE
For det henger en litt mørk sky over forventnin-
gene til paret bosatt i Årnes. Et par måneder tid-
ligere ble det påvist hjertefeil hos fosteret i Trines 
mage. En totalt uventet nyhet, som sendte dem inn 
i noen uker med kaskader av følelser og nærmest 
usannsynlige betenkninger. 
– Det var litt av en reise, sier Geir Ole, og forteller 
at de var innom alle scenarier og verst tenkelige 
versjoner av hva som kunne skje. De måtte ta 
noen valg, veldig vanskelige, på kort tid. Geir Ole 
følte det som at de nærmest lekte litt gud en peri-
ode. En prosess som har gjort noe med dem.

– Det er som om vi er blitt to andre personer 
etter dette. 

Magasinet Hjertebarnet er på besøk hjemme hos 
familien en ettermiddag i september. Fra stuevin-
duet i huset deres har de utsyn mot Glomma, og 
mot gule åkrer og gyllenfargede trær.

Mor er litt plaget med bekkenløsning, men ellers 
ved godt mot akkurat nå. Nellie på tre år leker 
med de fargerike småhestene sine og er høyst 
tilstedeværende. Tillitsfull og kontaktsøkende 
viser hun fram leker. Nellie er spent på å bli sto-
resøster, og har fått vite at lillesøster kommer til 
å være litt syk. Men dette er kanskje litt abstrakt 
for en treåring, som først og fremst venter på en 
lekekamerat. 

Den hjemmelagde fiskegratengen faller i smak hos 
alle rundt bordet, mens Trine og Geir Ole raust 
deler av sine erfaringer fra de siste månedene. De 
ser tilbake på den litt surrealistiske opplevelsen 
de har vært igjennom etter at lynet slo ned i livet 
deres i juni. 

UFORBEREDT 
Den «obligatoriske» rutineultralyden i uke 18, ble 
ikke gjort før i uke 20 for Trines del. Antageligvis 
på grunn av litt sommel fra fastlegen.
– Jeg tror de færreste egentlig tenker på at denne 
ultralydundersøkelsen også er en medisinsk 
undersøkelse, sier Trine, og medgir at det gjorde 
heller ikke hun. 

De hadde allerede vært på ultralyd i uke 13 på 
en privat klinikk, for egen regning, fordi de var 
så spente. Alt så fint ut da. Så kolliderte innkal-
lingen til ultralydundersøkelsen på Ahus med et 
viktig møte på Geir Oles jobb. Trine mente at 
denne undersøkelsen var ren proforma, og dro 
uten Geir Ole, med svigerinne som anstand. 
– Jeg tenkte jo at denne undersøkelsen var mest 
for Ahus sin del, ikke så mye for meg.

Jordmoren på Ahus var ganske fersk i faget. Hun 
forsikret Trine om at alt så fint ut med barnet, 
bortsett fra hjertet, som hun ikke fikk ordentlige 
bilder av, det var for mange skygger. Hun trengte 
hjelp og tilkalte flere jordmødre, men heller ikke 
de klarte å se noe særlig av hjertet. Trine ble 
henvist til Rikshospitalet for ny undersøkelse. 
Fortsatt var hun ganske rolig. 
– Vi får vente og se, tenkte hun.

HELT SATT UT
Da hun fem dager senere troppet opp på Riks-
hospitalet i Oslo, denne gangen sammen med 
Geir Ole, kom engstelsen krypende, og Trine 
begynte å grue seg. Hva kunne egentlig komme 
ut av dette?

En fostermedisiner gjorde undersøkelsen og fikk 
raskt gode bilder av hjertet. Han tilkalte en barne-
kardiolog for å diskutere. 

– Nå fikk vi vite at fosteret har en hjertefeil som 
kalles Fallots tetrade. Legen tegnet og forklarte. 
Han sa at dette er en stor hjertefeil, og at den må 
opereres, men betrygget oss med at det er en van-
lig hjertefeil og at de «kan den» godt. Så la han til 
at 10 prosent av barna som har denne hjertefeilen, 
også har en kromosomfeil. Han anbefalte å ta 
fostervannsprøve. 

Trine ble satt opp til ny kontroll på Rikshospitalet om 
en uke. Så var det helg, og de reiste hjem til Årnes.
– Det var mye å ta inn over seg. Vi var helt satt ut 
og utrolig slitne. 

Trine og Geir Ole bestemte seg for forsøksvis å 
fordøye informasjonen og ga seg selv en «time 
out», de skulle ikke prate sammen om dette før 
dagen etter. 

SNAKKET SAMMEN RESTEN AV HELGEN
Tidlig lørdag morgen begynte Trine å google og lese 
på nett. Deretter ringte hun svigerinnen, som er lege. 
Hjertefeilen var en ting, hun fant mye av informasjo-
nen hun trengte på Foreningen for hjertesyke barns 
nettside. Kromosomfeilen var det vanskeligere å 
finne enkel og entydig informasjon om.
– Vi fikk litt informasjon om kromosomfeilen fra 
kardiologen den første fredagen vi var på Riksen, 
men det kom egentlig ikke frem hvor alvorlig den 
i enkelte tilfeller kan være, det fant vi ut selv. Jeg 
leste de første 45 sidene i en veileder fra Helsedi-
rektoratet, og det holdt. Da hadde jeg fått vite om 
de fleste alvorlige utfallene jeg kunne forestille meg. 

Trine og Geir Ole brukte resten av helgen på å 
diskutere, vurdere og drøfte. Hva skulle de gjøre? 
Hadde de et valg, og var det mulig å velge?
– Det var på en måte et klassisk etisk dilemma. Vi 
er ressurssterke og samkjørte, men vi har også en 
treåring fra før, og hvordan vil vi takle dette? Jeg 
følte meg som et grusomt menneske som hadde 
slike tanker, forteller Trine.

VILLE VITE ALT
Mandag kveld tok de beslutningen om at de skulle 
ta fostervannsprøve, og møtte til oppsatt time på 
Rikshospitalet dagen etter. 
– Vi var enige, vi ville vite og finne ut av det som 
er, sier Geir Ole. Han legger til at det var viktig 
for dem at de var enige om dette, det har ligget til 
grunn hele tiden. 
– Vi er et godt team, og er sjelden veldig uenige. 
Men her var det helt spesielt og ekstra viktig å 
være samstemte.

De fikk vite at det kunne ta en ukes tid å få svar 
på fostervannsprøven. 

VENTING
Uken forløp, og intet svar forelå. I mellomtiden 

var de på ny ultralydkontroll på Rikshospitalet, 
med ny fostermedisiner. Tilstanden på fosterets 
hjerte var uendret, og de følte seg godt ivaretatt 
med tanke på kontrollen av fosteret. 

Paret var stort sett overlatt til seg selv i denne ti-
den, men hadde mye god støtte fra familie og ven-
ner. Trine forteller at de fikk en del informasjon på 
sykehuset, men at de møtte så mange forskjellige 
fostermedisinere, og at noe av det bare forsvant. 
– Vi visste på en måte ikke helt hva vi skulle 
spørre om heller, eller hvilken informasjon vi ville 
ha eller trengte å ha. De ga beskjed om at vi bare 
måtte ringe om vi lurte på noe, men den terskelen 
er nok litt for høy for meg, medgir hun.

Dagene fortsatte å gå, og svaret på fostervanns-
prøven uteble. Tiden var i ferd med å renne ut for 
Trine og Geir Ole med tanke på å vurdere å søke 
avbrudd av svangerskapet. Det gikk over to uker 
før de fikk svar på fostervannsprøven, og de måtte 
selv etterlyse det, over telefon.
– Det var to rare uker, vi var som i et vakuum, i en 
slags ekstremversjon av livet, sier Geir Ole. Han 
forteller at de etter hvert, uansett, hadde bestemt 
seg for å beholde barnet. Likevel var ventingen 
ganske frustrerende, grunnen til å ta fostervann-
sprøve var tross alt å kunne ha denne faktoren 
med i vurderingen. 

«BARE» HJERTEFEIL
Da Trine og Geir Ole omsider fikk «dommen» på 
fostervannsprøven, var nyheten de fikk veldig god. 
– Vi fikk vite at barnet bare har hjertefeil, sier Tri-
ne smilende og lager hermetegn i luften når hun 
sier ordet «bare».
– Vi vet jo ikke hvordan dette blir heller, sier 
Geir Ole, – men vi er innstilt på å ta det som det 
kommer. 
– Foreløpig ser alle hjerteklaffene fine ut. Vi 
har jo også skjønt at det ikke er sånn at vi må 
være klare til å drive gjenoppliving av barnet 24 
timer i døgnet, som vi en stund trodde. Det kan 
komme noen utfordringer med ernæring og hun 
kan «skrike seg bort» og sånn, men vi vil få tett 
oppfølging fra Ahus i tiden etter fødsel og fram 
til operasjon.

På ultralydkontrollen på Rikshospitalet i septem-
ber møtte paret kontaktsykepleier for hjertesyke 
barn for første gang. Nå fikk de mye og mer prak-
tisk informasjon, blant annet om hva som skal 
skje etter fødsel og i forbindelse med operasjon. 
Hun tok dem også med på omvisning på nyfødt 
intensiv avdeling. 

Trine skal føde på Rikshospitalet. Hun drømmer 
om en mest mulig normal fødsel. Siden de bor min-
dre enn en times kjøring fra sykehuset, trenger hun 
ikke å legges inn i forkant, noe hun synes er deilig.
– Det er ikke noen vits i å bekymre seg så mye nå. 
Vi har fått vite mye og er ganske forberedt, sier 
Trine og er glad for akkurat det. Ny kontroll på 
Rikshospitalet er i oktober.

– Jeg tror 
de færreste 

egentlig tenker 
på at denne 

ultralydunder-
søkelsen også 

er en medisinsk 
undersøkelse,
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Å vente og å vente …

En fredag i midten av oktober, noen uker har 
gått siden forrige undersøkelse. Svanger-
skapet runder straks uke 37. Trine er godt 

plassert på en benk i et av undersøkelsesrommene 
på Fostermedisinsk avdeling på Rikshospitalet. 
Dette begynner nesten å bli rutine for henne. 
Trine vedgår likevel at hun er litt spent. Barnet er 
blitt roligere i det siste, det er mindre bevegelse å 
kjenne nå. Kan det bety noe? 
– Hun har vel litt dårligere plass å boltre seg på, 
forklarer Trine selv og smiler blekt. Hun kjenner 
det igjen fra forrige svangerskap. 

Trine er rolig og bestemt, undersøkelsen må til. Hå-
pet er at de klarer å se mer av hjertet denne gangen 
– ved forrige undersøkelse kom fosterets ribbein i 
veien. Geir Ole er også litt spent, men forteller at 
han prøver ikke å ta sorger på forskudd. 
– Trine kjenner nok mer på dette enn meg. Jeg ser 
det litt som min jobb å bremse når Trine kanskje 
fokuserer for mye på ting som statistisk sett ikke 
vil oppstå, og ikke la henne tenke for langt på for 
mange scenarioer. Poenget er at det er greit å ha 
en bevissthet rundt disse tingene, men at det er 
en dårlig strategi å bekymre seg for alt som kan 
oppstå, sier han med omsorg for mor som bærer 
barnet og har all verdens tid, nå mens hun venter, 
til å tenke på alle eventualiteter. 

PÅ NORMAL VEKT
– Hvordan har dere det, spør fostermedisiner 
Henrik Husby, før de går i gang med undersø-
kelsen. Trine nevner at hun har noen spørsmål til 
etterpå, pent notert i en blomstrete notatbok. 

Etter en grundig sjekk, hvor ultralydproben stadig 
flyttes rundt til nye områder av magen, som 
virkelig begynner å bli stor, er overlegen fornøyd 
med bildene og det han ser. Foreldrene følger in-
teressert med på egen skjerm. Ingen nevneverdige 
endringer siden forrige undersøkelse, slår Husby 
fast. Lungepulsåra er fortsatt cirka halvparten av 
størrelsen til aorta. 
– Barnet har det bra nå, konkluderer han og anslår 
en vekt på cirka 3,3 kilo. – Dette er normal størrel-
se og viser at barnet vokser fint og har det godt. 

Trine og Geir Ole puster ut. Selv om Trine egentlig 
synes det holder nå, med tanke på vekt. 
– Jeg har ikke så lyst til å føde en unge på fem 
kilo, sier hun litt skøyeraktig. Trine ønsker seg en 
normal og grei fødsel denne gangen. Husby kan be-
rolige med at så mange som 70 prosent av dem som 
forløses med keisersnitt, føder normalt neste gang. 

STØY SOM I EN MASKINHALL
– Hva med snorkingen min, kan den ha noe å si for 
fosteret og oksygenopptaket, lurer Trine, og fortel-
ler at hun i det siste har begynt å lage mye lyd om 
natten. Fostermedisineren forklarer at det allerede 
er mye støy i magen der fosteret befinner seg. 
– Egentlig er det som å være i en maskinhall, opp-
lyser han smilende og forsikrer at Trines snorking 
allerede er grundig overdøvet. 

Anne Berglund er kontaktsykepleier for de hjer-
tesyke barna på Rikshospitalet. Hun involveres i 
de fleste familiene som venter barn med hjertefeil 
og som derfor skal føde på Rikshospitalet. Anne 
møtte Trine og Geir Ole for første gang en måned 
tidligere. Nå er hun med fra slutten av undersø-
kelsen og «tar over» samtalen med foreldrene 
når fostermedisineren har avsluttet. Ingen «løse 
tråder» skal tas med hjem, Anne vil gi dem tid til 
å få alle spørsmål på bordet.
– Går tiden sakte, spør hun forståelsesfullt. Trine 
nikker megetsigende. 

Anne lurer på om de har et nettverk å støtte seg til. 
– Ja da, vi har familie som stiller opp og er der, 
sier Trine. Datteren Nellie er allerede «booket 
inn» hos besteforeldrene for tiden da Trine og 
Geir Ole skal være på sykehuset rundt og etter 
fødselen.
– Så flott å høre. Ære være familien som hjelper 
til, sier Anne, og vet så godt hvor stor betydning 
slik støtte og hjelp har for familier som står midt 
oppi unntakstilstand og engstelse.

KAN IKKE FORBEREDE SEG PÅ ALT
Igjen får Trine og Geir Ole vite litt mer om det 
som mest sannsynlig vil utspille seg på sykehuset. 
Anne forbereder dem på at barnet ganske umid-
delbart etter fødselen vil bli tatt bort for diverse 
og grundige undersøkelser. 

– De er mange, et ganske stort team av barneleger 
og sykepleiere, så her er det ikke plass til foreldre. 
Heller ikke far kan være med på dette. Undersø-
kelsen vil kanskje ta en halvtimes tid, litt mer om 
barnet trenger pustehjelp, forklarer Anne. 

Trine sitter klar med boken sin og har mange 
spørsmål, en del ganske praktiske – om amming, 
om å ta barnet ut i kulde med mer. Anne kommen-
terer at Trine har tenkt over mye, og spør om det er 
viktig for henne å være forberedt. Trine bekrefter.
– Det er kanskje ikke alt du kan ha kontroll på 
av det som skjer etter fødselen denne gangen. Det 
blir litt som det blir, sier Anne med trygg stemme. 
For eksempel er det ikke sikkert at Trine vil kunne 
amme. Å innstille seg på å pumpe, er lurt. Det kan 
også være at de vil reise hjem med et barn som 
trenger sondenæring. Tiden vil vise.

Trine og Geir Ole nikker bifallende. De vet at også 
usikkerheten er noe av det de må forberede seg på.

I løpet av den første uken etter fødselen vil 
legene slå fast nøyaktig hva som feiler barnet, 
og sammen med kirurgene avgjøre hva som skal 
gjøres. Anne sier de kan regne med å bli på Riks-

hospitalet en til tre uker etter fødselen – om ikke 
noe spesielt skjer.

Trine og Geir Ole er allerede blitt forklart at bar-
net, på grunn av sin hjertefeil, vil blande oksygenert 
og ikke-oksygenert blod etter fødselen. Barnet kan 
mest sannsynlig tåle dette en stund, og de venter 
derfor med operasjon til barnet har fått litt stør-
relse. Gradvis vil barnet bli dårligere, og på et tids-
punkt, kanskje etter et halvt år, blir det operasjon. 

MANGE Å FORHOLDE SEG TIL
Trine og Geir Ole er ferdige med undersøkelsen, og 
skal hjem igjen til Årnes. Ny undersøkelse beram-
mes to uker fram i tid. Jo, de synes oppfølgingen 
på sykehuset er god, og veldig betryggende. Alle er 
flinke og de inngir tillit. Om de skulle ønsket seg 
noe annerledes, var det at ikke en ny fostermedisi-
ner gjorde undersøkelsen (nesten) hver gang. 
– De sier ulike ting, eller de vektlegger forskjellige 
ting, og da blir det liksom litt nytt og annerledes 
hver gang, sier Trine. Hun skulle gjerne kunne 
forholdt seg til den samme legen hver gang.

For denne gangen er det hjem – og (mer) venting 
i sikte. 

Medio november og litt over en uke siden 
«den lille» kom til verden. Trine og 
Geir Oles datter nummer to hadde det 

travelt og meldte sin ankomst to dager før termin. 
Fødselsdag: 6. november. Vekt: 3590 gram.  
Konstitusjon: Rund i kinnene og veldig fin. 
 Navn: Ikke helt bestemt. 

– Hun likner veldig på storesøster Nellie, slik hun 
så ut da hun ble født, men lillesøster var en halv 
kilo tyngre og virket mye mer robust, forteller 
Geir Ole, som nesten synes det er litt rart, han var 
forberedt på et sykt barn.  
– Hun skrek og ga mye lyd fra seg med en gang. Og 
så fikk vi gitt henne et kyss før hun ble tatt med til 
undersøkelser, forteller Trine, glad for akkurat det.

MIDT I DET STORE DRAMAET
Hjertebarnet er innom Geir Ole og Trine på 
Rikshospitalet, i foreldreovernattingsbygget der de 
bor. De venter. Dagen er spesiell, tidspunktet også. 
Barnet deres er nettopp blitt operert, og far får 
telefon fra kirurgen. Alt har gått bra. En time til, 
får de vite, så kan de gå opp på Thoraxkirurgisk 
intensivseksjon og se til henne. 
– Puh, det var ganske forløsende, sier en litt blek 
Geir Ole og puster lettet ut. De har vært på aler-
ten. Å gå sånn og vente mens barnet ditt er «under 
kniven» er ganske krevende, og en påkjenning det 
antageligvis ikke er mulig å sette seg inn i, uten 
selv å ha vært der.

En uke gammel og nettopp operert

 Ingen «løse trå-
der« skal tas med 
hjem, Anne vil gi 
dem tid til å få 
alle spørsmål 

på bordet.

P

Seks dager gammel og nyoperert

Fostermedisiner Henrik 
Husby sjekker fosterets 
hjerte
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BEST MULIG OPPFØLGING 
AV GRAVIDE

På 1980-tallet begynte det offentlige helsevesenet å tilby ultralyd til 
alle gravide i svangerskapets uke 18. Siden den gang har oppdagelsen 
av medfødt hjertefeil stadig vært økende, og i dag detekteres i snitt 

halvparten av de alvorlige hjertefeilene under svangerskapet. 

Dersom ultralydundersøkelsen i svanger-
skapet viser at fosteret kan ha en sykdom 
eller et utviklingsavvik, har kvinnen eller 
paret rett til informasjon og veiledning 
om den aktuelle sykdommen eller funk-
sjonshemningen, samt om gjeldende og 
aktuelle hjelpetiltak, jf. bioteknologiloven 
§ 4–4 (lov av 12. mai 2003 nr. 100). 

Hvem som bør gi slik informasjon og 
genetisk veiledning og hvor omfattende 
dette skal være, vil ifølge loven avhenge 
av det resultat som foreligger (Ot.prp. 
nr. 64 (2002–2003). I veiledende ret-
ningslinjer for bruk av ultralyd i svan-
gerskapet utgitt av Helsedirektoratet, er 
kvinnens rett til informasjon ved funn om 
utviklingsavvik presisert, uten at det gås 
nærmere inn på hvordan kvinnen/paret 
bør ivaretas (IS-23/2004). 

KREVENDE Å FÅ VITE
For foreldrene er det å få vite at noe er 
galt med fosteret en stor belastning, og 
situasjonen for dem preges ofte av både 
sjokk, sorg og usikkerhet. Dette stiller 
også helt spesielle krav til fagpersonene 
som er i dialog med disse foreldrene, og 
det berører både etiske, medisinske og 
medmenneskelige problemstillinger.

Valget foreldrene skal ta om hvorvidt 
de vil fortsette eller begjære svan-
gerskapsavbrudd på grunn av den 
påviste alvorlige hjertefeilen, vil bygge 
på oppfølgingssamtaler de får tilbud om 
ved sykehuset. Beslutningen som hviler 
på foreldrene, kan være etisk og eksis-
tensielt utfordrende. Hva som formidles 
om fosterets tilstand og fremtidsprogno-
ser, på hvilken måte informasjonen gis, 
hvem som gir informasjonen og ytre og 
indre faktorer knyttet til både helse-

personell som informerer og foreldre 
som mottar informasjon, vil kunne ha 
betydning for det etterfølgende valget 
foreldre må ta.

FOSTERKARDIOLOGISK  
SAMARBEIDSGRUPPE
Foreningen for hjertesyke barn samlet 
i 2016 fagpersoner fra hele landet til 
en konferanse for å diskutere hvordan 
oppfølging og veiledning av gravide ved 
påvist hjertefeil hos fosteret kan gjøres 
på best mulig måte.

I etterkant er det etablert en nasjonal 
fosterkardiologisk arbeidsgruppe, med 
representanter med ulik profesjonsbak- 
grunn fra alle helseregionene i Norge.  
Gruppen ser på hvilke rutiner og 
systemer som finnes rundt de gravide 
i en slik situasjon, hvordan samspillet 
på tvers av helseforetakene fungerer, 
om kommunikasjonen med de gravide 
er tydelig og tilrettelagt og ikke minst, 
om hvor det er forbedringsmuligheter. 
Foreningen for hjertesyke barn fungerer 
som sekretariat for arbeidsgruppen og 
har i tillegg med brukerrepresentanter.

«GIGANTBABYEN» 
Egentlig har det likevel gått ganske bra den siste 
uken, forteller de litt slitne foreldrene. 
– Vi blir litt grågustne av å gå rundt her, og dagene 
går i surr. Men, vi holder hverandre og motet oppe, 
tuller til og med litt, sier Trine, blek og fattet.

Den lille har ligget på nyfødt intensiv, i det Trine 
kaller en «varmeskuff». Litt stor, sammenliknet 
med de fleste andre på nyfødt intensiv, majoriteten 
er premature. En av pleierne kalte henne ved en 
anledning «gigantbabyen».  

Foreldrene har vært der mye, hatt henne på fanget 
og kost med henne. I går fikk de bade henne for 
første gang. Trine har også ammet, og er veldig 
fornøyd med at det har gått bra. Hun ser nytten av 
å ha positiv amme-erfaring fra før av.
– Når hun ikke orker å suge lenger, pumper jeg 
resten, og så får hun melken med sonde.

STADIG OFTERE O2-FALL
Så er den lille dessverre blitt gradvis dårligere i 
løpet av uken. 
– Hun fikk lettere og lettere O2-fall. Vi måtte hele 
tiden bruke maske på henne, hun falt ned på 50 
prosent metning av ingenting, ble så lett sliten, 
forteller Geir Ole. Det var krevende, og ubehagelig. 

– Jeg blir jo litt redd, sier han og forteller at han 
stort sett klarer å holde de verste tankene og 
fantasiene unna. 
– Jeg tror det går an å velge det litt, man trenger 
ikke å gi all bekymring fritt utløp.

I natt måtte han likevel opp på nyfødt intensiv for 
å dobbeltsjekke at alt sto bra til. Han fikk ikke 
sove, lå bare og kvernet på en kommentar fra en 
av pleierne om at hun ville ta kontakt om det ble 
nødvendig. 
– Hva mente hun egentlig med det, lurte Geir Ole 
og innrømmer at det er vanskelig å sove.

Legene har undersøkt og vurdert. Det har vært en 
del fram og tilbake. Skal hun opereres nå? Om en 
uke? Så ble hun lagt inn som nummer en denne 
tirsdagen. Kirurgene har laget en shunt, en ekstra 
forbindelse fra aorta til lungepulsåren. Slik skal 
hun sikres mer blod til lungene og vil antageligvis 
få det litt bedre.

Tiden vil vise hvor fort hun kommer seg og når de 
kan dra hjem. 
– Vi lærer oss at dette er uforutsigbart, vi må bare 
ta tingene som de kommer, det finnes ikke noe 
fasitsvar eller garantier for hvordan det blir, sier 
Trine stille.

ANDEKTIG STORESØSTER
Storesøster Nellie har vært på besøk på sykehuset, 
sammen med bestefar og en kusine. 

– Hun fikk komme inn og hilse på babyen. Hun 
bare hvisket, var nesten litt høytidsstemt, og satt 
i sikkert ti minutter helt stille på fanget mitt og 
bare så på henne, forteller Geir Ole. 

På forhånd hadde de vært og kjøpt nytt barne- 
sete og gave til babyen. Nellie valgte tre fine 
kosekluter, helt like dem hun har selv. Trine synes 
det virker som Nellie har det fint sammen med 
besteforeldrene, og de tror det er godt for henne 
å være hjemme. For dem, som foreldre, er det litt 
vanskeligere. De savner henne! Burde hun vært 
her? Er det riktig å være adskilt fra henne nå? 
Men, hvor fint er det for en treåring å være på 
sykehus hele dagen? 

Søskenproblematikken er vanskelig, også for disse 
foreldrene, og en kilde til dårlig samvittighet, 
uansett hvordan det løses. 

Trine og Geir Ole ser fram til å komme hjem til 
Årnes. Men de tar dagene som de kommer og vet 
foreløpig ikke når det blir.

– Vi lærer 
oss at dette er 
uforutsigbart, 
vi må bare ta 

tingene som de 
kommer, det 

finnes ikke noe 
fasitsvar eller 
garantier for 

hvordan det blir, 
sier Trine stille.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN
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Ragnhild Hals er barnesykepleier, 
helsesøster og faglig leder av Barne- og 
ungdomsprogrammet på Oslo Univer-
sitetssykehus (OUS). Hun jobber med 
barn og ungdom som er syke og innlagt 
på sykehuset, men også med deres 
søsken. 

Ragnhild Hals forteller at det finnes en 
del forskning rundt søsken til kronisk 
syke og funksjonshemmede barn. Mye 
peker mot at søsken kan oppleve situa-
sjonen like dramatisk som foreldrene og 
det syke barnet. 
– Søsken trenger å få utløp for vanskeli-
ge tanker og følelser omkring dette, sier 
Hals og legger til at all erfaring viser at 
det er viktig at søsken får informasjon 
så tidlig som mulig. 

– Ved å informere barn og ungdom 
om sykdom og behandling vil de bedre 
kunne mestre den nye situasjonen. Ærlig 
og åpen kommunikasjon er avgjørende 
for å fremme psykisk helse hos barn. 
Søsken som blir godt ivaretatt utvikler 
ofte evne til empati, toleranse og til å 
ta ansvar. Mange blir flinke til å sette 
ord på tanker og følelser og dyktige til 
å mestre ulike livsproblemer senere, sier 
Ragnhild Hals.

REAGERER ULIKT
Barns reaksjoner i krisesituasjoner 
er veldig ulike og avhengig av mange 
faktorer, blant annet av tidligere opple-
velser, plass i søskenflokken og samspill 
med nære omsorgspersoner. Vanlige 
reaksjoner kan være alt fra magisk 
tenkning («min skyld»), vanskelig og 
utagerende atferd, eller at de blir snille 
og hjelpsomme, og noen får hodepine, 

SØSKEN TIL BARN 
PÅ SYKEHUS
«Virkeligheten kan være en befrielse selv om den er vond. Det barn ikke vet, har 
de vondt av. Jeg tror faktisk vi kan forklare barn mye. De forstår og ser mer enn 
vi tror. Det kommer an på måten det blir fortalt på. Om barn ikke får forklart 
virkeligheten, begynner fantasien å tikke. Er det min skyld at broren min er syk?»
SITAT ELI RYGG

vondt i magen, begynner å tisse på seg 
igjen etter å ha blitt tørre. Små barn kan 
bli klengete og oppmerksomhetskreven-
de. Noen blir redd for ting de aldri har 
vært redd for før; telefonen som ringer, 
dørklokka, mørket, det å være alene.
Hva et søsken har behov for, vil være 
avhengig av både alder, modenhet, fami-
lieforhold og støtteapparat og nettverk. 

Ragnhild Hals har noen generelle råd 
om søsken:
• Gi informasjon som er tilpasset alder 

og forståelsesnivå. Gjør situasjonen 
begripelig for barnet, med fortløpende 
informasjon og åpenhet rundt situasjo-
nen ettersom barnet blir eldre.

• Involver familie og nærmiljø som støt-
tepersoner til søsken. Søsken har det 
best hjemme i vante omgivelser, blant 
annet med barnehage og skole, og bør 
ikke være på sykehuset over lengre tid 
selv om foreldrene er der. 

• Vær åpen og ærlig når det gis infor-
masjon om sykdom og behandling. La 
søsken komme fram med sine tanker, 
og ta dem på alvor. Gi søsken aksept 
for at deres følelser og reaksjoner er 
normale.

• Forbered søsken på det som skal skje. 
Det gir en opplevelse av kontroll og 
mindre stress. Tilpass mengden infor-
masjon etter alder og hva som er egnet. 

INFORMASJON TIL SKOLE, 
BARNEHAGE, NÆRMILJØ
Ragnhild Hals understreker at det er 
viktig at søsken beholder kontakten med 
venner og med fritidsaktiviteter. 
– Det er lov å ha morsomme opplevelser 
og «fri» fra sykdom og bekymringer av 
og til, selv om familien har det vanskelig.

Råd til foreldre og nære pårørende/
omgivelser: 
• Skole, barnehage og helsesøster 

(eventuelt skolepsykolog) er viktige 
støttespillere. De bør få informasjon og 
holdes orientert om det som skjer. 

• Det kan være lurt å samle den utvidede 
familien, eventuelt naboer og venner, 
og snakke med dem om den hjelpen 
familien trenger for å ivareta barna på 
best mulig måte.

• Gi råd til søsken om hva de kan si til 
andre, eventuelt hvem andre som kan 
gi informasjon i stedet (lærer, bestefor-
eldre, andre). 

• Forsøk å finne tid til å gjøre noe hygge-
lig sammen i familien. 

Søsken trenger alenetid med foreldrene 
og bekreftelse på at foreldrene bryr seg 
like mye om dem, som om det syke bar-
net. Et råd er å forsøke å sette av tid til 
bare å være sammen med de/det friske 
barnet, på barnets egne premisser.

Søsken som av ulike grunner må bli på 
sykehuset, er velkommen til Sykehussko-
len, så lenge skolen har kapasitet. Friske 
barn/søsken kan om nødvendig være 
på sykehuset i inntil en uke av gangen. 
Alle tilbud om aktiviteter ellers for barn 
og unge på OUS (fritidsklubb, musikk-
stund, underholdning, bibliotek etc.), 
gjelder også for søsken og barn som 
pårørende generelt.

– Søk profesjonell hjelp dersom barnet 
eller ungdommen fungerer dårlig over 
tid. Få kontakt med støtteforeninger og 
andre søsken som er i samme situasjon, 
sier Hals.

Barn som pårørende:

SYKDOM RAMMER HELE 
FAMILIEN – OGSÅ SØSKEN
Når et familiemedlem rammes av alvorlig sykdom, berører dette hele familien. Barn er 
 spesielt sårbare. De trenger både informasjon og oppfølging. På Oslo Universitets- 
sykehus har de formelt inkludert søsken i ordningen med «Barn som pårørende». 

– Det er forebyggende å involvere barn og søsken i det som skjer 
på sykehuset. Fantasien er alltid verre enn virkeligheten, sier 
Anne A. Berglund, som er koordinator for de barneansvarlige på 
Hjerte- og lungeklikken på Rikshospitalet. 

På OUS Rikshospitalet har de etablerte rutiner rundt arbeidet 
med barn som pårørende, og søsken er en definert del av pro-
grammet. Når et barn eller en voksen legges inn, blir det alltid 
kartlagt om det er flere i familien og om det finnes søsken. Dette 
blir journalført. 
– Søsken har eget informasjonsbehov, og de får blant annet et 
tilpasset informasjonsskriv. De skal ønskes velkommen til å 
besøke sykehuset, og de skal vite at de har en egen kontaktperson 
her, sier Anne Berglund. Hun vet av erfaring at det er viktig at 
helsepersonell også er klar over ansvaret for søsken. 
– I en travel hverdag er det lett å tenke at dette ikke er vårt an-
svar, det ordner familiene selv.

De barneansvarlige på OUS tilbyr også barnesamtaler med søs-
ken, med eller uten foreldrene til stede. Veldig mye dreier seg om 
hjelp til å informere om det praktiske; hva skal skje, hvor lang tid 
vil det ta, hva betyr det at mamma og pappa er på sykehuset over 
lang tid, eventuelle tanker barnet har om situasjonen osv. 
– Noen søsken kan ha veldig vonde tanker om den syke søsteren 
eller broren. Det er viktig å bekrefte at dette er greit, og at det vil 
gå over, sier Anne, og legger til at de ved fastlåste situasjoner også 
kan henvise til/involvere BUP. Langt over halvparten av familiene 
benytter seg av tilbudet om slike samtaler. 
– Men dessverre er det ikke alle som har muligheten til å komme 
hit, sier Anne. Det er nemlig slik at for dem som bor langt unna, 
dekkes kun reisen. Utgifter til opphold og annet må familiene 
besørge selv. 
– Da blir det til at det er de som bor på Østlandet og de med nok 
penger som får det til, sier Anne, som personlig synes dette er 
smålig av helse-Norge og svært urimelig for familier som er i en 
ekstremt vanskelig situasjon.

RÅD FOR BARN SOM PÅRØRENDE PÅ OUS
På Oslo Universitetssykehus finnes et Råd for barn som pårø-
rende, som er en tverrfaglig sammensatt gruppe som består av 
representanter fra hver klinikk i sykehuset. Den enkelte represen-
tant er koordinator for barneansvarlige i sin klinikk. Rådet har i 
tillegg representant fra primærhelsetjenesten, barnevernet og en 
brukerrepresentant. Sykehuset har cirka 190 barneansvarlige.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

FRA HELSEDIREKTORATETS 
RUNDSKRIV (2010):
Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helseper-
sonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å 
sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det 
informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som 
pårørende har. Endringene trådte i kraft 1. januar 2010.

Helsepersonelloven § 10 a pålegger helsepersonell en 
plikt til å bidra til å dekke det behovet for informasjon og 
nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient 
med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig 
somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelde-
rens tilstand.

For ytterligere å styrke stillingen til barna ved alvorlig 
sykdom hos foreldrene, er det også vedtatt en ny bestem-
melse i spesialisthelsetjenesteloven § 3–7 a. Bestemmel-
sen pålegger helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten 
å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barnean-
svarlige skal ha nødvendig kompetanse til å fremme og 
koordinere oppfølging av mindreårige barn av psykisk 
syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller 
skadde personer.

BARNEANSVARLIG (NY § 3–7 A I 
SPESIALISTHELSETJENESTE- 
LOVEN)
Ordningen med barneansvarlig personell gjelder helse-
foretak, private sykehus og institusjoner som har avtale 
med helseforetak. Dette er en viktig organisatorisk 
løsning for å styrke den rettslige stillingen til barn av 
pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet 
eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Virksomheten 
må planlegge og legge til rette for en mer systematisk 
og forpliktende tilnærming til barnet. Kjernefunksjonen 
til det barneansvarlige personellet er at det skal sette 
arbeidet i system, holde helsepersonellet oppdatert og 
fremme barnas interesser.

Ragnhild Hals Anne berglund
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Å jobbe på en helsestasjon i ei lita bygd i 
utkant-Norge, eller på en av landets største 
helsestasjoner i hjertet av hovedstaden, kan 
by på to svært ulike virkeligheter. For barna 
som skal veies og måles og foreldrene som skal 
veiledes, er behovene likevel de samme: trygghet, 
faglighet og kontinuitet. 

Min storebror var hjertesyk. Han var også 
frisk, i mine øyne. Han var sliten, og han var 
energifull. Han var keeper på fotballaget, og 
han var på Rikshospitalet til kateterisering. 
Han ble 16 år og døde for lang tid siden, 
men jeg er fortsatt både lillesøster og sto-
resøster. Jeg er fortsatt midterst i flokken, 
vi mangler bare han på toppen. Nå som jeg 
er voksen, har jeg gjort meg opp noen tanker 
om hva jeg opplevde som vanskelig med å 
ha en hjertesyk bror, og jeg har noen tanker 
som kanskje kan være til nytte for andre 
familier eller søsken der ute. 

Noe jeg har snakket med foreldrene mine 
om i ettertid, er at de trodde jeg visste og 
fikk med meg mye mer rundt sykdommen til 
broren min enn jeg gjorde. 

Vi har blitt enige om at de burde fortalt litt 
mer, og snakket direkte til oss som søsken 
om sykdommen og hva som skjedde og alt 
som foregikk. Det er viktig å spørre om hva 
vi tenker på og hvordan det er for oss. Det er 
lett å tenke at vi hører og at vi får med oss 
ting som skjer, men det er ikke alltid slik. 

Jeg husker at det var gøy å være med på 
familiesamlinger i regi av foreningen, men 

jeg var misunnelig når han fikk dra alene på 
leir og ikke jeg. Nå forstår jeg at han gikk 
glipp av mye hver eneste dag fordi han ikke 
orket, og at sommerleiren var en arena der 
han kunne føle seg fri, og akkurat som alle 
andre i en uke. Det er viktig.

Jeg blir fortsatt redd når jeg ikke får svar 
på telefonen eller på meldinger fra de jeg 
er glad i, det er nok livet som pårørende 
søsken som er årsaken til det. Man blir vant 
til det og det er viktig at familien trygger 
hverandre.

Jeg kan forstå dere som har behov for å 
skrike, dere som føler dere oversett, dere 
som er redde hver dag, eller dere som lever 
livet litt ekstra. For det er store variasjoner 
i hvordan man takler å leve med en hjertesyk 
søster eller bror, og alt er normalt. Det er 
viktig å leve livet og være med på det som 
er gøy. Det ønsker nok broren eller søsteren 
din for deg også. 

Det er også lov å være redd, når det tross 
alt er alvorlig. Det er lov å skrike når man 
er frustrert eller sint. Det er lov å være lei 
seg fordi man får mindre oppmerksomhet 
og lite tid sammen med en voksen, det er 
jo ofte riktig. Det er lov å synes livet er 
urettferdig.

Det kan være tøft å være søsken til noen 
som er syk. Mange søsken vil unngå å 
bekymre foreldrene sine ekstra ved å dele 
egne tanker. Man vil ikke være til bry når 
de har viktigere ting å tenke på, så du spør 
kanskje ikke om hjelp til lekser, eller til å 

kjøre på trening, eller til å gå på kino bare 
dere to. Men det kan du, og det bør du, er 
mitt råd. Det er viktig å fortelle dem, og jeg 
vet den dag i dag at mine foreldre hadde 
tålt det godt om jeg delte mine bekymrin-
ger. For dersom du går og bekymrer deg, 
er det stor sjanse for at foreldrene dine 
bekymrer seg for deg igjen, det merkes når 
man ikke har det bra! Mange søsken bærer 
mye på skuldrene. Mitt siste råd til deg fra 
meg – fra søsken til søsken, er at delt sorg 
er halv sorg, og jeg tror det gjelder alt som 
er sårt og vondt. Om det er vanskelig å finne 
ord, kan du skrive ned tankene du har og gi 
det til en du vil dele med. I et brev, i boka 
«Meg også» Eller du kan vise fram denne 
artikkelen! 

Hanna Charlotte Pedersen

MEG OGSÅ 
– en bok for barn og ungdom som opplever sykdom i familien

«I denne boka er du hovedpersonen. Den 
er bare din, og du bestemmer over den. 
Her kan du lese om hvordan andre barn og 
ungdommer har hatt det. Du kan skrive ned 
egne tanker og opplevelser, tegne eller 
lime inn tekster, lapper og bilder. Til slutt 
blir boka helt spesiell, akkurat som deg!» 

Meg også gir rom for alle følelser. Det 
er satt av plass til møkkadager, til gode 
dager, til sinne og tårer, og til latter. Boka 
inneholder mange utsagn fra andre unge 
som har vært i en lignende situasjon, og 
den normaliserer mange av følelsene som 

barn og unge får i slike situasjoner, som når 
en du er glad i er kronisk syk. 

Samtidig er det en god ramme i boka som 
kan hjelpe til å sortere følelsene og tanke-
ne slik at det blir tydeligere hvordan det 
er og slik at det kanskje kan være lettere å 
snakke med noen.

Meg også av Eldrid Johansen og Tone 
Bergan fås kjøpt hos Universitets- 
forlaget, men du kan også få tak i den på 
Oslo universitetssykehus.

FRA SØSKEN TIL SØSKEN

Hjertebarnet har besøkt en helsestasjon på 
Øyer i Gudbrandsdalen og en i gamlebyen 
i Oslo, med nedslagsfelt på henholdsvis 
5000 og 55 000 mennesker. Vi har fått vite 
litt om hvordan hverdagen til helsesøstrene 
og de ansatte på disse helsestasjonene ser 
ut, og om hva de er opptatt av. Mye er 
ulikt, men mye også det samme. Ikke minst 
det oppriktige engasjementet for å gjøre 
det aller beste for de minste og hjertesyke 
barna.

Helsesøster           er en viktig støttespiller

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Foto: Privat
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Liv-Kari Enge har arbeidssted på Solvang barnesko-
le i Øyer, men er også tilknyttet selve helsestasjonen 
i kommunen og ungdomshelse-tjenesten. Øyer er en 
liten kommune, med drøye fem tusen innbyggere. 
De er fem helsesøstre i kommunen, som deler barna 
og ansvarsområdene seg imellom. Veien til samar-
beid mellom de ulike etatene og instansene er kort. 

Liv-Kari bor selv i Gausdal, en kommune litt lenger 
vest i fylket, og har vært ansatt som helsesøster i 
Øyer kommune i noen år.  Ofte er hun helsesøsteren 
som får ansvaret på helsestasjonen i kommunen 
for de minste barna med litt spesielle behov og som 
trenger ekstra oppfølging. Liv-Kari har tidligere 
jobbet som sykepleier på barne- og ungdomsposten 
på Sykehuset i Lillehammer og har bred kunnskap 
om syke barn. Hun har i tillegg sin egen personlige 
erfaring. Liv-Kari har fire barn fra åtte til 13 år, og 
hennes eldste datter har en alvorlig medfødt hjertefeil. 
– Spedbarnstiden er krevende nok som den er. Har 
barnet en sykdom og spesielle behov i tillegg, er 

situasjonen som helhet ekstra stressende for disse 
familiene. Da er det fint å være tett på som helsesøs-
ter, sier Liv-Kari.

VARSLES FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN
Liv-Kari forteller at helsestasjonen alltid blir varslet i 
forkant når et barn med spesielle behov sendes hjem 
til bostedskommunen. Enten får hun vite om dette 
gjennom koordinatoren på Rikshospitalet, eller ved 
at noen fra Sykehuset i Lillehammer sier ifra.  
– De ringer gjerne og gir beskjed om at barnet 
snart overføres til lokalt sykehus eller reiser hjem, 
og informerer om ting det er viktig for helsesøster 
å være klar over. Vi får vite litt om diagnosen, om 
oppfølgingsbehovet og om hva vi bør følge spesielt 
med på, forteller Liv-Kari. Det betyr at i tillegg til 
at helsestasjonen får barnets epikrise (se faktaboks) 
tilsendt, får de også muntlig informasjon. 

– Kontakten med lokalsykehuset og Rikshospitalet 
er veldig viktig i jobben min som helsesøster. Ingen 
kan alt på forhånd, og jeg har lav terskel for å ringe 
og konferere med dem hvis jeg er bekymret eller 
lurer på noe når det gjelder disse barna. 

Liv-Kari prøver alltid selv å reise inn og besøke disse 
familiene, mens de ennå er innlagt på Sykehuset i 
Lillehammer.
– Det er veldig fint å bli litt kjent med foreldrene 
før de kommer hjem. Da har også de et navn og et 
ansikt å forholde seg til, og det kan trygge overgan-
gen, mener Liv-Kari. 

Hun minner om at noen av disse familiene nærmest 
bringer med seg et lite minisykehus hjem, med utstyr 
for sondenæring og en rekke medisiner. 
– Overgangen fra full overvåking og trygge rammer 
på sykehuset, til å bli «overlatt» til seg selv hjemme, 

kan oppleves ganske utrygg. Plutselig må de legge 
ned ernæringssonden på egenhånd, de må trekke 
opp sprøyter og gi medisiner selv, og følge tett med 
på gulping, vekt osv. Liv-Kari understreker at syke-
huset gir foreldrene god opplæring, men vet at det 
likevel kan være ganske skremmende.
– Verden blir så annerledes når man skal ta ansva-
ret for barnet og alt sammen selv, sier Liv-Kari og 
opplever at det at hun er til stede betyr mye for 
familiene.

STILLER SEG TIL DISPOSISJON
Er barna veldig dårlige, reiser Liv-Kari hjem til 
familien den første tiden, istedenfor at foreldrene 
tar barnet med til helsestasjonen. I perioder kan det 
dreie seg om daglige besøk. 

Mye av oppfølgingen dreier seg om helt vanlige 
spedbarns- og helsestasjons-ting, som ernæring, vek-
toppgang, søvn, tilknytning, motorikk og trivsel.
– Jeg driver først og fremst med det en helsesøster 
alltid gjør og har på meg de samme brillene som når 
jeg følger opp andre og friske barn. Men jeg jobber 
også mer spesifikt med det vi vet er utfordrende for 
disse barna og familiene. 
– Foreldrene skal lære barnet ordentlig å kjenne, de 
skal bli trygge på utstyret og finne sine rutiner. De 
trenger omsorg og støtte, og den kan jeg gi, forteller 
Liv-Kari. Hun synes det er viktig å høre på foreldre-
ne, å la dem stille alle de «dumme» og vanskelige 
spørsmålene, og å lytte til deres behov.

Liv-Kari har gjerne med seg en fysioterapeut når hun 
er på hjemmebesøk. Både fordi foreldrene kan tren-
ge konkret hjelp til hvordan de skal håndtere barnet, 
som løfting med operasjonssår og annet, men også 
for å følge med på og observere eventuelle motoriske 
utfordringer. 

TVERRFAGLIG OPPFØLGING
– Det er ikke unormalt at foreldrene blir veldig redd 
for disse barna. For meg er det viktig å trygge dem 
til å gi barna en mest mulig normal oppvekst. De 
må tørre å la barnet begynne i barnehage, å ta imot 
avlastning, etter hvert la dem få gå på idrett, osv. 

Liv-Kari fortsetter gjerne kontakten med disse fami-
liene, også etter at barnet er fylt fire og seks år. Hun 
forteller at når barnet blir eldre, følger helsestasjo-
nen også spesielt med på områder der risikoen for 
problemer er større hos barn med medfødt hjertefeil, 
som forsinket motorisk utvikling, språkvansker, 
konsentrasjonsproblemer og utfordringer knyttet 
til samspill. Hun er godt kjent med den nasjonale 
veilederen for systematisk og tverrfaglig oppføl-
ging av barn med medfødt hjertefeil, hvis mål er å 
sikre en standardisert psykomotorisk kartlegging 
av hjertesyke barn i risikogruppen, og hvor både 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i 
kommunene har ansvar. Veilederens sjekkpunkter 
sammenfaller med mye av det som er standard pro-
gram for helsestasjonsoppfølging, noe Liv-Kari synes 
er hensiktsmessig. 

– Vi har et litt annet bakteppe med oss når vi møter 
disse barna, og vi kjenner dem etter hvert ganske 
godt. Egentlig er vi enda tettere på dem enn det selve 
veilederen anbefaler. Der hvor det er behov for even-
tuelle tiltak i kommunene, er veien til samarbeid, 
blant annet med kardiologene på sykehuset, kort, 
forteller Liv-Kari. Når det er behov er hun også tett 
på pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen, 
familieteamet, avdeling for psykisk helse, barne-
hager og skoler, og hun sitter selv i samarbeids- og 
ansvarsgrupper.

HVORDAN HAR DE DET? 
Liv-Kari vet at foreldre med alvorlig syke barn kan 
ha store utfordringer i hverdagen og at de står i en 
krevende situasjon. Som helsesøster er hun opptatt 
av å jobbe forebyggende og helsefremmende for hele 
familien. 
– Jeg prøver å ha fokus på søsken også, som fort 
kan bli litt «glemt». De tilpasser seg situasjonen, 
men trenger anerkjennelse for at dette er litt «urett-
ferdig», også for dem.

Liv-Kari er veldig klar over at foreldre til syke barn 
mobiliserer mye, de er i et slags «nødmodus», de 
henter fram uante krefter og klarer så mye. 
– Men hvor mange tør å spørre dem om hvordan 
de egentlig har det oppi dette? Det er mye lettere 
å snakke om alle de konkrete tingene, enn å våge 
seg inn på hvordan det egentlig går, og ikke minst, 
hvordan de har det sammen. 

Det er ingen ulempe for Liv-Kari at hun selv har hatt 
skoene på og har vært i en tilsvarende situasjon som 
disse foreldrene. Hun kan kjenne seg igjen og fange 
opp små uttrykk og signaler. Samtidig er Liv-Kari 
bevisst på at hun i denne situasjonen er helsesøster 
og ikke forelder, og hun er ryddig med hva hun 
bringer med seg inn av egen bagasje. 
– Jeg er personlig, men ikke privat, sier den enga-
sjerte helsesøsteren, som bruker tid på å snakke med 
foreldrene om hva som rører seg hos dem, hva som 
opptar dem og hvordan de får snakket sammen. 
Fordi det er så viktig, og fordi det er til det beste for 
barnet.  

HVA ER EN EPIKRISE?
Kort, sammenfattende og skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og behand-
ling av sykdom hos en pasient, utarbeidet etter at undersøkelse og behandling 
er ferdig, f.eks. etter et sykehusopphold. 
Kilde: Store Norske leksikon

FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL 

§ 9.(Epikrise)
Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av jour-
nalopplysninger) sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å 
kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning.
Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist.
Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Dersom 
annet ikke opplyses eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/henvisende 
helsepersonell og pasientens faste lege.
Epikrise skal sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet.
Kilde: Forskrift om pasientjournal

Helsesøster i Øyer kommune:

EKSTRA TETT PÅ NÅR 
BARNET HAR SPESIELLE BEHOV 

Liv-Kari Enge er helsesøster i Øyer kommune i Oppland. I det daglige gjør hun helsesøster-
ting, som å veie, måle og vaksinere barn, gi råd til foreldre, veilede ungdom og drive helse- 
og miljørettet arbeid i kommunen. Liv-Kari har dessuten et hjerte som banker noen ekstra 

slag for barn med helseutfordringer, for eksempel en medfødt hjertefeil. I Øyer kommune er 
Liv-Kari en av dem som følger opp disse familiene.

 Har barnet en 
sykdom og spesielle 

behov i tillegg, 
er situasjonen 

som helhet ekstra 
stressende for 
disse familiene. 
Da er det fint å 
være tett på som 

helsesøster,

Helsesøster i Øyer kom-
mune, Liv-Kari Enge



18 19MAGASINETHJERTEBARNET MAGASINETHJERTEBARNET

Wenche Irene Misje har vært helsesøster på Grøn-
land helsestasjon i snart 16 år. Hun har av og til 
kontakt med familier hvor barnet har medfødt 
hjertefeil, og synes det er viktig å være tett på som 
helsesøster. Både vekt, høyde og andre standard- 
undersøkelser gjøres, samt den viktige veilednin-
gen av foreldrene om samspill og annet. 

Misje kommer med et lite hjertesukk når det 
gjelder orienteringen helsestasjonen får om disse 
barna fra sykehuset og spesialisthelsetjenesten. 
 – Vi skulle så gjerne fått mer informasjon fra 
spesialisthelsetjenesten, særlig i nyfødtperioden. 
Det er nemlig ingen automatikk i at barnets 
epikrise sendes til helsestasjonen. Foreldrene må 

selv gi samtykke til at disse papirene også skal gå 
til helsestasjonen, og ikke alle legene informerer 
foreldrene om dette. Noen ganger stopper det 
også opp fordi foreldre ikke ønsker å gi dette 
samtykket. 
– Det kan skyldes usikkerhet og dårlige språk-
kunnskaper. De er rett og slett redde for hva de 
skriver under på, legger hun til, og medgir at det 
er problematisk i oppfølgingen av barn hvor spe-
sielle hensyn skal og må tas. 

ØNSKER SKRIFTLIG INFORMASJON
Det er mange forhold som skal vurderes på hel-
sestasjonen når det gjelder det hjertesyke barnet. 
Hvilke vaksiner skal barnet ha, eller ikke ha? Når 
skal barnet eventuelt opereres, og er det hensyn 
som bør tas før og etter operasjon? Hva tåler 
barnet, og hva bør det følges ekstra med på? Hvor 
ofte bør barnet kontrolleres på helsestasjonen, 
hva er forventet/ønsket vektoppgang og når bør 
spesialisthelsetjenesten varsles? 
– Vi bruker selvfølgelig vårt kliniske blikk, og 
vi drøfter sakene her hos oss og konfererer med 
helsestasjonslegene om vi er usikre. Noen ganger 
ringer vi også til spesialisthelsetjenesten for å få 
vite litt mer, forteller hun, og mener det hadde 
vært en stor fordel om det var mer samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten. Selv om de er en helses-
tasjon med lang erfaring, hadde det vært en stor 
hjelp i deres arbeid at det som rutine kom mer 
spesifikk skriftlig informasjon om disse barna fra 
sykehuset.

 Mange av foreldrene med syke barn er ganske 
redde. 
– Vi treffer alle, uansett om hjertefeilen er opp-
daget før eller etter fødselen, og en viktig del av 
jobben er å veilede og trygge disse foreldrene. 

Ofte vet vi om barnet og om mor har problemer, 
men vi kunne fulgt opp enda mer om vi ble mer 
involvert fra flere ledd, sier Misje, som selv drar 
veksler av egen erfaring og opparbeidet kunnskap. 

SAMMENSATT BEFOLKNING
Grønland helsestasjon tar hånd om en sammen-
satt populasjon, og svært mange familier har ikke 
etnisk-norsk bakgrunn. Dette kan by på en del 
utfordringer, som språkvansker, kulturelle forskjel-
ler, manglende kjennskap til det norske systemet 
med mer. Det innebærer også en ganske stor vari-
asjon i sosial bakgrunn. De fleste problemstillinger 
har vært innom veggene på denne helsestasjonen. 

– Dette gjør jobben ekstra spennende og interes-
sant, synes de erfarne damene på helsestasjonen, 
som ikke ville byttet med noen annen. Arbeidsda-
gene består av både hjemmebesøk, barnehagebesøk, 
ansvarsgruppemøter, kontroller, oppfølging, møter 
med PPT, sykehus og møter på helsestasjonen.

FYSIOTERAPI ER MER KONKRET
Anne Marit Kjelkenes er fysioterapeut og forteller 
at helsestasjonens fysioterapeuter ofte får helt kon-
krete «spesialbestillinger» fra fysioterapeuten på 
sykehuset om hva som skal følges opp og hvordan.

– Vi har ganske spesifikke oppgaver når det 
kommer til barna med hjertefeil. Noen skal følges 
opp før en eventuell operasjon, for å «trene» og 
forhindre feilstillinger, og å sørge for en maksimal 
bevegelsesutvikling der hvor barnet er i syk-
domsbildet. De skal også følges opp etter utskriv-
ning fra sykehus, innimellom flere ganger i uka. 

– Disse barna skal alltid ha en eller annen form 
for lungefysioterapi. Alt dette skal foreldrene 
veiledes og læres opp i. De skal bli trygge i å 
håndtere og posisjonere barnet sitt. Målet er 
alltid symmetri og egen aktivitet som fremmer et 
normalt bevegelsesmønster, forklarer Anne Marit 
Kjelkenes. Hun har vært fysioterapeut på Grøn-
land helsestasjon i 24 år. Også hun har stor nytte 
av sin lange erfaring.

Fysioterapeuten er ofte den på helsestasjonen som 
samler informasjon for å få etablert en individuell 
plan for barnet, pluss ansvarsgruppe og koordi-
nator. Dette må det søkes om hos Fagsenteret, 
og kravet er at barnet har behov for hjelp fra 
minimum to ulike instanser.

Når barnet er fem år og skal begynne på skolen, 
overføres en oppsummeringsrapport til skolehel-
setjenesten. Er det noe spesielt med barnet, har 
fysioterapeuten overføringsmøte med skolen. Hel-
sestasjonen henviser også til Fagsenteret i bydelen 
og til pedagogisk-psykologisk tjeneste ved behov.

MYE TVERRFAGLIGHET
Helsestasjonen på Grønland har en stor stab, og 
den er stabil. De har lite gjennomtrekk og samar-
beidet mellom de ulike fagpersonene er godt. 

– Vi jobber godt sammen tverrfaglig. Her drar vi 
veksler på hverandres erfaringer og kompetanse, 
sier Kjelkenes. Hun tror dette også kommer fami-
liene til gode. 

– Vi har det ganske romslig her. Dørene er alltid 
åpne for foreldre som er bekymret. Hvis forel-
drene ringer og er engstelige for barnets helse, 
kan de få råd på telefonen om at de bør kontakte 
sykehus. Disse barna har som regel åpen retur til 
sykehuset. De kan eventuelt også komme til helse-
stasjonen for vurdering og samtale.  

Grønland helsestasjon i Oslo:

ROMSLIGHET OG TRYGGHET 
FOR FORELDRENE

Grønland helsestasjon ligger midt i hjertet av Oslos gamleby, og er en av landets største. 
Rundt 2500 barn mellom 0 og fem år og 550 nyfødte følges årlig opp med regelmessige 

helsekontroller i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Her jobber 9 helsesøstre, 4 jord-
mødre, 4 helsestasjonsleger, 3 fysioterapeuter, en psykolog og ammehjelpere. I hvert fall 12 

av barna som går til kontroller på helsestasjonen i disse dager, har medfødt hjertefeil. 

RETNINGSLINJE FOR BARSELOMSORGEN
Målet med «Retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barsel-
tid for familien» er blant annet å sørge for en tettere oppfølging i tiden 
etter opphold på sykehus. Når mor og barn reiser hjem etter fødselen, skal 
kommunen eller den instans som ivaretar oppfølging av familien, varsles av 
føde-/barselavdelingen om hjemreise.
I påvente av elektronisk meldingsutveksling og en helhetlig pasientjournal 
er det behov for gode og sikre rutiner for overføring av helseopplysninger 
mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetje-
nesten. Telefon og brevpost vil fortsatt være metoder som regnes som sikre 
for overføring av pasientopplysninger. Gjensidig enighet om kommunika-
sjonsmåte avtales mellom partene for å oppnå trygge og sikre rutiner for 
melding om barselkvinner som reiser hjem.
Kilde: Helsedirektoratet

HELSESØSTER – MER ENN ET SPRØYTESTIKK
Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste 
som dekker behovet for sykepleietjenester i forbindelse med helsefrem-
mende og forebyggende arbeid. Spesielt vektlegges opplysende, veileden-
de og rådgivende virksomhet innenfor nasjonale innsatsområder.

Oppgavene er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn 0–5 år, 
skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for 
ungdom. Arbeidet er omfattende, fra detaljerte undersøkelser til veiledning 
og støtte til foreldre med sped- og småbarn, og til større barn og ungdom.
Helsesøster ivaretar en tjeneste til alle barn og unge med et systematisk 
helsetilbud fra «vugge til voksen», og er med denne innsatsen en sentral 
aktør i kommunenes folkehelsearbeid.
Helsesøster er autorisert sykepleier med godkjent helsesøsterutdanning.

Helsesøsterutdanningen bygger på sykepleiens idégrunnlag og gir en for-
dypning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge 
og deres familier.

Kilde: Brosjyren «Helsesøster – mer enn et sprøytestikk», utgitt av Norsk 
sykepleierforbund og Landsgruppen av helsesøstre NSF

LANG ERFARING: Anne 
Marit Kjelkenes og 
Wenche Misje har vært 
lenge på Grønland hel-
sestasjon
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Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen mottok i 2017 ni 
søknader. Styret har basert sin tildeling 
på utlysningskriteriene, på vurdering av 
søknadenes forskningskvalitet og relevans 
for målgruppen og stiftelsens formål. 

– Hovedkriteriet er at dette er prosjekter 
som kommer de hjertesyke barna til gode og 
bidrar til bedre liv for dem, sa Skarrud. Sty-
ret ønsker særlig å prioritere forskning som 
omhandler psykososiale problemstillinger. 

Foreningen for hjertesyke barn 
Forskningsstiftelsen ble dannet for 13 år 
siden, men først de siste fire årene har 
den kunnet dele ut midler. Blant annet på 
grunn av tildelinger gitt fra Foreningen 
for hjertesyke barns innsamlede midler og 
betydelige bidrag fra flere av foreningens fyl-
keslag. Forskningsstiftelsen har til nå delt ut 
2,5 millioner kroner over fire år. Det ble i år 
tildelt 860 000 kroner fordelt på fire søkere.

TVERRFAGLIG OPPFØLGING OG 
 KARTLEGGING
Barnekardiologisk team ved Barne- og 
ungdomsavdelingen på Sørlandet HF har 
fått støtte til et prosjekt hvor formålet er 
å videreutvikle sykehusets lokale tjeneste-
tilbud til barn med hjertefeil, i tråd med 
intensjonene som fremgår av Veileder 
for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i 
primær- og spesialisthelsetjenesten. Teamet 
består blant annet av prosjektkoordinator 
Synnøve Nepstad Thomassen, barnekar-
diolog Gunnar Wik og avdelingsansvarlig 
Kåre Danielsen. 

KARTLEGGE LEVERFORANDRINGER 
HOS FONTAN-PASIENTER
Ungdommer som er blitt fontan-opererert 
i barneårene, utvikler med tiden dårligere 

hjertefunksjon og skader på flere orga-
ner, blant annet leveren. Hvordan såkalt 
fontan-sirkulasjon påvirker kroppens 
fysiologi er ennå ikke fullstendig forstått. 
Charlotte de Lange, radiolog ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS) Rikshospita-
let, ønsker i denne studien å se om man 
kan kartlegge forandringene og monito-
rere leverfibrose og cirrhose ved hjelp av 
nye radiologiske teknikker; ultralyd med 
elastografi og magnetisk resonans-tomo-
grafi med relaxometri. 

BESKRIVE RISIKOFAKTORER FOR DØD
Barnekardiolog Henrik Holmstrøm ved 
Oslo Universitetssykehus (OUS) Riks-
hospitalet vil sammen med blant andre 
Gunnar Wik fra Sørlandet sykehus, prøve 
å beskrive mulige risikofaktorer for død 
og komplikasjoner hos barn under 2 år 
med medfødte hjertefeil. De vil ha særlig 
fokus på type hjertefeil, type inngrep og 
eventuelle restdefekter, rytmeproblemer, 
kromosomfeil og misdannelser i andre 
organer, prematuritet og/eller lav fødsels-

vekt, vekst, infeksjoner, alder ved kirurgi 
og samhandling og kommunikasjon i 
helsevesenet.

FORSTÅELSE FOR VÆSKEBEHAND-
LING I KROPPEN
Barnekardiolog Marianne M. Indrebø 
ved OUS Rikshospitalet skal nå ferdig- 
stille sin PhD på måling av kolloid 
osmotisk trykk og proteindistribusjon i 
vevsvæske og plasma hos hjertesyke barn 
(væskevolum og fordeling av kropps-
vann). Hun samarbeider med blant 
annet Haukeland universitetssykehus 
HF, og har også tidligere fått midler fra 
stiftelsen. Økt forståelse av mekanis-
mene for væskeakkumulasjon vil bedre 
forståelsen av væskebehandlingen i 
kroppen under og like etter operasjonen, 
og derved bidra til å lette det posto-
perative forløpet. Dette vil kunne gi 
mindre behov for tung invasiv medisinsk 
behandling (respirator, pressorbehand-
ling, dialyse etc.), og korte ned sykehus-
oppholdet.

Utdeling fra Forskningsstiftelsen 2017
– Det er hyggelig å kunne være litt julenisse i november, sa Erik Skarrud, styreleder for  
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, da han annonserte hvem som i 2017 
mottar støtte fra stiftelsen. Med store deler av det barnekardiologiske fagmiljøet i Norge 
samlet på Rikshospitalet den 23. november, var det spenning i salen da Skarrud informerte 
om at 860 000 kroner fordeles på fire viktige prosjekter.

Forskningsstiftelsens leder, Erik Skarrud, sammen med representanter for de fire prosjek-
tene som i år fikk støtte fra stiftelsen. Fra venstre radiolog Charlotte de Lange, barnekar-
diolog Marianne Indrebø, barnekardiolog Gunnar Wik og barnekardiolog Henrik Holmstrøm. 
Foto: Erik Skarrud og de fire prismottakerne.

Mia Hysestad ligger på benken hos Vibeke. 
Det er stille, fredelig og varmt i rommet, 
levende lys er tent. Vibeke berører Mia 
forsiktig og trykker på helt spesielle 
punkter. Mia lukker øynene og ser ut til 
å nyte behandlingen. Det er femte gangen 
17-åringen er her, og Mia tror selv at 
behandlingen hjelper. 
– Jeg hadde mye vondt i ryggen før, nå 
synes jeg ikke det er så vondt lenger, 
sier hun overbevist. Mia har medfødt 
hjertefeil og har vært igjennom flere 
operasjoner og ulike behandlinger på 
sykehus. Hun går på videregående skole, 
på allmennpraktisk linje, og driver med 
all-idrett på fritiden.

Julie Lund Kristiansen er 12 år og 
nestemann på benken. Hun har medfødt 
hjertefeil og har vært plaget med vond 
stikking i arret. I det siste har stikkingen 
blitt mindre plagsom. 
– Nå orker jeg også å løpe mer når jeg 
spiller håndball, sier Julie fornøyd og tror 
bowen-behandlingen kan ha bidratt til 
dette. De to jentene er gode venninner, og 
etter behandlingen sitter de tett sammen 
på benken og fniser innforstått. Det 
oppleves trygt her hos Vibeke, jentene 
slapper av og koser seg.

Vibeke Berger Tunby bruker ulike former 
for massasje, men trekker spesielt fram 
bowen-terapi, som hun har drevet med 
i mer enn 15 år. Dette er en manuell 
behandlingsform med lange tradisjoner, 
som går ut på lette og skånsomme grep 
mot huden, over muskler og sener. 
– Denne behandlingen er veldig trygg 
og fin, og kan brukes på både barn og 
voksne, friske og syke. Den virker dypt, 
den løser opp spenninger og balanserer 
kroppen, sier Vibeke og ønsker flere vel-
kommen til å benytte seg av tilbudet. 
Hittil er det fire familier som har vært 
hos Vibeke, gjennom tilbudet via denne 
gaven. Både det hjertesyke barnet og 

foreldrene kan få behandling. Vibeke 
understreker at behandlingen hos henne 
ikke er skadelig og heller ikke kommer i 
konflikt med skolemedisinsk behandling 
eller medisinering. Hun er opptatt av det 
holistiske (hele mennesket) og har ingen 
forutbestemt agenda eller obligatoriske 
ting hun skal igjennom i disse møtene. 
Vibeke holder til i Spydeberg i Østfold, på 
et trivelig gårdsbruk i landlige omgivelser. 
Fra Oslo tar det 45 minutter å kjøre. 
– Velvære er det viktige, og det å bli sett 
og anerkjent, sier Vibeke og legger til at 
hun alltid ser an dem som kommer til 
henne. Hun kan like gjerne bli sittende å 
prate med personen, om det er det som 
oppleves riktig og naturlig. En time hos 
Vibeke skal være et ufarlig avbrekk og et 
frirom. 

En gave til velvære
I 2016 fikk Foreningen for hjertesyke barn en gave fra en som ønsker å gi hjertesyke 

barn en god opplevelse. Giveren er selv plaget med egen helse, og har i mange 
år funnet styrke sammen med Vibeke Berger Tunby, som tilbyr ulike former for 

alternativ behandling innen massasje, akupunktur og samtaler. Vår giver ønsker å la 
hjertesyke barn få glede av den samme muligheten, og har derfor donert penger til 

støtte av timer hos Vibeke, for barn og foreldre med medfødt hjertefeil.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

RENT PRAKTISK KAN GAVEN  
BENYTTES PÅ FØLGENDE MÅTE:

• Hjertesyke barn i østlandsområdet 
kan henvende seg til Vibeke Berger 
Tunby på telefon 977 67 528 og 
bestille time. 

• Reiseutgiftene må bekostes selv, 
mens timen hos Vibeke er gratis 
(sponset av giver).

• En behandling varer opp til 60  
minutter.

• Andre spørsmål, ta kontakt med  
fagsjef Pia Bråss på pia@ffhb.no.

Mamma Mona Hysestad og mamma Hege Lund Kristiansen 
sammen med Mia Hysestad, Julie Lund Kristiansen og 
lillesøster Kristine Hysestad.

Vibeke Tunby behandler Mia 
med lett berøring.
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Trym Tønnessen er født med hjertefeilen hypo-
plastisk venstre hjertesyndrom (HVHS). Gjennom 
oppveksten har han vært igjennom fire store hjer-
teoperasjoner, pluss en rekke kateterintervensjoner. 
– Jeg lever med et halvt hjerte, utdyper 18-åringen 
rolig og sier at det hos ham bare er den høyre 
halvdelen av hjertet som fungerer. Noe som blant 
annet gjør at hjertet hans har mye dårligere pum-
pekapasitet, og oksygenmetningen i blodet er lave-
re enn normalt. I tillegg har han proteintappende 
tarm, og sliter med mye smerter i magen. 

Trym er spent på hvordan det blir å få et firekam-
mer-hjerte, som vil kunne gjøre en helt annen jobb, 
men tenker ikke så altfor mye på det, enn så lenge ... 
Et nytt hjerte kan komme i morgen, om en måned 
eller om et år. Han forholder seg rolig til det hele. I 
perioder hvor han har vært som aller dårligst, har 
likevel tanken om et nytt hjerte meldt seg, medgir 
han og sier ærlig at han har vel ventet litt på det.

Akkurat nå synes Trym likevel at det går bra. Både 
O2-metningen og proteinnivået hans er lavt, til-

svarende er overskuddet. Men Trym går på skolen 
hver dag, i tredje klasse på videregående rett uten-
for Kristiansand. Han har gode venner på skolen 
og trives. Selv om han nå for tiden ikke orker å 
være med på så veldig mye utover skoletiden. 
Trym tar studiespesialisering, som han regner med 
å bruke fire år på, og har gode resultater. Særlig er 
han svak for tall og for økonomi. 
– Nå når jeg er 18 år kan jeg endelig begynne med 
kjøp av aksjer på egenhånd, sier han og viser på 
en dataskjerm hvor mye verdien av den digitale 
valutaen, Bitcoin, har steget det siste halve året. 
– Hvis bare pappa hadde kjøpt Bitcoin i vår, som 
jeg sa han burde gjøre!
  
Trym kan mye om det å leve med usikkerhet, og 
med helseplager. De har han hatt hele livet, og de 
er normalen for ham. Samtidig har de lært ham 
noe. Trym bekymrer seg ikke mer enn nødvendig. 
– Jeg har egentlig bare tenkt at så lenge jeg tar 
medisinene mine, er jeg så godt som normal og 
som alle andre, sier han. For egentlig er det bare 
det han ønsker – å være som alle andre. En del av 
hans erfaringer skiller seg likevel dramatisk fra de 
fleste av hans jevngamle.

FIRE STORE OPERASJONER
Tryms hjertefeil ble oppdaget da han var et par 
dager gammel, på Sørlandet Sykehus i Kristi-
ansand. Fire dager senere ble han operert for 
første gang. 
– Jeg la merke til at de andre babyene på barsel 
var veldig rosa. Jeg syntes jo at Trym, som var 
litt mer blå, var den fineste, men det ante meg at 
det ikke var helt som det skulle, forteller mamma 
Audhild, som kan smile av det hele nå i ettertid. 
Gutten ble hastesendt til Rikshospitalet, situasjo-
nen ble fort svært dramatisk for både barnet og 
de nybakte foreldrene.

Trym ble på nytt operert da han var tre måneder 
gammel, deretter 13 måneder og siste gang som 
6-åring. Da hadde han gått igjennom full Nor-
wood-prosedyre, som vil si at han i dag har såkalt 
fontan-sirkulasjon. Blodet som kommer tilbake 
fra kroppen og egentlig skal via hjertet til lungene, 
blir hos ham ledet direkte til lungene, mens hans 
halve hjerte pumper det oksygenerte blodet som 
kommer fra lungene, ut igjen til kroppen. 

Trym husker ikke de første tre operasjonene, 
men har mange erindringer fra den siste, da han 
var seks år gammel. Først og fremst fordi han 
fikk spise akkurat det han ville etterpå. 
– Jeg kunne bare bestille maten jeg ønsket meg 
på sykehuset, sier han smilende og husker at 
han syntes det var luksus. På dette tidspunk-
tet gikk han egentlig på diett, i et forsøk på å 
begrense problemene knyttet til proteintapet i 
tarmen, med ganske strenge begrensninger for 
hva han kunne spise. Nå var det unntakstil-
stand. Og så fikk han gaver, husker han, blant 
annet et morsomt spill. Ingen vonde minner, 
med andre ord.

For Tryms foreldre var situasjonen litt mer ner-
vepirrende. Mamma Audhild var høygravid med 
barn nummer tre, og operasjonen var planlagt 
til en måned etter termin. I samråd med syke-
huset fikk de flyttet Tryms operasjon til januar, så 
Audhild hadde mer «kontroll» på søsken nummer 
to mens det hele pågikk. Det er mye logistikk å 
holde styr på når familien er bosatt i Kristiansand, 
og de skal være både på Rikshospitalet med den 
som opereres og samtidig skal ivareta resten av 
familien og barnet hjemme.

I ettertid er Audhild ekstra glad for at de faktisk 
fikk endret operasjonsdatoen. Da lillesøster Sigrid 
meldte sin ankomst en måned senere, viste det seg 
nemlig at også hun hadde medfødt hjertefeil. Ny 
hastetransport til Rikshospitalet og ny operasjon.  
– Det er godt jeg ikke har like sterke erindringer 
fra alt det som skjedde på denne tiden, sier Aud-
hild – som likevel husker nok fra alle sykehusopp-
holdene og usikkerheten.

AKTIV BARNDOM
Sitt halve hjerte og sin dårligere fysiske kapasitet 
til tross, Trym husker egentlig at han hadde ganske 
mye energi i barndommen. Han prøvde å være med 
på det meste, var mye ute og lekte og deltok både i 
fotball og håndball, fram til han ble tenåring. 

VENTER PÅ TRANSPLANTASJON
Rett før Trym fylte 18 i oktober, ble han satt på venteliste for transplantasjon. 
– Jeg fikk et valg av kardiologen på Rikshospitalet. Enten settes jeg på liste for 
nytt hjerte, eller så klarer hjertet jeg har å gå i maks fem år til, forteller den 
unge mannen alvorlig. Nå venter Trym, og regner med at han med 90 prosent 
sannsynlighet har et nytt hjerte innen et år.

FORSIDEBARN: Svalin, 
Sigrid og Trym i 2008. 
Da ble familien portret-
tert i Hjertebarnet, og 
søskenflokken prydet 
bladets forside. 

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

– Jeg har egentlig bare 
tenkt at så lenge jeg tar 

medisinene mine, er jeg så 
godt som normal og som 

alle andre.
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– Jeg likte å være teknisk. Tempoet på banen slet 
jeg jo litt mer med, forteller han og husker at han 
ikke helt klarte å holde følge med de andre. Uten 
at det plaget ham så mye mens han var liten. Da 
han begynte på ungdomsskolen, sluttet han imid-
lertid med både fotball og håndball. 
– Jeg holdt rett og slett ikke lenger takt med de 
andre, det ble for slitsomt, medgir Trym. Han 
prøvde seg litt på badminton etter dette, senere 
også med golf. Men det ble fort ganske lite moti-
verende, og tidkrevende, blant annet fordi han 
alltid ble satt i trening sammen med de som var 
ganske mye mindre. 

URETTFERDIG
Av tingene Trym husker at han syntes var veldig 
urettferdig som barn, var at han gikk på en MCT-di-
ett (Medium Chain Triglycerides eller mellomlang 
fettsyre-diett) og ikke kunne spise chips, vanlige 
pølser og annet lignende som unger synes er godt.  

Svømming var også en utfordring. Trym ble fort 
kald i vannet. Når de hadde svømming på skolen, 
var Trym opp og ned av bassenget hele tiden. Litt 
tid i vannet, så opp i den varme dusjen, for der-
etter litt ut i det kalde vannet igjen, osv. Han fikk 
styre det selv, og det fungerte, men svømmetrening 
ble det dårlig med. 
– Trym lærte først å svømme da vi var på ferie i 
Syden, og temperaturen i vannet var så høy at han 
klarte å være uti lenge nok av gangen, forteller 
Audhild.

VANSKELIG Å FÅ TIL EGENMÅLING AV INR
Rundt femårsalderen ble det oppdaget en trombe 
(propp) i en veneåre hos Trym. Siden har han gått 
på blodfortynnende medisin (Marevan). Dose-
ringen av medisinen må tilpasses blodets evne 
til å levre seg, som igjen er avhengig av en rekke 
faktorer, som kosthold, søvn, stress med mer. At 
Trym har proteintappende tarm og tidvis svært 
lavt albuminnivå, har gjort at hans INR (målet på 
medisinens blodfortynnende virkning), har svingt 
som en jo-jo. I perioder har Trym måttet gå til 
legen for å måle INR nesten hver eneste uke. 
Familien har jobbet hardt for å få et egenmå-
lingsapparat for Trym, og for søsteren, som fikk 
en kunstig klaff for noen år siden og også står på 
Marevan. Legene på sykehuset har søkt for dem, 
og de har prøvd alle kanaler. Likevel ble de satt 
på ventelister for å få et slikt apparat, og Audhild 
forteller at det har vært en lang prosess omsider å 
få det til. Da nærmest via en bakvei, og ved at de 
på egenhånd reiste inn til Oslo for kursing. De sis-
te to årene har Trym imidlertid målt sin INR selv, 
og han har god kontroll. Dette gir ham en helt 
annen frihet, og han er nærmest blitt «ekspert» på 
vitaminer, mineraler, kosthold og kropp.

GRADVIS DÅRLIGERE
Da Trym begynte på ungdomsskolen, ble formen 
hans gradvis dårligere. Han merket det sakte, men 
sikkert og orket mindre og mindre. Etter hvert ga 
det seg også utslag i stadig mer fravær fra skolen. 
Ikke så mange hele dager, men en rekke enkeltti-
mer. En periode greide han bare å gå på skolen de 
første dagene i uken, så lå han og sov på sofaen 
resten av uken. Fraværet gikk etterhvert utover 
karakterene hans. Trym forteller selv at han særlig 
merket etterslepet i det påfølgende året, da det ble 
tydeligere hva han hadde gått glipp av. Karak-
terene hans var likevel gode. Så selv om han var 
misfornøyd med nedgangen, nådde han målet sitt og 
kom inn på den videregående skolen han ønsket.
– Trym er både sta og viljesterk, sier Audhild og 
tror at dette aller mest har hjulpet ham, også med 
tanke på karakterene.

NEDTUR SOM 16-ÅRING
Høsten 2015 tok Trym fatt på videregående skole, 
og da kom den virkelig store smellen. Han var 
igjennom en hjertekateterisering helt i starten 
av skoleåret. På grunn av narkosen kunne han 
ikke spise den første tiden etterpå, som for ham 
er det aller verste. Normalt må han spise ofte og 

regelmessig. Proteinnivået hans dalte og den kje-
miske balansen kom i total ubalanse. Så kom han 
seg liksom aldri etterpå og var dårlig – lenge. 
– Jeg hadde veldig vondt i magen, ble svimmel 
og følte at verden var helt opp/ned, forteller Trym. 
Denne gangen ble han ordentlig redd også, og var 
innom tanken om at sånn som dette kan jeg ikke ha 
det! Han ble lagt inn på sykehuset i Kristiansand.

Igjen ble det kollisjon i familiens logistikk. Sigrid 
skulle nemlig inn til en planlagt operasjon på 
Rikshospitalet, for å fikse aortaklaffen. Hell i 
uhell var at hennes operasjon ble utsatt en uke, 
fordi det kom inn flere akutte tilfeller på syke-
huset akkurat den uken. For foreldrene til Trym 
«passet det bra», de kunne dra hjem til Trym. Da 
Sigrid ble operert uken etter, tok de den fortsatt 
ganske syke Trym med seg til Rikshospitalet.

KJØPTE SEG TID TIL TRANSPLANTASJON
Det viste seg at noe av årsaken til at Trym var så 
dårlig, var vansker med balansen mellom vene-
trykket og motstanden i lungene. Hjertet slet med 
å være motor og arbeidskapasiteten var dårlig. 

Han ble satt på ny medisin (Revatio), som skulle 
bedre lungetrykket, og medisinen hadde nærmest 
magisk virkning på Trym. Han fikk tilbake over-
skuddet, og gikk inn i den beste perioden han kan 
huske, bivirkninger som mye hodepine, til tross. 
Albuminnivået hans var høyt og stabilt og magen 
fungerte bedre.
– Etter den verste perioden jeg kan huske, fikk jeg 
den beste jeg har hatt, forteller Trym, som i løpet 
av halvannet år vokste 14 cm. 
– Ja, oppturen ga litt høyde også, sier han smi-
lende, og legger til at han tror behandlingen med 
Revatio også kjøpte ham tid og utsatte det å settes 
på transplantasjonsliste. 
– Transplantasjon ble nevnt for oss som en mu-
lighet helt i starten, da Trym var veldig liten, men 
har egentlig ikke vært noe tema siden, før nå i 
vinter, forteller Audhild.

For gradvis ble Trym dårligere igjen. I mars var 
han på kontroll på Rikshospitalet, og gjorde 
belastningstest, kateterundersøkelse, vurdering av 
trykk i lungene med mer. Oksygenopptaket var lavt, 
og nå ble transplantasjon igjen bragt på banen. 

FAKTA OM ORGANDONASJON (TALL FRA 2016)

• 107 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
• 47 organtransplantasjoner fra levende giver (en nyre)
• 357 organtransplantasjoner fra avdød giver
• 448 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2016)
• 33 døde på venteliste
• 70 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne 

av avdøde)
•  11492 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
Kilde: Stiftelsen organdonasjon, www.organdonasjon.no.

Den aller første hjertetransplantasjonen på en voksen person i Norge ble 
utført i 1983. Første ungdom ble hjertetransplantert i 1986, mens første 
barn i 1990. Årlig transplanteres det mellom 30 og 40 hjerter i Norge og to 
til fem av disse er på barn.

Mamma Audhild og Trym

Trym er glad i tall. Her 
viser han Bitcoin og 
stigningen i verdi.

J
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Liv og Marit anbefaler å tenke energi-
økonomisering i det små. Dersom du kan 
bruke mindre krefter på å holde linjalen 
nede eller passeren der den skal stå, 
mindre krefter på å reise til og fra trening, 
eller mindre krefter på å komme frem til 
turmålet – gir dette overskudd i lengden, 
det er energiøkonomisering. Små grep kan 
få positive konsekvenser på sikt og utgjøre 
stor forskjell for barnet. For å erfare hvor 
grensene går, må barna få lov å tråkke 
over noen ganger. De lærer av sine feil. 
Hvor slitne de har lov til å bli eller tåler å 
bli, kommer an på diagnose og er veldig 
individuelt. Det skal så sjelden som mulig 
være slik at man blir så sliten at neste dag 
eller de to neste dagene er totalt ødelagt.

TILPASSET BARNET
Energiøkonomisering handler om å 
tilpasse aktivitetsnivået til hvert enkelt 
barn. Liv Ilseng, fysioterapeut, forklarer 
noen ulike strategier for å klare dette:
• å planlegge hverdagen

• å legge inn nødvendige pauser
• å organisere omgivelsene slik at krefter 

ikke brukes unødig

Så hva er det egentlig som påvirker 
energinivået?  
– Det kan være søvn, smerter, fatigue, 
redsel, angst, ytre og indre krav og ned-
stemthet. Dette er noen elementer som 
påvirker oss, sier fysioterapeut Liv Ilseng 
fra Valnesfjorden Helsesportsenter.

Energiøkonomisering er å bruke total- 
energien på en bevisst måte slik at barnet 
har krefter der det trengs, og at man hviler 
og sparer krefter der det trengs. Det er 
viktig å ha krefter til å gjennomføre akti-
vitet, men aktivitet kan også gi overskudd, 
når det er lystbetont og tilpasset barnet. 
– Energi er som penger, du har det du har, så 
tenk over hva du vil bruke dem på, sier Liv.

HVERDAGEN
Hver dag består av ulike aktiviteter, 

og det kan være lurt å skille dem fra 
hverandre. Noe må man, noe bør man, 
og litt tid bør settes av til aktiviteter som 
gir påfyll. Til slutt skal man ha rom for å 
hvile. Liv Ilseng og Marit Solem kommer 
med konkrete eksempler på dette:
• Må-aktiviteter: spise, personlig hygiene, 

skole
• Bør-aktiviteter: lekser, egentrening, 

kontakt med jevnaldrende
• Påfyll-aktiviteter: hobby- og fritidsak-

tiviteter, trening, å være med familie og 
venner

• Hvile-aktiviteter: Det er ikke alltid 
man behøver å sove for å hvile. Å høre 
på musikk, håndarbeid, se på tv/iPad, 
lese/lydbok eller dagdrømme kan også 
samle krefter. 

Hva som faller inn under hver kategori, 
vil være individuelt og variere etter alder 
og livssituasjon, men erfaring sier at kon-
takt med venner gir mye tilbake og ofte 
gir energi. Man bygger også fysisk form 

Energiøkonomisering:

«Å GJØRE LITT MINDRE 
FOR Å GJØRE LITT MER»
Hjertesyke barn kan slite 
med litt lavere kapasitet og 
utholdenhet enn andre barn, og 
blir lettere slitne. Foreningen 
for hjertesyke barn var så 
heldige å få besøk av lærer 
Marit Solem og fysioterapeut 
Liv Ilseng fra Valnesfjord 
Helsesportsenter under 
høstens fylkeskonferanse, 
som gikk av stabelen 17.–19. 
november. Foredraget handlet 
om energiøkonomisering og 
hvordan spare krefter.

HELT NYTT LANDSKAP
På samme tid nærmet Trym seg 18 år og myndig-
hetsalder, med overgang til voksenavdeling og nye 
personer å forholde seg til. Dette ga noen tilleggs-
utfordringer og skapte usikkerhet, medgir både 
Trym og mamma Audhild.

I mai var han på nytt på Rikshospitalet, fortsatt 
på barneavdelingen, for ny kateterintervensjon og 
blokking av kollateraler, delvis som en forberedel-
se til forestående transplantasjon. 

I juni fikk han innkalling til voksenavdelingen 
på Rikshospitalet (GUCH-teamet), for å gjøre 
forundersøkelsene til transplantasjon. Audhild 
reagerte på dette, og tok kontakt med sykehuset 
for å høre om det virkelig var nødvendig. Mer 
eller mindre de samme undersøkelsene var blitt 
gjort i mars, på barneavdelingen.
– Jeg fikk vel en følelse av at de ikke hadde snak-
ket med hverandre, barne- og voksenavdelingen, 
noe jeg trodde de skulle, forteller hun og savner 
tydeligere samarbeid mellom avdelingene.  
– Overgangen er vanskelig! Vi blir på en måte 
sluppet ut i et intet, og vet ikke helt hvem vi kan 
spørre eller hvem som vil kontakte oss, samtidig 
som alt er nytt, sier Audhild. Og legger til at det 
også er en utfordring for foreldre, som i forbin-
delse med overgangen til voksenavdelingen blir 
skjøvet på sidelinjen, og formelt ikke har krav 
på/rett til noe informasjon lenger.

VENTER PÅ HJERTE
Trym ble sommeren 2017 flyttet formelt over til 
GUCH-avdelingen på Rikshospitalet, og skal gå 
til oppfølging der fram til transplantasjon. Han 

gjennomførte alle undersøkelsene og forbere-
delsene til transplantasjon. Flere av dem var de 
samme som noen måneder tidligere, men Trym 
opplevde likevel at de var nyttige, også for ham. 
Nå fikk han også egne samtaler med sosionom, 
med fysioterapeut, ernæringsfysiolog med mer, 
og fikk mye informasjon om selve transplanta-
sjonen.

I oktober ble Trym offisielt satt på venteliste for 
transplantasjon.
– Eriksen sa at de egentlig ikke har flere behand-
lingsalternativer for meg, og han tror dette er 
den beste tiden å gjøre det på. Sier jeg nei nå, 
er det ikke sikkert en ny mulighet er der om for 
eksempel to år. Jeg stoler på hans vurdering, sier 
Trym med voksent alvor.

På Sørlandet sykehus har han en avtale om at 
han kan forholde seg til barne- og ungdomsavde-
lingen fram til han er transplantert. Noe han selv 
er fornøyd med. Der har han gått til kontroller 
hos de samme legene i alle år. De kjenner ham 
godt og det er trygt å kunne forholde seg til dem.  

Trym er fortsatt usikker på hvor han skal gå til 
oppfølging etter selve transplantasjonen. Regnes 
han som en GUCH-er da, en voksen med med-
født hjertefeil? Eller har han ikke lenger hjertefeil 
etter transplantasjonen og hører til en annen 
avdeling? 

Akkurat nå er likevel det aller mest presserende 
om og når han og foreldrene får en telefon, med 
den avgjørende beskjeden om at et nytt hjerte er 
på vei – for ham. Og ja, litt spent er han.

– Overgangen 
er vanskelig! 

Vi blir på 
en måte 

sluppet ut i 
et intet, og 

vet ikke helt 
hvem vi kan 
spørre eller 

hvem som vil 
kontakte oss, 
samtidig som 

alt er nytt

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

I år er det 50 år siden den første hjertetransplantasjonen ble utført 
på et menneske. Operasjonen ble utført av dr. Christiaan Barnard på 
et sykehus i Cape Town i Sør-Afrika. Det gikk ikke så bra med denne 
første pasienten, men senere har mange, mange tusen mennesker 
fått et langt og godt liv med nytt hjerte. I november arrangerte 
universitetssykehuset i Barcelona en konferanse der de ønsket å 
markere utviklingen som har skjedd med organdonasjon generelt de 
siste ti-årene. Samtidig ble det en feiring og en markering av de tre 
hundre første hjertetransplantasjoner på dette sykehuset. 

Representanter fra sykehuset kunne med stolthet fortelle at 
Spania er det ledende landet i verden når det gjelder donasjoner og 
transplantasjoner. De har ifølge dem selv dobbelt så mange donorer 
per million innbyggere som gjennomsnittet i Europa. Dette skapte 
naturlig nok begeistring på konferansen – spanjolene har i mange, 

mange år hatt stort fokus på dette temaet. En avgjørende faktor for 
å få til dette er at de har hatt transplantasjonskoordinatorer på de 
store sykehusene. 

En transplantasjonskoordinator har mange oppgaver, blant annet 
å holde kontakt med alle donorsykehus, innhente god informasjon 
om donor og dennes helse, holde tett kontakt med transplanta-
sjonskirurgen, reise ut og hente organ osv. Kort sagt kan man si at 
transplantasjonskoordinatoren har ansvar for å holde oversikt over 
situasjonen. I Spania er det er nå etablert et utdanningstilbud på 
masternivå (International Master in Donation, Tissues and Cells), og 
målgruppen for denne utdanningen er helsepersonell som jobber (el-
ler ønsker å jobbe) som transplantasjonskoordinatorer, i tissue-ban-
ker (vevs-banker), med forskning osv. Utdanningen gjennomføres nå 
for 14. gang, og norske søkere er velkommen til å delta. 

Organdonasjon i Barcelona og Spania
TEKST: MARTE A. JYSTAD

Fysioterapeut 
Liv Ilseng (t.v.) og 
lærer Marit Solem 
fra Valnesfjorden 
Helsesportsenter.
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Ny og vellykket behandling av hjertefeilen Ebsteins anomali:

Kjegleformet klaff på 
høyre side av hjertet

Årlig fødes 5–6 barn med hjertefeilen Ebsteins anomali i Norge. Operasjon av Ebsteins anom-
ali regnes som blant de vanskeligste og mest kompliserte å utføre. På Rikshospitalet i Oslo er 
20 barn og voksne med denne diagnosen blitt operert de fire siste årene – med ny type be-
handling og svært gode resultater. 

av å være aktiv og å holde på med akti-
viteter. Dette er bør-aktiviteter. Personer 
med litt bedre kondisjon holder mer ut i 
skolen og klarer mer skolearbeid, dette 
er kjempeviktig for energiøkonomisering. 
Skolen er en må-aktivitet, og dette viser 
tydelig hvorfor det er viktig med balanse. 

Fysioterapeut Liv og lærer Marit lærer 
oss hvor viktig det er å hjelpe barnet å 
sette seg mål de kan nå, og som gir en 
positiv opplevelse. Målene skal tilpas-
ses der barnet er og de forutsetningene 
barnet har. Da kan det være lurt å tenke 
etter hva som er tilstrekkelig. 
– Det må ikke alltid være best mulig, 
tilstrekkelig er et fint ord som man bør 
bruke mer, alle kan litt, sier Marit, og har 
en klar anbefaling. 
– Når barna er små må foreldrene være 
kaptein, etter hvert tar barnet gradvis 
over ansvaret selv. Man blir aldri ferdig 
utlært, man kommer til å gjøre feil, 
mange ganger. Forsøk å lære av feilene og 
reflekter over hvorfor ting ble som de ble.

Konkrete tips til din familie, er å
• kartlegge aktivitetene dere og barnet 

har på 24 timer eller 1 uke. 
• lære dere å skille mellom MÅ- og 

BØR-aktiviteter.

VIKTIG Å VELGE BORT
Hva er viktig for barnet og hva kan man  
bruke mindre energi og tid på for å få tid 
til det som gir krefter?

Planlegging er essensielt dersom det er 
bursdager eller andre ting som er gøy. 
Legg inn tid til å hvile etterpå og lær dere 
å prioritere. «Dumme» valg som bursda-
ger, litt for mye løping på en fotballkamp 
osv. kan gå bra dersom det planlegges. En 
synlig og tydelig plan for uken kan være 
til god hjelp for barnet, da er det lettere å 
se sammenhengen dersom det går galt og 
de blir for slitne eller syke. Når man ser 
tydelig hva man har gjort, kan man finne 
ut hva som utløste det, om det er en kon-
kret ting, eller totalmengden den uken. 

Dette handler også mye om grensesetting. 
Lavt konfliktnivå er viktig, og som voksen 
er det lurt ikke å la barnets fortvilelse 
påvirke din reaksjon dersom barnet har 
presset seg for mye. Om de ikke kan dra i 
en bursdag fordi de er for slitne, bør man 
først trøste, og senere kan man snakke om 
hvorfor det gikk slik denne gangen. 

Energiøkonomisering er vanskelig, Marit 
og Liv vet av erfaring at det er fort gjort 
å gå på de samme blemmene om og om 
igjen. Men, man lærer så lenge man lever. 

– Senk kravene slik at du kan støtte 
barnet ditt. Det å ta valg, kan være vondt 
i seg selv, da du ofte må velge noe bort. 

Å bruke mye krefter på å ta valg, kan 
tappe barnet for energi. 
– Ikke spør barnet om for mye, gi beskje-
der i stedet. Hvilken lue vil du ha på? 
Hva vil du ha til frokost? Kan du ta på 
jakke? Det er soleklart at du skal ha på 
lue og jakke når det er kaldt. Og du vet 
helt sikkert hva barnet ditt pleier å ville 
spise, eller så bestemmer du. Sjekk tempe-
raturen i hjemmet, barnet kan fint bruke 
opp alle kreftene på å være sint, når de 
egentlig kunne gjort noe annet. Dette kan 
man unngå ved å ta litt mer kontroll og 
gi barnet færre valgmuligheter. 

PLANLEGG PAUSER
Det går utover hele familien om alle gjør 
for mye. 
– Det er viktig som foreldre å sørge for 
at vi varer lengst mulig for barna våre. 
En time alene for en voksen kan også gi 
energi til å støtte barnet ditt. Hele fami-
lien kan gå på veggen dersom man ikke 
legger til rette for hvile eller ting som gir 
den enkelte energi, altså bør-aktiviteter. 
For barn er det ekstra vanskelig å si ifra 
når de er slitne, de vil bare mer, og sær-
lig når noe er gøy. Det er forskjell på å 
være sliten i hode og kropp, derfor kan 
en bør-aktivitet også gi energi til lekser, 
eller man kan orke lekser, men ikke 
fysisk aktivitet. Dette varierer. 

Som de erfarer på Helsesportsenteret i 
Valnesfjord, er barna vant til å få be-
skjed om å prøve litt til, «bare en gang 

til». Dette bidrar til at barna ikke lenger 
klarer å stoppe i tide, da de er vant til 
å bli presset. Barna føler seg ofte ikke 
trodd på skole, trening eller hjemme fordi 
de ser så friske ut. 
– Ha tillit til barnet og la barnet si ifra 
selv. Da kan de kjenne etter selv og mer-
ke at de kanskje kan prøve litt mer neste 
gang. Barn setter ofte idiotstempel på seg 
selv når de føler de ikke får til, ikke mestrer 
eller ikke orker. Dersom hver enkelt ikke 
tar hensyn til kapasiteten de har, blir de 
fortere slitne og ser ned på seg selv, som 
igjen gir lav mestringsfølelse. Det kan unn-
gås gjennom å tenke energiøkonomisering.

SPØRSMÅL FRA SALEN
Spørsmål: Kan vi foreldre stole på at 
barna ikke utnytter deg som voksen 
dersom du lar dem hvile hver gang de ber 
om det? Dette er barn som absolutt ikke 
vil gjøre lekser.

Svar fra Marit: Hva skaper konflikt hos 
dere? Helt generelt kan man registrere 
når det skjer ved å skrive ned alle ganger 
lekseproblemet oppstår over en hel uke. 
Da vil du kunne se et mønster. I en rolig 
stund kan man da fortelle hva man har 
lagt merke til og spørre barnet hva det 
kan skyldes. Hvorfor blir det sånn? 
Hvis voksne går inn med innstillingen at 
barnet lyver, er det allerede mistillit fra 
deg til barnet og det blir vanskelig for 
begge parter. Dersom du tenker at barnet 
snakker sant, kan du heller forklare be-
kymringen. Dette handler i høyeste grad 
om energiøkonomisering.

Hanna Charlotte Pedersen

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Overlege Henrik Brun er del av teamet 
på Oslo Universitetssykehus Rikshospi-
talet som arbeider med behandlingen av 
barn og voksne med Ebsteins anomali. 
Dette foregår i nært samarbeid med 
sykehusets GUCH-team (de som arbei-
der med voksne med medfødt hjertefeil).
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brasilianeren da Silva en ny teknikk, co-
ne-plastikk. Sakte, men sikkert viste ope-
rasjonen resultater flere steder i verden, 
og siden 2013 er metoden benyttet også 
i Norge. Cone-plastikk er en omfattende 
og avansert ombygging av hele hjerte-
klaffen på høyre side.  

Tidligere ble noen få pasienter sendt 
utenlands for behandling av denne hjer-
tefeilen (en til Frankrike og en til Mayo 
i USA). Brun understreker imidlertid 
at det egentlig ikke har vært på plass 
noe fullgodt behandlingstilbud for disse 
pasientene, verken i Norge eller andre 
steder i verden, før «cone-æraen» de 
senere årene. 
– Vi er stolt over de gode tallene og 
resultatene fra operasjonene, som er 
gjort på et 20-talls pasienter i Norge 
siden 2013. Norge er foreløpig det 
eneste senteret i Norden som tilbyr slik 
behandling.
Ved denne reparasjonen av hjertefeilen 
Ebsteins anomali, er målet å øke og bed-
re blodstrømmen gjennom lungene ved 
å reparere tricuspidalklaffen så den ikke 
lekker, å redusere størrelsen på høyre 
forkammer til fordel for høyre hjerte-
kammer og å reparere atrieseptumdefek-
ten (ASD).

KUN ETT KLAFFESEGL
Kort fortalt innebærer cone-operasjonen 
at tricuspidalklaffevevet løsnes og sys 
sammen til et kremmerhus som festes 
svarende til den anatomiske klaffe-
ringen. Høyre ventrikkel blir dermed 
større. Eventuelle uttynnede områder 
i ventrikkelmuskulaturen reduseres. 
Høyre atrium blir mindre. 

Hjertefeilen «Ebsteins anomali» er 
oppkalt etter den tyske legen Wilhelm 
Ebstein, som så tidlig som i 1866 beskrev 
tilstanden. Ebsteins anomali varierer fra 
å være en mild hjertefeil med få sympto-
mer, til å være en meget alvorlig hjer-
tefeil som i voksen alder kan ende opp 
med hjertesvikt og rytmeforstyrrelser. 
Alvorlighetsgraden avhenger primært av 
hjertets funksjonalitet på høyre side og 
dermed av hvor mye blod som effektivt 
blir pumpet til lungene.

De typiske kjennetegnene ved Ebsteins 
anomali er at tricuspidalklaffen (mellom 
høyre forkammer og hovedkammer) 
er feilkonstruert, svært ofte med en 
påfølgende lekkasje. I stedet for å ligge 
mellom høyre forkammer og ventrikkel, 
er klaffehengslet forskjøvet nedad i høyre 
ventrikkel (såkalt atrialisering). I tillegg 
er høyre forkammer stort, og høyre 
ventrikkel kan være liten. Pumpeeffekten 
på høyre side er svekket, slik at mindre 
enn normalt med blod blir pumpet inn 
gjennom lungene.

Ebsteins anomali er hyppig kombinert 
med et hull mellom forkamrene (atriesep-
tumdefekt/ASD). Trykket i høyre forkam-
mer av hjertet vil ofte være høyere enn på 
venstre side, som er motsatt av normalt. 
Dette betyr at oksygenfattig blod kan pas-
sere via dette hullet fra høyre til venstre 
forkammer. Det blandete blodet, oksy-
genrikt (rødt) og oksygenfattig (blått), 
strømmer deretter videre inn i venstre ven-
trikkel. Derfra går det inn i aorta (hoved-

pulsåren) og rundt i kroppen, som dermed 
får blod med lavere oksygeninnhold enn 
normalt. Dette gir fall i oksygenmetnin-
gen, som forverres ved bevegelse. 

– Barna med denne diagnosen vil leve 
med varierende grad av redusert kapasi-
tet. Noen vil orke ganske lite fram til de 
eventuelt opereres. De følges jevnlig opp 
hos kardiolog, som vurderer om opera-
sjon vil være aktuelt. Ikke alle opereres, 
forteller overlege Henrik Brun på Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet. Han 
er en av dem som følger opp barna fram 
til den kompliserte operasjonen, som 
hittil ikke gjøres før barnet er 10–12 år. 
Årsaken til dette er blant annet at det 
kreves plass i hjertet for å kunne gjøre 
inngrepet.

BARNA BLIR BLÅ
Ebsteins anomali er en forholdsvis 
sjelden hjertefeil, med forekomst på 5–6 
i året. Noen ganger kan sykdommen opp-
dages ved en ultralydundersøkelse under 
svangerskapet.
 
Hvis veldig lite blod kommer fram til 
lungene, vil det nyfødte barnet bli sykt 
så snart sirkulasjonen omstilles fra 
fosterlivet til nyfødtliv, og hjelpekanalen 
fra fosterlivet (ductus arteriosus) lukker 
seg. Barnet vil få begynnende tegn på 
hjertesvikt, svette, trøtthet og mer eller 
mindre uttalt blåskjær i huden (cyanose). 
– Ikke sjelden er tilstanden på det verste 
i nyfødtperioden, og stabiliserer seg etter 
noen uker, uten operasjon. Da vil det hel-

ler ikke være noen hast med å behandle 
med operasjon, kroppen tåler dette så 
lenge de er barn, sier Brun. 

I mer alvorlige tilfeller, der veldig lite 
blod kommer fram til lungene, vil babyen 
være meget syk etter fødselen og trenge 
øyeblikkelig operasjon.

Hvis barnet har en mildere form av til-
standen, er det ikke sikkert at det oppstår 
andre symptomer i flere år enn hjertebi-
lyd, som kommer av at blod fra høyre 
hjertekammer lekker tilbake gjennom 
den unormalt bygde tricuspidalklaffen. 
Det er ikke sikkert at det er nødvendig 
med behandling, men barnet må følges 
opp av en barnekardiolog. Har barnet 
også en ASD (atrieseptumdefekt) er 
behandling med acetylsalisylsyre (ASA) 
aktuelt, for å forebygge blodpropp. 

Hos større barn kan raskere hjertefre-
kvens (takykardi), andpustenhet, dårlig 
fysisk utholdenhet og smerter i brystet 
være de første symptomene som dukker 
opp. Anfall med rask hjerterytme kan bli 
nødvendig å behandle med medikamen-
ter, såkalte antiarytmika. Av og til kan 
også en hjertekateterprosedyre for rytme-
behandling bli nødvendig (ablasjon).

CONE-OPERASJON 
Ebsteins anomali er opp igjennom årene 
blitt behandlet med ulike operasjonstek-
nikker. Ingen med spesielt gode resultater, 
og de fleste med behov for flere ope-
rasjoner. For cirka 10 år siden utviklet 

Henrik Brun forklarer at tricuspidalklaf-
fen normalt har tre klaffesegl. Disse er 
festet til klafferingen, som er den anato-
miske overgangen mellom høyre atrium 
og høyre ventrikkel, og til kammerets 
muskulatur i høyre ventrikkel. Segle-
ne åpner seg når hjertet er i hvilefase 
(diastole) og blod slippes fra atriet til 
ventrikkelen gjennom klaffen. 

Ved hjertefeilen Ebsteins anomali har 
klaffen ofte bare ett segl, som til gjen-
gjeld er overutviklet og stort. Av de to 
andre seglene er det som regel bare en 
liten flik som står igjen. En rekke tek-
nikker er tidligere blitt brukt i forsøket 
på å reparere denne lekke klaffen ved 
Ebsteins anomali, som nevnt med varier-
ende resultater. 

LAGER ET KLAFFEKREMMERHUS
Det nye og revolusjonerende med co-
ne-teknikken, er at alt klaffematerialet 
under denne operasjonen løsnes helt. 
Av dette materialet konstrueres så en ny 
klaff, formet som en «vindpølse» eller 
kjegle (cone). Om ikke klaffeseglet er til-
strekkelig for denne plastikken, kan det i 
sjeldne tilfeller skjøtes på med materiale 
fra barnets egen hjertepose (perikard). 
Klafferingen reduseres deretter til riktig 
størrelse (cirka 35 millimeter), og den 
nye cone-konstruerte klaffen festes på ny 
til den anatomiske klafferingen. Henrik 
Brun forteller at det har vært overras-
kende hvor godt en slik kjegleformet 
klaff arbeider, uten vanlige og frie segl 
som åpner og lukker seg.
– Det viser seg at cone-klaffen fungerer 
veldig bra. Vi har kun hatt én reopera-
sjon, da fordi en av opphengstrådene til 
klaffen løsnet, sier Brun og presiserer 
at metoden krever mye rent teknisk av 
kirurgen.
– Resultatene i Norge er svært gode så 
langt, og mest sannsynlig vil pasiente-
ne kunne leve med denne klaffen livet 
ut. Gevinsten i et livsløpsperspektiv er 
derfor stor, slår Brun fast, og legger til et 
forbehold om at de fortsatt ikke helt har 
sett resultatene over lengre tid. 

Internasjonalt publiserte resultater av 
cone-plastikken varierer med hensyn til 
suksessrate. I starten endte man i noen 
tilfeller opp med å sette inn en kunstig 
klaff i stedet. Med økt erfaring med tek-
nikken, ser det imidlertid ut til at dette 
blir stadig mindre vanlig. 
– Det har ikke vært nødvendig å sette 
inn kunstig klaff på noen av disse 
pasientene hittil i Norge. Godt forarbeid 
med nøye planlegging av inngrepet er 
viktig, sier Brun. 

Årsaken til det forholdsvis høye antallet 
cone-operasjoner de siste årene i Norge, 
er et «etterslep» av pasienter som har 
stått på liste i påvente av at nye metoder 
utvikles. Cone-operasjonene på Rikshos-
pitalet de siste årene er utført på både 
voksne, ungdommer og barn (fra 10 år). 
– Vi startet med operasjonen på voksne 
først, før vi gikk i gang med barna, sier 
Henrik Brun.

SHUNT-OPERASJON OG  
FONTAN-PROSEDYRE 
Barn som har en meget alvorlig form for 
Ebsteins anomali, kan ha behov for at 
det legges inn en ekstra forbindelse for 
å øke mengden blod som kommer frem 
til lungene kort tid etter fødselen. Dette 
skjer ved en såkalt shunt-operasjon, der 
lungearteriene får blod fra aorta via et 
kunstig rør, og man må da i løpet av 
cirka ett år ta standpunkt til om det er 
mulig å gjøre en reparasjon.

I sjeldne tilfeller hos barn med Ebsteins 
anomali er høyre ventrikkel for liten 
til å kunne fungere ordentlig, eller 
klaffevevet er altfor underutviklet. I 
slike tilfeller kan man velge å forbinde 
hulvenene direkte med lungepulsåren 
(Fontan-prosedyre). Dette innebærer at 
det blå blodet vil strømme direkte inn 
i lungepulsåren, uten å måtte passere 
gjennom tricuspidalklaffen og høyre 
ventrikkel. 

Fontan-prosedyren fører til at det ikke 
lenger er noe pumpekammer på høyre 
side av sirkulasjonen, slik at blodet som 
kommer fra kroppen renner «passivt» 
gjennom lungene og deretter tilbake til 
venstre hjerteforkammer. Dette gjøres 
oftest i to operasjonstrinn ved hen-
holdsvis 6–12 måneders alder og 3–4 
års alder. 

LIVSLANG OPPFØLGING
Selv etter en vellykket operasjon har 
barn med Ebsteins anomali vanlig-
vis betydelig nedsatt fysisk yteevne, 
men det ser ut til at man med de nye 
behandlingsmetodene får et mye bedre 
resultat enn tidligere. 
– Operasjon kan også redusere vide-
reutvikling av eventuelle arytmier hos 
disse pasientene, selv om det ikke fjerner 
risikoen for å utvikle arytmier. Det er 
oftest slik at pasienten tåler arytmien 
bedre etter en cone-operasjon, fordi 
hjertet pumper mer effektivt, sier Henrik 
Brun. 

Kilde: www.ffhb.no/diagnoser,
 Henrik Brun og Sigurd Birkeland

Kirurg Sigurd Birkeland har vært ansvarlig 
for samtlige cone-operasjoner på Rikshos-
pitalet så langt.
(Foto: Anne A. Berglund)
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Helseminister Bent Høie har lenge poengtert at 
brukerne, pasientene og pårørende skal være 
hovedpersonene i helsevesenet. Det er deres behov 
som skal være styrende for utvikling av helsetje-
nestene. Dette gjelder også innen forskning. Skal vi 
gjøre sykehusene og helsetjenestene mer brukerori-
entert, må vi lytte til pasientene, og deres erfaringer 
må tas på største alvor. Mange rapporter viser at 
deler av helseforskningen oppleves unyttig, sett fra 
pasientens side. Noen ganger er forskernes priorite-
ringer ikke relevant for pasienten.

NY PASIENTROLLE
Den nye pasientrollen innebærer at pasienten 
skal være aktivt deltakende og være med på å ta 
beslutninger vedrørende egen helse. For å kunne 
oppnå en slik pasientrolle må vi ha mer kunnskap 
om hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å 
oppnå målet om en opplyst og deltakende pasient. 
Kunnskapsbasert praksis og prosedyrearbeid 
er både et verktøy og et virkemiddel for høyere 
kvalitet på helsetjenestene dersom pasientenes pre-
feranser blir vektlagt på individ- og systemnivå. 
Forskning er ofte grunnlaget for dette. 

Helse- og omsorgsdepartementet tok våren 2013 
initiativ til HelseOmsorg21 (HO21). HO21 skal 
legge til rette for en målrettet og helhetlig nasjonal 
innsats for forskning, utvikling og innovasjon 
innenfor helse og omsorg. Målet er å bidra til en 
kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som er 
kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og ef-
fektive tjenester. Økt brukermedvirkning er en av 
ti strategiske satsninger som er prioritert i HO21, 
og det er mange grunner til det. Bedre forskning 
er en av dem.

PASIENTENE ØNSKER Å DELTA
For noen år siden deltok jeg på en konferanse 
der det ble referert til en engelsk studie om det 

å delta i forskning. Det var et britisk kreftfors-
kningsinstitutt som jobbet målrettet med å utvikle 
en sterkere pasientstemme innen kreftforskning. 
Studien viste at man har lang erfaring med bru-
kermedvirkning i forskning i Storbritannia. Ikke 
i noe annet land er flere pasienter med i kliniske 
studier, og i 2011–2012 var ca. 100 000 pasi-
enter involvert. Over 95 % av de deltakende sa 
at de var glade over å bli forespurt om å delta i 
forskning, at de fikk økt kunnskap om egen helse 
og sykdom og at det kunne bidra til økt mestring 
av egen situasjon. Pasientene ga uttrykk for at de 
ønsket å bli informert om studier som kunne være 
aktuelle for dem. Dette stemmer med de inntrykk 
man har fra norsk forskning.

Utfordringen for pasientene er imidlertid at de 
ofte ikke er klar over aktuelle studier som er 
relevante for dem. De er prisgitt den informasjon 
de får av legen eller sykepleieren de går hos. Det 
bør være et mål å etablere informasjonssystemer 
som ivaretar pasientens ønsker om at flere skal få 
informasjon om forskningsdeltakelse. Dette kan 
også knyttes opp mot pasientopplæring. I Norge 
er pasientopplæring en av sykehusenes fire hoved-
oppgaver, og både pasientopplæring og bruker-
medvirkning er fastsatt ved lov. 

FORSKNING BLIR MER RELEVANT
Det er mange grunner til at brukermedvirkning 
i forskning er viktig. Når pasientene deltar mer 
aktivt i forskningsprosjektene, kan det også inne-
bære at forskningen blir mer relevant for dem. 
Ofte er det jo slik at forskning ikke nødvendigvis 
gir svar på de problemstillingene som pasientene 
er opptatt av. Når pasientene involveres gjennom 
hele prosessen, kan de også bidra i identifiserin-
gen av forskningsspørsmål og prioriterte tema, gi 
innspill til hvordan forskningen skal gjennomføres 
og hvor og hvordan resultatene skal presenteres. 

BRUKERMEDVIRKNING OG MEDFORSKNING
Ofte brukes begrepet medforskning i denne sam-
menhengen. Medforskning handler om deling av 
erfaringer og kunnskap knyttet til det å leve med 
ulike typer helseutfordringer. Det er pasientene 
som sitter med førstehåndskunnskap om dette, 
og som best kan vite hvordan sykdommen erfares 
i kropp og sinn, og også hvordan dette påvirker 
hverdagslivet. Slik erfaringsbasert kunnskap er 
med på å kvalitetssikre og utfylle forskningen på 
dette feltet. Ikke sjelden kan man nemlig se at det 
ikke er samsvar mellom forskernes prioriteringer 
og det som pasientene opplever som relevant. 
Medforskning er ennå ikke godt implementert i 
den norske forskningsverdenen. Det er avstand 
i kunnskap mellom forskere og fagpersoner på 
den ene siden, og brukergruppene på den andre. 
Gjennom et samarbeid kan forskere og brukere 
supplere hverandres kunnskap slik at bildet blir 
større og mer nyansert. Å ivareta brukerperspek-
tivet i forskningsprosjekter, handler derfor om å 
gi erfaringskunnskapen en aktiv rolle gjennom 
hele prosessen, slik at forskningens relevans og 
gyldighet blir ivaretatt.

BRUKERMEDVIRKNING KOSTER
Brukermedvirkning i forskning er en prosess, og 
det må legges til rette for at brukerne/pasientene 
kan delta. Det krever en ekstra innsats, både fra 
forsker og deltaker. Informasjon må utarbeides på 
en slik måte at den forstås av lekfolk, og forskerne 
må bruke tid på å snakke med deltakerne. Tids-
punkter og møtesteder må tilpasses begge parter, 
og deltakerne må kompenseres for å stille opp. Et 
minstekrav er at utgifter blir dekket. 

Når pasienten involveres mer gjennom forsknings-
prosessen, vil det kunne gi bedre forskning. Et 
annet viktig moment er det også kan gi større 
forståelse og aksept for forskning i samfunnet. 

FFHB OG BRUKERMEDVIRKNING
FFHB har i flere år vært representert i ulike fora 
som omhandler forskning. Siden 2009 har vi 
hatt brukerrepresentant i en eller flere regionale 
forskningskomiteer, og vi har gjennom dette fått 
et unikt innblikk i forskningsprosessen og de vir-
kemidler som finnes for brukermedvirkning her. 
Vi er også medlem i den etiske gruppen (Ethical 
Governance Group) som er tilknyttet to euro-
peiske forskingsprosjekter om nye hjerteklaffer, 
og vi er representert i flere norske forsknings-
prosjekter som ser på ulike sider av medfødt og/
eller arvelig hjertesykdom. Brukerperspektivet i 
forskning blir stadig mer etterspurt og aktuelt, 
og i mange sammenhenger er det nå slik at 
brukermedvirkning er en forutsetning for å bli 
tildelt midler. 

Det er lite forskning som viser effekt av bruker-
medvirkning i forskning, og vi trenger mer kunn-
skap om dette. Dersom brukermedvirkning skal 
implementeres, må vi ha flere studier som viser at 
dette gir positiv effekt for alle parter. I tillegg er 
brukermedvirkning i forskning et selvstendig mål 
– pasienter og pårørende har en grunnleggende 
rett til å bli involvert i det som angår egen utred-
ning, behandling og oppfølging. Og til syvende 
og sist: det er pasienten som til slutt får nytte av 
forskning etter at forskningen er gjennomført og 
resultatene er implementert. 

BRUKERMEDVIRKNING 
OG FORSKNING

TEKST: MARTE A. JYSTAD

KRONIKK
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Vestfold er det minste fylket i Norge i 
areal. Når det gjelder folketetthet, er 
fylket på tredjeplass. Befolkningsgrunnla-
get er på om lag 230 000 mennesker, og 
sykehuset har over 4000 årsverk. Årlig 
fødes cirka 2000 barn på SiV. Hos cirka 
0,7 prosent av disse oppdages en hjerte-
feil etter fødsel (14–15 i året). Er alvorlig 
hjertefeil avdekket i svangerskapet, føder 
mødrene ved behov på Oslo universitets-
sykehus, Rikshospitalet.

LITE, MEN SPESIALISERT
Av sykehusets nær 350 000 årlige 
polikliniske konsultasjoner, er cirka 0,3 
prosent hjerteundersøkelser på barn. De 
finner sted på avdeling for barn og unge 
og på poliklinikken for barn og unge, 

underlagt Medisinsk klinikk. Undersøkel-
sene foretas både på innlagte barn (blant 
annet nyfødte) og på dem som kommer 
til jevnlige kontroller for sin hjertefeil. 
Noen er også henvist fra fastleger og 
primærhelsetjenesten. Sykehuset i Vest-
fold avlaster også for Telemark, med noe 
poliklinikk for barn fra dette området, i 
perioder også for Buskerud. 

– Vi tar dem hit, vi, sier kontaktsykepleier 
Tove Rognmo Olsen, med et anstrøk av 
stolthet. De har et fast rom for ultralyd- 
undersøkelser med ett ultralydapparat på 
avdelingen for barn og unge og et eldre 
apparat på nyfødtavdelingen, men ønsker 
seg et apparat til. Pågangen er stor, med 
undersøkelser samtlige virkedager i uken.

Barnekardiologene Eirik Nestaas og 
Harald Dahlen er vekselvis på polikli-
nikken, annenhver uke hver, og gjør 
da alle hjerteundersøkelsene den uken. 
Harald Dahlen har vært på Sykehuset i 
Vestfold siden 2011, da kom han fra St. 
Olavs Hospital i Trondheim, og har i 
mellomtiden tatt spesialiseringen/kursing 
i barnekardiologi på Rikshospitalet. 

Eirik Nestaas har fullført den europeiske 
utdanningen for sertifisering i ekkokar-
diografi ved medfødte hjertefeil. Han 
har vært på sykehuset i Vestfold siden 
år 2000 og mener organiseringen av 
virksomheten er god. Han trekker blant 
annet frem at de er spesialiserte, også på 
sykepleiersiden. På avdeling for barn og 

unge har de egen kontaktsykepleier for 
de hjertesyke barna, både på poliklinik-
ken og på sengepost, og på nyfødtinten-
siv avdeling har de et eget hjerteteam. 
– Vi er en liten avdeling, men likevel 
ganske spesialisert, og det gjør noe med 
kvaliteten på behandlingen, sier Nestaas. 
Han forteller at alle barnelegene har to 
områder de fokuserer på, noe som tillater 
dem å bli ekstra gode på disse. 

Noen av barna som går til oppfølging for 
sin hjertefeil i Vestfold, alternerer også 
med oppfølging på Rikshospitalet i Oslo, 
for eksempel er noen av dem annenhver 
gang på henholdsvis Sykehuset i Vestfold 
og på Rikshospitalet. Dette fungerer 
godt, og Nestaas forteller at de har et 
faglig og bra samarbeid med barnekar-
diologene på Rikshospitalet om disse pa-
sientene, og ganske mye kommunikasjon. 

KONTAKTSYKEPLEIERE TETT PÅ
Tove Rognmo Olsen har vært sykeplei-
er og jobbet med barn på Sykehuset i 
Vestfold i 38 år, de siste 15 årene som 
kontaktsykepleier for hjertesyke barn på 
poliklinikken. Hun ble spesialsykepleier 
i kardiologi i 2008. Våren 2018 går Tove 
av med førtidspensjon. Per Albert Sol-
heim har vært på SIV siden 2010, og er i 
dag kontaktsykepleier for de hjertesyke 
barna på sengeposten. En funksjon han 
ble tildelt for cirka to år siden i forbin-

delse med at han tok videreutdanning i 
kardiologisk sykepleie. På sengeposten er 
det i dag ikke så mange barn med hjerte-
feil, det er ganske sjelden at de er innlagt 
i Vestfold. Når Tove går av, tar Per Albert 
over hennes funksjon på poliklinikken. 

– På sengeposten blir du litt god på alt, 
men ikke ordentlig god på noe, sier han 
og medgir at han ser fram til å «spis-
se» seg ordentlig mot hjertesyke barn 
på poliklinikken. Tove og Per Albert 
samarbeider godt nå i overgangen, og 
han har i perioder vikariert for henne på 
poliklinikken. 

Kontaktsykepleieren i Vestfold er den 
som tar imot barna som skal til hjerte-
kontroller, og sørger for at de blir veid, 
målt, at EKG blir tatt dersom det er 
nødvendig og at oksygenmetningen blir 
sjekket. I tillegg bistår de under ultra-
lydundersøkelsen. Tove forteller at hun 
bestandig har vært opptatt av at barnet 
og foreldrene også skal få snakke litt 
om hvordan det går, og at det er satt av 
tid til dette. Hun har møtt mange barn 
og foreldre opp igjennom årene og har 
atskillige samtaler å se tilbake på. 

– Hos de aller minste kan det dreie seg 
om utfordringer med ernæring, og om ge-
nerell usikkerhet rundt barnet og hvorfor 
det er urolig og utilpass. Så er det også en 

del utfordringer i forbindelse med opp-
start i barnehage og ved skolestart, særlig 
der hvor det er en alvorlig hjertefeil og 
mange ting å ta hensyn til. 

AVTALE MED HABILITERINGEN
Avdeling for barn og unge på SiV har en 
egen skriftlig avtale med Habiliterings- 
og rehabiliteringsavdelingen om at alle 
barn med medfødt hjertefeil som har 
vært operert og på hjerte- og lungemaskin, 
henvises til nevropsykologisk testing og 
kartlegging av kognitive funksjoner før 
skolestart. Her blir de sett på med tanke på 
utvikling og om de har spesielle utfordrin-
ger. Dette kommuniseres videre til aktuelle 
instanser i kommunen der barnet bor.

– Å være kontaktsykepleier innebærer 
å være bindeledd og samarbeidspartner 
med familie, sosionom, fysioterapeut og 
barneleger ved barneavdelingen, forteller 
Per Albert, som ønsker å styrke det tverr-
faglige samarbeidet ytterligere. 

Både Tove og Per Albert har vært på 
besøk i barnehager og på skoler og bidratt 
med viktig informasjon om tilrettelegging og 
om hva hjertefeilen innebærer for barnet. 

– Ofte er det små ting og lite som skal til 
for å gjøre hverdagen litt enklere for dis-
se barna, sier Tove og mener skolebesøk 
er vel investert tid for dem. 

LITEN, MEN GODT RUSTET
Sykehuset i Vestfold (SiV) har ansvaret for nesten alle som bor i fylket og tilbyr 

både akutt-tjeneste, diagnostikk og behandling innenfor flere områder. 
Årlig gjøres det rundt 900 hjerteundersøkelser på barn på sykehuset i Vestfold.

 – Vi er små, men likevel spesialiserte på dette området, både på lege- 
og sykepleiersiden, sier overlege Eirik Nestaas.

GODT TEAM: Per Albert Solheim, Eirik Nestaas, 
Tove Rognmo Olsen og Kristine Lindhøy (FFHB)

Harald Dahlen 
og Ellen Landa

Per Albert Solheim



36 37MAGASINETHJERTEBARNET MAGASINETHJERTEBARNET

– Vi blir tatt veldig godt imot, og det gir 
nok en egen tyngde når vi som fagperso-
ner kommer med informasjonen.
Per Albert har registrert at det er store 
variasjoner når det gjelder hvilke behov 
barn med medfødt hjertefeil og familien 
deres har. Han tror det er nødvendig å 
styrke det psykososiale arbeidet, og dette 
er et område han selv brenner spesielt for. 

NÅR SYKDOM FLYTTER INN HOS 
FAMILIEN
Barne- og ungdomsavdelingen har, i tillegg 
til det medisinske personalet, et eget psy-
kososialt team for barn. Dette består av to 
kliniske sosionomer, hvor en har spesiali-
sering innen barne- og ungdomspsykiatri 
og den andre mastergrad i familieterapi, 
og en barne- og ungdomspsykiater. 
– Vi jobber med en familieorientert 
tilnærming, forteller den ene av sosiono-
mene, Ellen Kirkebø Landa, som har lang 
erfaring fra Sykehuset i Vestfold.
– Når et barn blir sykt, flytter sykdom-
men inn til hele familien. Det påvirker 
familiesystemet, både den som er syk, 
men også foreldre og søsken blir berørt. 
Derfor er vi opptatt av å samle famili-
en og å hjelpe dem med å snakke om 

hvordan dette påvirker og lager krøll for 
hver og en av dem, sier Ellen Landa. Hun 
forteller at de som får dette tilbudet, i 
hovedsak er familier med barn med al-
vorlige kroniske tilstander, og som går til 
oppfølging på SiV over tid. Når det gjel-
der barn med medfødt hjertefeil, har hun 
ofte kontakt med foreldrene i starten, når 
barnet er lite og går til behandling. Det 
kan gå lange perioder hvor ting er stabile 
og hvor de ikke har kontakt. 

– Så får vi kanskje en henvisning igjen 
når barnet er blitt større og noe begynner 
å «butte» igjen. Ellen forteller at de fleste 
får henvisning fra barnelegen eller en 
sykepleier på avdelingen, men at foreldre-
ne/familiene også selv kan ta kontakt 
med teamet direkte. På sikt ønsker hun 
seg et om mulig enda mer systematisert 
løp som best mulig favner disse barna og 
familiene. Kanskje skal ikke det psykoso-
siale teamet bare involveres ved henvis-
ning, men at det er et litt mer systematisk 
opplegg som fanger opp og sikrer samar-
beidet rundt de dårligste pasientene.

OVERGANG TIL VOKSEN
Etter hvert som barna blir større og 

nærmer seg ungdomsskolealder, dukker 
nye problemstillinger opp for den unge. 
De har ingen systematiserte transisjons-
program for overgangen til voksen og 
voksenavdeling på SiV, men er opptatt 
av problemstillingen. De jobber med 
gradvis og forsiktig å hjelpe barna til å ta 
over ansvaret for, og forstå mer av, egen 
helse. Tove har sine metoder, og begynner 
ganske tidlig å snakke med barna om 
hjertefeilen deres.
– Jeg gir dem oppgaver som de må svare 
på ved neste kontroll, for eksempel at de 
skal fortelle meg litt om hjertefeilen sin, 
sier hun. 

Fra 16-års alder får barna tilbud om å 
komme alene til kontroll, de kan velge 

selv om foreldrene skal være med. 
– De fleste vil faktisk ha med foreldrene, 
forteller Eirik, og legger til at det ofte er 
en balansegang når det gjelder infor-
masjonen som gis, spesielt til dem med 
alvorlige hjertefeil, og hvor det i lange 
perioder går veldig bra. 
– På den ene siden bør disse barna og 
ungdommene få gjøre alt som alle andre 
gjør, og de bør ikke begrenses eller 
skremmes. På den annen side kan det 
være greit å være forberedt på at det 
kan dukke opp utfordringer i senere 
perioder. 

Per Albert legger til at dette med syk-
dommen og hjertefeilen er noe de unge 
vil møte på i stadig flere situasjoner 
fremover, hele veien egentlig, i forbin-
delse med utdannelse, jobb, militæret, 
forsikring osv. 
– Det handler om å ansvarliggjøre dem. 
Vi må huske på at her har foreldrene 
hatt full kontroll i alle år. Nå skal de 
mer på banen selv, understreker han.

Når ungdommene blir 18 år, følges 
de opp videre på voksenkardiologisk 
avdeling. To av kardiologene på SiV har 
spesialisert seg på såkalt GUCH (Grown 
Up with Congenital Heart defect), Er-
lend Aune og Carl Christian Bjørnstad. 
– Fordelen er at vi alle sammen hører 
til Medisinsk klinikk, veien er kort for 
å samarbeide og kommunisere, også 
mellom barne- og voksenavdelingen, 
understreker Nestaas.

Sosionom Ellen Landa forteller at de har 
et ønske om å kunne jobbe enda mer 
med de større hjertebarna, og å komme 
mer på banen når de begynner å bli eldre. 
Psykososialt team og hjerteteamet ønsker 
å videreutvikle det gode arbeidet som er 
gjort på dette området på avdelingen.
– Det handler om å snakke med de unge 
om hvordan det er å være akkurat dem, å 
hjelpe dem til å kunne leve på best mulig 
vis med sin hjertelidelse, å håndtere at de 
skiller seg ut, å forstå mer av sykdom-
men, osv., forteller Ellen. 

FOBIER OG SORG
Barne- og ungdomspsykiateren som er 
tilknyttet det psykososiale teamet på 
avdelingen, har ansvar for å følge opp 
barn, for eksempel når det er snakk om 
utviklede fobier og angst, som stikkeve-
gring, og barnet har behov for barnepsy-
kiatrisk oppfølging. 
– Vi prøver å få hjulpet dem her hos oss 
med det som handler om selve sykdom-
men, og som ikke trenger langvarig 
oppfølging, sier Ellen. 

På nyfødtavdelingen er det en egen rutine 
som sikrer at sosionomen automatisk 
kobles på alle som har/får en diagnose.  
– Da har vi en introduksjonssamtale med 
dem, hvor vi forteller om vårt team og 
hva vi kan bidra med. Dette gjør at de 
blir kjent med oss og tilbudet, og at det er 
enklere for dem å ta kontakt underveis. 
Noen ønsker videre kontakt med oss, 
andre ikke, familier er veldig forskjellige.

De som mister barn og som har gått til 
oppfølging på sykehuset, følges opp med 
sorgstøtte, som innebærer egne samtaler, 
søskensamtaler og familiesamtaler, ved 
behov. 

MYE KONTAKT MED FFHB
Både barnekardiologene og kontaktsyke-
pleierne legger vekt på det gode samar-
beidet sykehuset har med Foreningen for 
hjertesyke barn i Vestfold. Formålstjenli-
ge og viktige gaver er opp igjennom åre-
ne gitt av foreningen, som varmebokser 
til gelé som benyttes ved ultralydundersø-
kelser, EKG-apparat, pulsoksymetermåle-
re, videoer til barna, leker i sykehushagen 
osv. Siden 2015 har sykehuset også hatt 
samarbeidsmøter med foreningen, og de 
gjennomfører et årlig kurs for foreldre 
med hjertesyke barn og pårørende på 
sykehusets Lærings- og mestringssenter. 
Kristine Lindhøy fra FFHB i Vestfold for-
teller at de på det siste kurset i september 
var nesten 30 deltakere. Fokus var spesielt 
på tilrettelegging i skole, og både foreldre, 
besteforeldre og noen lærere var med. 

Per Albert roser samarbeidet med 
Foreningen for hjertesyke barn.
– Det er helt uvurderlig, fordi jeg blant 
annet får nyttige innspill på hva som 
opptar barna og familiene.

FORSKNING 
Sykehuset i Vestfold har tradisjon for å 
drive med forskning. Hjerteregisteret som 
barnelege Alf Meberg i sin tid opprettet i 
Vestfold, benyttes i dag til en egen studie 
om nyfødte med medfødt hjertefeil, som 
Eirik Nestaas driver og flere av legene 
ved avdelingen deltar i. Nestaas er ansatt 
i 50 prosent stilling dedikert til forskning 
ved kardiologisk avdeling på OUS 
Rikshospitalet, ved Center for Cardiolo-
gical Innovation (CCI), og er delaktig i 
mange prosjekter, spesielt innen området 
hjertefunksjon og bildediagnostikk. Han 
er over snittet engasjert i det å utvikle 
nye og bedre metoder og systemer for 
ultralyd av hjertets funksjon. På CCI er 
han blant annet med i et forskningspro-
sjekt hvor de følger opp voksne med den 
medfødte hjertefeilen Fallots tetrade. 

– Målet er hele tiden å kunne få bedre og 
mer presise bilder og målinger, for deri-
gjennom å bedre behandlingsmulighetene 
for pasientene. Nestaas er også ansvarlig 
for en del-studie om hjertefunksjon i en 
stor EU-studie om behandling av barn 
med surstoffmangel under fødselen (AL-
BINO-studien). 

Nestaas samarbeider også direkte med 
industrien som produserer og videreutvi-
kler ultralydapparatene, og forteller at de 
på barne- og ungdomsavdelingen på SiV 
har vært de første til å teste ut noen av de 
nye typene målinger på barn. Han er av 
den oppfatning at ultralydapparatet må 
«tas ut av hendene» på barnekardiologe-
ne, i den forstand at flere enn barnekar-
diologene må kunne gjøre disse under-
søkelsene av barnehjerter. For eksempel 
bør nyfødtleger kunne følge barna tettere 
(og oftere) i starten, og ikke utelukkende 
være avhengige av barnekardiologen 
som kommer innom. Nestaas undervi-
ser i hemodynamikk og hvordan bruke 
ultralydundersøkelse, for pediatere. Han 
har skrevet kapittel om dette i Norsk 
Barnelegeforenings «Generell veileder 
i pediatri» sammen med Henrik Brun 
fra Barnekardiologisk avdeling OUS, 
og er medlem av en europeisk gruppe 
av nyfødtleger og barnehjerteleger som 
akkurat nå skriver en artikkelserie (til 
fagtidsskriftet Pediatric Research) om 
hvordan gjøre disse undersøkelsene på 
nyfødte barn. 

Liam Sommer er 6 år og ett av barna som 
utgjør de 900 polikliniske undersøkelsene 
på Sykehuset i Vestfold årlig. Han har med 
seg pappa, David Sommer, og slapper godt 
av mens barnekardiolog Eirik Nestaas 
undersøker hjertet. Kontaktsykepleier Tove 
Rognmo Olsen er med og sørger blant annet 
for at Liam får se akkurat den filmen han 
ønsker seg mens undersøkelsen pågår.

Tove Rognmo har vært kontaktsykepleier 
i Vestfold i 15 år.
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Det å være pårørende til et barn med med-
født hjertefeil gir en mange erfaringer. Det 
er mye man gjerne skulle vært foruten, men 
det er også mye verdifull lærdom og kunn-
skap man får med seg på veien gjennom 
mange år. 

Noen av erfaringene kan være til nytte for 
andre, spesielt med tanke på all kontakten 
man får med helsevesenet. Mange besøk på 
sykehus, både som pårørende ved innleg-
gelser og som pårørende ved polikliniske 
undersøkelser på utallige avdelinger, gir et 
innblikk i en ellers ukjent verden. 

Hvor mange ganger har man ikke lurt på 
hvorfor ting blir gjort på den ene eller andre 
måten? Hvorfor er det ikke bedre koor-
dinering, oppfølging og effektivisering på 
sykehuset? Kommunikasjon på tvers av av-
delingene? Hvorfor blir pårørende så sjelden 
sett på som en ressurs og en samarbeidspart-
ner i teamet rundt barnet?

Det er mange muligheter til å engasjere 
seg og bruke erfaringene man får, både for 
å støtte andre pårørende som er i samme 
situasjon og for å forsøke å endre systemer 
og rutiner til beste for flere. Man kan 
engasjere seg i frivillige organisasjoner som 
jobber til beste for pasientgruppen, man kan 
bli en likeperson som støtter andre i samme 
situasjon, eller man kan engasjere seg som 
brukerrepresentant. 
Det siste skal jeg si litt mer om her. 

Som nyutnevnt medlem av sentralt bruker-
utvalg på Oslo Universitetssykehus (OUS), 
har læringskurven vært svært bratt. Det har 
tatt litt tid, og flere møter, å begynne å få en 
forståelse av hvordan hver enkelt av oss har 
mulighet til å påvirke, sette fokus på og få 
svar på spørsmål rundt sykehusdriften ved 

alle OUS’ ulike avdelinger og sykehus. I og 
med at dette er det sentrale brukerutvalget, 
er vi alle tolv medlemmer også fordelt ut i 
de ulike avdelingene, på klinikkene og i på-
gående prosjekter som brukerrepresentanter. 
Selv er jeg derfor også medlem av brukerrå-
det i Barne- og ungdomsklinikken på OUS. 

Selv om det kanskje høres mye og omfatten-
de ut, har det så langt bare vært positivt og 
utrolig lærerikt. Jeg har fått mulighet til å 
fortelle min historie som mor til et alvor-
lig sykt barn i kvalitetsutvalget hvor alle 
avdelingsledere og klinikksjefer var til stede. 
Jeg har fått opplæring og et lite innblikk i 
hvordan sykehuset er organisert, informa-
sjon om nye utvidelser og oppgradering av 
bygningsmassen samt blant annet informa-
sjon om personvern og pasientsikkerhet. Vi 
har blitt bedt om å komme med innspill til 
en utviklingsplan for OUS de neste årene, og 
vi har vært med på workshop med Innova-
sjonsavdelingen på sykehuset for å se på nye 
måter å utvikle og fremme ideer og tanker 
rundt fremtidens helsevesen. 

Det å få lov til å bidra med egne erfarin-
ger, men også ikke minst å høre om andre 

pasientgruppers erfaringer og utfordringer, 
er svært interessant. Det øker perspektivet, 
gir en mulighet til å påvirke og å bli hørt for 
sine erfaringer. At direktøren på OUS tar seg 
tid til å komme på hvert møte i brukerrådet 
sier også sitt om at brukerrådets innspill og 
kommentarer blir tatt på alvor – slik det 
skal være.
 
Av en eller annen grunn kan det virke som 
mange tror det er vanskelig eller kjedelig å 
sitte i et brukerråd. Min erfaring så langt 
er at det er utrolig lærerikt og givende (og 
hvorfor har jeg ikke gjort dette før!). 

Brukerråd og brukerutvalg finnes mange ste-
der rundt om i landet, på sykehus, i NAV, i 
andre offentlige etater, etc. Her kan det være 
aktuelt å få med en brukerrepresentant fra 
Foreningen for hjertesyke barn eller Voksne 
med medfødt hjertefeil. Mange av plassene 
blir vi tildelt gjennom Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO). Men om du har 
lyst til å være med å bidra, er det bare å 
melde seg når neste utlysning kommer!

Anne Giertsen

Brukerrepresentant

HVORDAN KAN DU SOM FORELDRE 
PÅVIRKE MED EGNE ERFARINGER?

– Vi har noe som mange av dem vi møter i helsevesenet 
ikke har, nemlig brukererfaring. Mens fagpersonene skal 
ha medisinsk og annen faglig kompetanse, sitter vi på all 
erfaringen med hvordan det er å motta og bruke det de 
bestemmer og foreslår. Det er først når disse to feltene 
møtes at vi får et ordentlig velfungerende samarbeid til 
felles beste, sier styreleder Erik Skarrud i Foreningen for 
hjertesyke barn, og understreker hvor viktig det er med 
foreningens brukerrepresentanter på helseforetakene, i 
Nav og i forskningsprosjekter er.

På grunn av medfødt og ervervet hjertesykdom 
blir 65 000 aortaklaffer årlig erstattet med ny 
klaff i Europa. I dag tilbys enten mekanisk klaff 
eller biologisk klaff. Begge disse har begrensnin-
ger. Med mekanisk klaff må man ha livslang 
behandling med blodfortynnende medisin, mens 
den biologiske klaffen har begrenset levetid og 
må byttes. Kanskje særlig for unge mennesker 
innebærer dette utfordringer. 

Ingen av dagens behandlingstilbud er individuelt 
skreddersydd for den enkelte pasient, og de har 
heller ingen regenerativ evne. I forskningsprosjek-
tet ARISE benytter man en decellularisert human 
klaff (det vil si en klaff som er donert fra et annet 
menneske og behandlet på en spesiell måte) for å 
erstatte den ødelagte klaffen. Så langt har 90 pa-
sienter fått ny aortaklaff i prosjektet, og over 240 
har fått tilsvarende pulmonalklaff (ESPOIR-pro-
sjektet). Resultatene er gode, men bare tiden vil 
avgjøre i hvilken grad dette blir vellykket. 

I november var kirurger fra ulike klinikker i 
Europa samlet til workshop på Hospital Clinic 
Universitari Barcelona. Under første del var det 
presentasjoner av selve prosjektet, mens siste 
del ble brukt til «praktiske øvelser» i laborato-
riet/operasjonssalen. Kirurgene fikk øve seg på 
svinehjerter, og nye pulmonal- og aortaklaffer 
ble satt inn i svinehjertene. Poenget var at man 
som kirurg skulle bli kjent med materialet og få 
prosessen «i fingrene».  

Tilbakemeldingene fra kirurgene til prosjektle-
delsen og til de som produserer klaffene (corLife) 
var gode – flere sa at klaffene var enkle å jobbe 
med. Også vi som er med i prosjektets etiske 
gruppe fikk prøve å sette inn klaffer. 

Det var ingen enkel prosess for utrente fingre og 
øyne, og vår respekt for kirurgens arbeid økte i 
takt med stadig større utfordringer med å få klaf-
fene på plass. Prosjektet fortsetter, og alle sider av 
prosjektet evalueres og dokumenteres nøye både 
før, under og etter. Prosjektet er finansiert av EUs 
Horizon2020.

PÅ WORKSHOP I BARCELONA

OM BRUKERMEDVIRKNING
Brukermedvirkning i helseforetakene ble lovpålagt i 2001, og er hjemlet i de ulike helselovene.
Hensikten med brukermedvirkning er å tilføre forvaltningen kompetanse som brukere har, og å utvikle 
forslag til endringer som bedrer tilbudet til brukerne. Du som bruker sitter på viktig kunnskap om 
hvordan tjenestene best mulig kan legges til rette for dem de er til for. En brukerrepresentant 
 representerer brukerne av tjenestene.

Om brukermedvirkning (regjeringen.no)  
God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. 
Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivåer; gjennom 
medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå.

TEKST OG FOTO: MARTE JYSTAD
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Foreningen for hjertesyke barn er 
opptatt av å bidra aktivt til å sikre 
frivillige organisasjoners posisjon i det 
norske samfunn. Det er viktig at tillit 
forvaltes, et godt omdømme sikres og 
forutsigbare rammer skapes.

Derfor har foreningen valgt å være 
aktive medlemmer av flere paraplyor-
ganisasjoner som jobber på vegne av 
frivilligheten i Norge. 
Vi er stolt av vår bransjeorganisasjon, 
Norges Innsamlingsråd, og vårt med-
lemskap i Innsamlingsregisteret, og vi 
er stolt av det arbeidet som nedlegges 
for å sikre full åpenhet, gode rutiner og 
oppfølging rundt det seriøse innsam-
lingsarbeidet i Norge!

I Norges Innsamlingsråd bidrar 
Foreningen for hjertesyke barn aktivt i 
rådets arbeid for å følge opp etablerte 
standarder for god innsamlingsskikk. 
Vi har blant annet en representant i 
etikkutvalget i Norges Innsamlingsråd, 
som nå har igangsatt et arbeid med å 
revidere de etiske retningslinjene for 
innsamlingsarbeid i Norge. 

For 10 år siden kom stortingsmeldin-
gen «Frivillighet for alle». Det var da 
første gangen regjeringen la frem en 
samlet fremstilling av hele bredden 
av frivilligheten i Norge. Våren 2017 
startet regjeringen arbeidet med en ny 
frivillighetsmelding, en melding som 
skal være på plass i løpet av 2018. 
Paraplyorganisasjonen som samler all 
frivillighet i Norge, Frivillighet Norge, 
er aktivt med i prosessen, blant annet 
med å løfte frem betydningen av den 
organiserte frivilligheten og for-
ventningen rundt trygge økonomiske 
rammebetingelser, deriblant innfrielse 
av kravet om full momskompensasjon.

Staten må anerkjenne verdien av den 
organiserte frivilligheten og bidra 
til å bygge opp under de verdiene 
frivilligheten skaper ved å gi rammebe-
tingelser som sikrer utvikling, uavhen-
gighet, forutsigbarhet og kontinuitet.

2017 ble et år hvor frivilligheten nok 
en gang samlet seg bak kravet om full 
momskompensasjon. Det kulminerte 
med høstens massemønstring utenfor 
Stortinget hvor et mangfold av frivilli-
ge organisasjoner, deriblant Forenin-
gen for hjertesyke barn, utfordret hele 
det politiske Norge til å innfri sine 
valgløfter og ikke ha skatt på dugnad 
og frivillig innsats. Som en oppføl-
ging ga frivilligheten, på Frivillighet 
Norges årsmøte i november, staten en 
symbolsk gavesjekk på 500 millioner 
kroner som synliggjorde de momsut-
giftene frivillige organisasjoner ikke 
får kompensert for 2017. I motsetning 
til næringslivet får frivilligheten 
en enorm momsregning hvert år, en 
skatt på frivillighet som går rett inn i 
statskassen. Regjeringen har sagt at 
frivillige organisasjoner skal få mom-
sen tilbakebetalt. Men vi ser at gapet 
mellom hva frivillige organisasjoner 
betaler i moms og hva de får tilbake-
betalt fra staten, nå har økt flere år 
på rad. Gledelig er det nå å registrere 
at det ser ut som gapet reduseres i 
neste års statsbudsjett, selv om det 
fortsatt er langt igjen til målet om full 
momskompensasjon er innfridd.

Våre tillitsvalgte trenger at samfunnet 
verdsetter og legger til rette for den 
enkeltes innsats, og den organiserte 
frivilligheten trenger forutsigbare 
rammer. 

Helene Thon
generalsektretær Foreningen for 
hjertesyke barn

Z

FRIVILLIGHETSSPALTEN!

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARNS 
STEMME I FRIVILLIGHETEN

Vi markerer Valentinsdagen med stands og aktiviteter 14. februar. 
Bli med å få fl ere til å si de tre magiske ordene ”jeg er organdonor” ved å lage 

til en stand, dele ut donorkortbrosjyrer og informere om temaet. 

For mer informasjon og påmelding, gå til www.donordag.no

#GIVINGTUESDAY 
– for første gang i Norge

– Foreningen for hjertesyke barn 
er en stor grunn til at jeg lever 
akkurat nå, sa hjertesyke Thomas 
Johnstone under livesendingen fra 
DNBs lokaler i Bjørvika på #Giving- 
Tuesday, tirsdag 28. november. 
Foreningen for hjertesyke barn er 
en av 11 organisasjoner som var 
med på kampanjen.

Sendingen fra GivingTuesday varte i over fire 
timer og ble streamet live på YouTube og Face-
book. Representanter fra alle de 11 organisa-
sjonene og YouTuberne var tilstede. Foreningen 
for hjertesyke barn stilte med YouTuber Josefine 
Lossius, medlem og hjertebarn Thomas Johnstone, 
markedsrådgiver Bård Berger og generalsekretær 
Helene Thon.

Det er første gang Giving Tuesday arrangeres i 
Norge, og Foreningen for hjertesyke barn var en 
av 11 organisasjoner som, i regi av og i sam-
arbeid med Norges Innsamlingsråd og Nordic 
Screens (YouTube-netteverk), frontet Giving 
Tuesday i Norge. 

– For oss er det viktig å være tilstede på slike 
arenaer og i sosiale medier. Vi jobber for å 
synliggjøre de hjertesyke barna og deres utfor-
dringer. Da er det naturlig at vi er med i en slik 
kampanje og jobber for å spre budskapet og å få 
inntekter, sier generalsekretær i Foreningen for 
hjertesyke barn, Helene Thon om GivingTues-
day.

– Tusen takk til våre YouTubere, Rebekka 
Andrine (17) og Josefine Lossius (21), som talte 
vår sak og laget fine vlogger om det å leve med 
medfødt hjertefeil. Og takk til alle som har gitt 
et bidrag, avslutter Thon.
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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 |
ANDRE HOLEN
Rådyrstien 15
2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
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 |
GUNN INGER AASEN
3721 Skien
Telefon: 93286877
E-post: 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 |
KARI ANNA R. ROLLAND
Sandvedhagen 22
4318 Sandnes
Telefon: 928 11 138
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 |
VERONICA HILDE
Hildastranda
6793 Innvik
Telefon: 902 51 232
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 |
STIAN SAMSET ELVEBAKK
Fossegrenda 26
7038 Trondheim
Telefon: 988 61 620
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG |
ELSE K. LØVMO FUTAKER
Prost Brants veg 20
7653 Verdal
Telefon: 419 33 676
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND |
MARIANNE WALLE
Folkneset 12
8360 Bøstad
Telefon: 974 68 080
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS |
ASGEIR NILSEN
Seljebergan 15
9300 Finnsnes
Telefon: 975 85 223
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 |  
SISSEL HOLM-SANDNES
Saltnesveien 3
1626 Manstad
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

REGION ØST | 
GUNNAR GEIRHOVD
Markveien 15 J
1406 Ski
Tlf. 918 597 67
E-post: regionost@ffhb.no

REGION SØR |  
JORUNN MOI REINHARDTSEN
Erlevegen 44
4700 Vennesla
Tlf. 975 00 061
E-post: regionsor@ffhb.no

REGION VEST |  
TURID ENGEN
Lensmann Carlsens vei 6
4352 Kleppe
Tlf. 412 19 701
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 |
SILJE KRISTIN GRYTØYR
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
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 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 hjerte- 
barna skal få best mulig behandling. Vi er 
også til stede for familiene i en tøff perio-
de, 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 gjen-
nom 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 

Leder | Anita Gresberg

Telefon 91782226  
E-post: ressursgruppa.ffhb@gmail.com

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?

Mai
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Maia  Åge 
 Kasper  Asbjørg  Magda  Normann  Linda 

Mai 7 Åke 8 Jesper 9 Asbjørn 10 Malvin 11 Norvald 12 Line 13  

Maiken      Espen   
  

 Linn

 
 

 
  Frigjøringsdagen 1945  

  Kristi himmelfartsdag

 
 Filip 

 Åsa 
 Gjermund  Monika  Gudbrand  Guri 

 
 Valborg 1 Åse 2 Gøril 3 Mona 4 Gullborg 5 Gyri 6  

         
  

 

 
 

 
  Offentlig høytidsdag

Kristian  Hallvard  Sara 
 Harald  Eirik 

 Torjus  Bjørnar

Kristen 14 Halvor 15 Siren 16 Ragnhild 17 Erik 18 Torje 19 Bror 20

Karsten    Samira   
 Erika  Truls 

 

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

 
  

   
  

Helene  Henning  Oddleif  Ester  Ragna  Annbjørg  Katinka 

Ellen 21 Henny 22 Oddlaug 23 Iris 24 Ragnar 25 Annlaug 26 Cato 27

Eli 
        

  
 Carmen

 2. pinsedag                               
  

  
  

  
  

 Vilhelm  Magnar  Gard  Pernille

William 28 Magnhild 29 Geir 30 Preben 31
Willy       

  
  

  
 

April 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

Juni 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

 
  

  
  Grunnlovsdag  

    Pinseaften  1. pinsedag 

Notater:

Foreningen for hjertesyke barn ble grunnlagt

Kalender 2018 FFHB.indd   13

19.05.2017   15.49

Hjertebarnkalenderen 2018
Kalender 2018 FFHB.indd   1 19.05.2017   15.48
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ET SPENNENDE VMH-ÅR

Når jeg sitter og skriver dette, 
så er det et par uker igjen til 
jul, og jeg er midt i juleforbe-
redelsene.

Vi har lagt bak oss et spen-
nende år i VMH, hvor vi har 
deltatt på Arendalsuka med 
egen stand sammen med 
FFHB. Vi samarbeider også 

med FFHB om to forskjellige 
prosjekter for ungdom, og vi 
har tilsluttet oss tannhelse-
kampanjen til Fagforbundet 
Ung.

Det siste er noe som er 
svært viktig, for er det noe 
som er ekstra viktig for oss 
med medfødt hjertefeil, så 
er det det å gå til tannlegen 
jevnlig for å forebygge blant 
annet endokarditt. Det er 
en sykdom som i verste fall 
er dødelig, i beste fall så 
ender det med mange uker 
på sykehus med intravenøs 
antibiotikakur. Det er derfor 
ekstra ille at mange opplever 
at de ikke har råd til å gå til 
tannlegen. Det tar nok noen 
år før alle får tannlege via 

egenandelsordningen, men 
forhåpentlig kommer med-
født hjertefeil på lista over 
sykdommer som gir rett til 
støtte til tannlege via NAV.
I skrivende stund er det en 
snau uke til vi får vite om vi 
får støtte til noen av prosjek-
tene vi har søkt om gjennom 
Extrastiftelsen. Jeg krysser 
fingrene for at vi får positivt 
svar på alle!

Med dette vil jeg ønske alle et 
riktig godt nytt år, og takk for 
det gamle.

Morten Eriksen, styreleder

LEDER

Nr. 1 • 2018  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Daglig leder: Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Morten Eriksen 
morten@vmh.no, telefon 47890073 
Oversikt over hele Landsstyret og alle fem 
regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen: Marit Haugdahl
Redaksjonen avsluttet: 
11. desember 2017
Forsidefoto: Hans Petter Sørensen

X-ORD NR. 1-2018

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. MARS

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 1-2018»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 4-2017:

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

Gunnar Pettersen, Tana
Tiril Marie Ormåsen, Fauske
Leonore Lilleborgen, Sandnessjøen
 

Gratulerer!
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Kryssord

V

Yoga-suksess i nord
Side 2-3

 
Hva skjer på 

GUCH-klinikken?
Side 4

Dårlig tannhelse 
gir dårligere livskvalitet

Side 5

 
Klart for Valentinsdagen

Side 6
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10. – 12. november arrangerte VMH region nord 
yogahelg for 11 fornøyde medlemmer. Hele fem 
av dem var hannkjønn!

I tillegg til en håndfull yogatimer fikk deltaker-
ne nyte mye god mat, tur til Telegrafbukta med 
isbading, innendørsbasseng, Fjellheisen, nordlys 
og god stemning. 
Instruktøren Corinne er kjent for mange fra 
Feiringklinikken. I tillegg til yogaundervisningen 
denne helgen, har hun i ettertid sendt yogapro-
gram som baserer seg på de øvelsene som ble gjort 
på workshopen til alle deltagerne. De kan også 
kontakte henne for veiledning og nye øvelser.

NYBEGYNNER
Hans Petter fra Nesna har vært medlem av VMH 
og har deltatt på flere arrangement og kurs. 
Da han så invitasjonen til arrangementet på 
tilbudet fra Facebook-gruppa til VMH i regionen, 
tenkte han umiddelbart at det kunne være en 
koselig og fin ting å gjøre sammen som par. 

YOGAHELG I TROMSØ
– Opplevelsen var langt over forventningene, sier Hans Petter, som deltok 
på VMH region nords yogahelg i november sammen med samboeren Catrine.

I oktober var Region midt på Rush tram-
polinepark og bowling1 i Trondheim. 
Det var felles middag til slutt. I november 
arrangerte regionen julekort-scrapping 
og pepperkakebaking med barn på 
Levanger.
Region midt hadde også kinokveld i alle 
de tre fylkene sine i desember.

Høstaktiviteter i region midt

– Det hørtes spennende ut med yogahelg, fordi 
Hans Petter hadde liten erfaring med yoga og jeg 
har prøvd det en del og har snakket varmt om det. 
Vi tenkte begge to at det ville være nyttig å lære 
denne type yoga sammen. I tillegg gledet vi oss til 
møte alle de andre fra foreningen, og selvsagt så vi 
frem til en helg på helsehotell i Tromsø, Nordens 
Paris, forteller Catrine.

PUST UT
– Det var både lærerikt og koselig! Det beste for 
meg var å lære å virkelig puste ut, å strekke krop-
pen og å få fokus på dette. Å få kjennskap til yoga 
var fint, og opplevelsen var langt over forventnin-
gene, forteller Hans Petter videre. Han synes det 
var et veldig profesjonelt opplegg, og at de fikk 
utnyttet den korte helga til det fulle. Paret skryter 
også mye av instruktøren Corinne. 
– Det er så godt å få prate med andre som er i 
samme livssituasjon og noenlunde samme alders-
gruppe som meg. Andre som har hjertefeil og som 
lever liv som er litt annerledes enn alle andre sine. 
Ikke syk men heller ikke frisk, men en plass midt i 
mellom, utdyper han.

OGSÅ FOR PÅRØRENDE
– Jeg synes helga var helt super! Som pårørende 
var det ekstra flott å føle seg både inkludert og 
godt tatt imot av både arrangør, instruktør og 
resten av gruppen. Jeg har drevet litt med yoga i 
forskjellige varianter før, og trivdes veldig godt 
med de øvelsene Corinne gikk gjennom. Jeg har 
faktisk brukt noen av øvelsene etter at jeg kom 
hjem, sier Catrine.

– For meg var det veldig nyttig å tilbringe tid 
sammen med andre med hjertefeil. I hverdagen 
tenker jeg sjelden over at Hans Petter har denne 
diagnosen, selv om jeg har vært med på både 
hjerteoperasjon og sett hva diagnosen kan gjøre 
både fysisk og psykisk. I møte med VMH-gruppen 
ble jeg minnet på at han faktisk sitter med en del 
utfordringer, opplevelser og kanskje også bekym-
ringer som vi uten hjertefeil ikke tenker over i det 
daglige. Vi blir også bedre kjent med hverandre på 
denne måten og det bringer oss tettere sammen, 
fortsetter hun.

Hans Petter og 
Catrine på toppen av 
Fjellheisen i Tromsø. TEKST: KARI ANNE PEDERSEN OG MARIT HAUGDAHL.  FOTO: HANS PETTER OG CATRINE
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Har du noen gang lurt på hva GUCH-en-
heten ved Rikshospitalet er og hva de gjør? 
De ansatte ved avdelingen har laget et 
eget informasjonsskriv som de sender til 
pasientene når de kommer første gang etter 
at de har fylt 18 år. Vi tror kan være nyttig 
for mange! 

GUCH-teamet på Rikshospitalet er et eget 
team av sykepleiere og leger som har til 
oppgave og følge deg opp. 
GUCH står for Grown up with congenital 
heart disease, det vil si pasienter med med-
født hjertefeil fra 18 år og oppover. 
Når du har blitt 18 år vil du bli innkalt til 
kontroll på poliklinikken for voksne.  Nå 
har du blitt myndig, og er på god vei inn i 
de voksne rekker. Dette betyr at du nå skal 
ta ansvar for ditt eget liv, kanskje ta lappen, 
gå på polet, flytte hjemmefra, benytte stem-
meretten din og så videre. Du har nå byttet 
plass i førersetet med dine foreldre. 
Det innebærer også at du nå må betale en 
egenandel ved dine polikliniske kontroller. 
Per i dag er den 345 kr, og 690 kr hvis du 
uteblir og ikke avbestiller timen. Derfor 
er det viktig å huske timen, avbestille ved 
sykdom, eller bytte dersom timen ikke pas-
ser.  Du kan ha med deg noen hvis du vil, 
men nå må den personen betale reisen selv. 
Hvis du må ha ledsager, så er det fastlegen 
som, etter visse kriterier, må godkjenne det.  
Dette må gjøres før dere starter reisen, og 
reisen skal bestilles via Pasientreiser. De 
dekker billigste reiserute. 
En annen viktig del av det å bli 18 år, er 
at nå er du utvokst. Det er ofte behov 
for tett oppfølging og hyppige kontroller 
i barne- og ungdomsårene, fordi du har 
vært i vekstperiode. Når du nå er vok-
sen og utvokst er det ikke sikkert at du 
trenger kontroller så ofte.  Det er alltid 
den siste kontrollen som bestemmer når 
neste kontroll skal være. Du vil også få 
tilsendt legens notat fra kontrollen. Da vil 
du alltid kunne følge med på hva som ble 
bestemt. Dette er en fin anledning til å lage 
sin egen mappe, hvor du kan arkivere disse 
notatene.  
Du skal også ha kontakt med din fastle-
ge. Fastlegen vil også få et skriv fra siste 

kontroll. Hos fastlegen skal du få fornyet 
resepter, og dersom det er noe du har be-
hov for mellom kontrollene er det fastlegen 
du skal kontakte. Det er viktig at fastlegen 
blir kjent med deg og får innblikk i din 
hjertefeil og oppfølging. 

HVA INNEHOLDER EN KONSULTA-
SJON?
Vi tar EKG, ultralyd av hjertet ditt, og ofte 
en arbeidsbelastning, som vil foregå på en 
sykkel uten O2-maske. 
En viktig del av denne konsultasjonen er 
samtalen med deg.  Du møter GUCH-sy-
kepleier, som ofte starter med samtale, og 
i samarbeid med legen har vi en oppsum-
merende samtale etter undersøkelsen. 
Denne samtalen vil ta for seg: din hjertefeil, 
medisiner, hvordan forebygge bakterielle 
infeksjoner, tannlege, hjerterytmeutfor-
dringer, prevensjon, familieplanlegging og 
livsstil.

PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER  
Hvis du trenger hjelp, vil vi kunne veilede 
deg til hvor du kan ta kontakt. Det er 
viktig at du bruker kommunen der du bor. 
Kommunene har ofte en fane som heter 
«psykisk helsehjelp» på sin nettside. Her 
kan du ta kontakt selv, og denne tjenesten 
er gratis. Fastlege kan også henvise deg 
videre. 

HVA VI FORVENTER AV DEG 
Møt presis til timen. Sett deg inn i og vit 
hva hjertefeilen din heter, alle detaljene 
trenger du ikke å kunne. Ha oversikt over 
medisiner du eventuelt bruker. Skriv disse 
inn på telefonen din, så har du det alltid 
med deg. Skriv også opp alle spørsmål du 
har. Det er så fort gjort å glemme når en er 
inne hos lege/sykepleier. 
Du skal vite at det er ingen spørsmål som 
er dumme, eller ikke passer. Vi har taus-
hetsplikt. 

Hva møter deg ved poliklinikken 
på Rikshospitalet?

Hvorfor kan det blir forskjell på kontrollene fra barne- og ungdomsoppfølgingen 
og oppfølgingen som voksen? Hva møter pasientene ved GUCH-klinikken på

 OUS Rikshospitalet?

GUCH-ENHETEN, KARDIOLOGISK AVDELING 
VED OUS RIKSHOSPITALET

LEGER: Ola Gjesdal, Gunnar Erikssen, Helge Skulstad, Mette-Elise Estensen og 
Vibeke Almaas. 
SYKEPLEIERE: Aldiana Prnjavorac, Katrine O. Eriksen og Anne Skeide (bildet)
Tlf: 23073867/calling 26406
Epost: guch@rikshospitalet.no
 

TEKST OG FOTO: MARIT HAUGDAHL

 
Høsten 2016 mistet Bjørn Håvard Aune 
plutselig en tann. På grunn av utfordringer 
med tenner og tannkjøtt tidligere, var det 
ikke mulig å bygge bru mellom tennene for 
å fikse det, og han måtte trekke en tann til. 
Senere viste det seg at Bjørn Håvard også 
må få et tredje implantat. Nye tann-im-
plantater koster 25.000 kroner per stykk.
– Jeg har alltid hatt mye hull, og har tatt 
mye medisiner som også påvirker tann-
helsen. Jeg har også en tannkjøttsykdom 
som gjør at jeg nå må gå til tannpleier 4-6 
ganger i året. Siden i fjor høst har jeg brukt 
over 20.000 på besøk hos tannpleier og 
tannlege. Jeg har brukt alle reservene jeg 
har, og har ikke sjans til å skulle betale 
75.000 for tannimplantater i tillegg. Som 
ufør har jeg det tungt nok økonomisk fra 
før, sier en fortvilet Bjørn Håvard.
 
ADVOKATMAT
Han vet mye om hvordan det er å ha dårlig 
økonomi. I åtte år kjempet han for å bli 
ufør. I disse årene var han helt avhengig 
av økonomisk støtte fra foreldrene, og de 
måtte engasjere advokat for å overbevise 
NAV om å innvilge uføresøknaden. Dette 
har pådratt familien betydelige kostnader, 
selv om dette delvis er dekket gjennom 
rettshjelpsordningen og det offentliges 
plikt til å betale kostnader i klagesaker når 
klager vinner frem.
Bjørn Håvard har også engasjert advokat 
for å få hjelp til å dekke utgiftene til tann-
helsa si. Disse kostnader har han fått avslag 
på å få dekket.   
– Jeg har søkt Helfo om å få dekket utgif-

tene flere ganger, men får bare avslag. Før 
2010 fikk jeg dekket en del på grunn av 
medisinene jeg sto på, men de medisinene 
står ikke på lista lenger. Jeg kan ikke utsette 
foreldrene mine for mer, de er pensjonister 
og har hjulpet meg så mye, sier han stille.
 
FÅR IKKE STØTTE
Nå velger Bjørn Håvard å gå ut offentlig 
med sin historie for å vise hvordan tann-
helse kan bli en stor utfordring for voksne 
med medfødt hjertefeil. Han vil sette søke-
lyset på det siste store hullet i den norske 
velferdsstaten. 
Som hovedregel må voksne betale utgifte-
ne til tannbehandling selv, men det finnes 
unntak dersom du har visse sykdommer, 
tilstander eller skader. Helfo mener han 
ikke går inn under noen av de 15 diagnose-
ne som skal gi rett til støtte. Han får heller 
ikke støtte etter sosialtjenesteloven, fordi 
han eier sin egen bil og bolig og derfor per 
definisjon har for god råd.
– Tannhelsa mi og de økonomiske bekym-
ringene går hardt inn på meg både fysisk 
og psykisk. Jeg har ikke sjans til å betale 
75.000 kroner for tannproteser. Livskva-
liteten har blitt dårligere det siste året. Jeg 
har det steintøft. Jeg betaler alltid regninger 
først, og da er det nesten ingenting igjen til 
å finne på ting i fritiden. Ser jeg en tom flas-
ke i veikanten, får jeg dollartegn i øyene, 
forteller Bjørn Håvard.
 
NY VURDERING I JANUAR
Advokaten har hatt en dialog med tann-
legen, og kirurgen på Rikshospitalet har 
uttalt seg i saken. I følge advokaten ser det 
ut til å foreligge manglende forståelse for 

regelverket, herunder en tidligere avgjørelse 
i Trygderetten om denne problemstilling. 
Det kan virke som det er medisinsk uenig-
het mellom lege og tannlege om hva som 
faller inn under infeksjonsforebyggende be-
handling, og ifølge advokaten vil det derfor 
være viktig å få en klar praktisering både 
av regelverk og medisinsk begrunnelse. 
Nå er Bjørn Håvards papirer sendt til 
spesialistene på St. Olavs Hospital. Her har 
han fått time 2. januar.
– Hva håper du på?
– Jeg har møtt så mange skuffelser at jeg 
har lært meg å ikke håpe på noe som helst. 
De skal ta bilder og undersøke meg, så får 
vi se hva det blir videre. Men skulle jeg fått 
innvilget støtte til nye tannproteser og til å 
dekke utgiften ved videre tannbehandling, 
så hadde det betydd alt.

Advokat Rune Vikan, som har 
lang erfaring fra å arbeide 
med saker relatert til medfødt 
hjertefeil, mener det er behov 
for klarere retningslinjer på 
tannhelseområdet.
 
Vikan er Bjørn Håvard Aunes advokat og 
var tidligere «hjerteadvokat» i Forenin-
gen for hjertesyke barn.
– Fra ditt ståsted som advokat, synes du 

det er vanskelig å tolke regelverket om 
hvem som kan få Helfo-støtte til tannbe-
handling? 
– For så vidt, siden det er en kombi-
nasjon av regeltolkning og medisinsk 
vurdering.
– Er du enig i at det er lite helhetlig så 
lenge det er opp til den enkelte tannbe-
handler å vurdere om pasienten skal få 
støtte? 
– Ja, det synes å være behov for en kla-
rere felles rettledning/instruks/referanse 
både rettslig og medisinsk, slik at praksis 
blir mest mulig lik.

– Vi har mange gode ordninger for folk 
som er kronisk syke i Norge, men det er 
åpenbart at systemet har huller ...
– Ja, jeg er enig i det. Det er typisk for 
slike ordninger at både behov, erfaringer, 
fortolkninger og ikke minst myndighets-
beslutninger endrer seg over tid.
– Hva betyr det egentlig at St. Olav nå 
skal se på Bjørn Håvards sak på nytt?
– At kompetente fagpersoner skjærer 
gjennom og konstaterer at behandlin-
gen av Aune er infeksjonsforebyggende 
behandling i sin helhet, og følgelig dekket 
av refusjonsordningen.  

DÅRLIG TANNHELSE GIR DÅRLIGERE LIVSKVALITET
– Tannhelsa mi og de økonomiske bekymringene går hardt inn på meg både fysisk og psykisk. 
Jeg har det steintøft, sier Bjørn Håvard Aune (41).

ADVOKAT: – BEHOV FOR KLARERE REGLER

Bjørn Håvard Aune.
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Kari Anne Pedersen er styremedlem i 
Stiftelsen Organdonasjon, og benytter alle 
anledninger til å snakke om organdona-
sjon og stå på stand for saken. Hun vil 
ha med seg flere VMH-ere til å arrangere 
stand på Valentinsdagen i februar.

– Er det ikke vanskelig? 
– Nei! Veldig lett og veldig artig!
– Hva gjør jeg? 
– Du klikker deg inn på Donordag.no og 
«Gå til påmelding». Her kan du velge om 
du ønsker å arrangere en egen stand, eller 
melde deg på en stand som noen andre 
allerede har planlagt, forklarer Kari Anne. 
Ønsker du å arrangere egen stand ligger 
det så et ferdig utkast til hvordan du 
søker om tillatelse til å arrangere stand 
der du vil ha den (for eksempel på et kjø-
pesenter). Denne fyller du ut med dato, 
ditt navn og sender dit du ønsker å stå. 
Når du har fått tillatelse til en standplass, 
registrerer du deg på som Standkontakt 
på den samme nettsiden. 
– Videre krysser du av for hvor mye 
materiell du vil at Stiftelsen Organdona-
sjon skal sende deg – liten, medium eller 
stor pakke. Da får du en pakke i posten 
som inneholder alt du har behov for på 
din stand: brosjyrer, donorkort og diverse 

materiell å gi bort som ballonger, drops, 
penner, handlenett og så videre, fortsetter 
Kari Anne.
Når du melder på en stand hos Stiftelsen 
Organdonasjon (SO), kan andre se at det 
skal være stand der du har bestemt, og 
melde seg på din stand. Du får en e-post 
fra SO hver gang det er en person som 
ønsker å delta på din stand.
– Hvordan sjekker jeg om noen har plan-
lagt stand i mitt område? 
– På samme side som du registrerer egen 
stand er det en oversikt over allerede 
planlagte stand rundt i hele landet.
– Hvem kan jeg samarbeide med? 
– Hvem du vil! En venn, familie eller 
selvsagt andre medlemmer i VMH, eller 
kanskje FFHB?
– Må du ikke kunne mye om organ- 
donasjon? 
– I pakken med materiell som du får 
tilsendt fra SO ligger det et informasjons-
ark der de har listet opp de vanligste 
spørsmålene man får når man står på 
stand – og svar på disse. Det ligger også 
masse informasjon om organdonasjon på 
hjemmesiden til SO hvis du ønsker enda 
mer kunnskap. Og husk at det er lov å 
ikke vite alt når man står på stand. Det er 
fullt mulig å svare at det er noe man ikke 
vet, og for eksempel henvise til hjemmesi-

den til SO, understreker Kari Anne. 
– Kontakt meg gjerne om du lurer på noe 
og har lyst til å høre mer. Hvis man er 
usikker, kan det jo være en fin start å først 
delta på en stand noen andre arrangerer. 
Lykke til!

GJØR KLAR FOR 
VALENTINSDAGEN 2018
 
Så enkelt lager du stand for Organdonasjon-saken på 
Valentinsdagen 14. februar!

Kari Anne Pedersen (t.h.) sammen med Lene 
Zahl Johnsen og Anne Randa på stand for 
Stiftelsen Organdonasjon under Donasjon-
suka høsten 2017. 

BLI MED Å SI JA
Stiftelsen Organdonasjon markerer 
Valentinsdagen 2018 med stands og 
aktiviteter onsdag 14. februar. 
Bli med å få flere til å si JA til organ-
donasjon ved å lage til en stand, del 
ut donorkortbrosjyrer og informer 
om temaet. Dagen kan gjerne mar-
keres en annen dag, eller lørdagen 
etter. 
For mer informasjon og påmelding, 
gå til www.donordag.no

40+ FOR SISTE GANG
I mars 2018 blir det kurs for 
40+ for siste gang.
Siden det har vært så stor pågang til kursene 
for alle over 40 år med medfødt hjertefeil, 
har Rikshospitalet allerede satt opp et nytt 
kurs 15. og 16. mars 2018. Dette blir tredje 
og siste sjansen for denne aldersgruppen på 
en stund.
Som tidligere spanderer VMH region øst 
middag på deltakerne første kurskveld her.
Program og påmeldingsinfo finnes på vmh.no

LANDSMØTE 2018 
Vi minner om VMHs Landsmøte 14.-15. april 2018 på Quality Airport Hotel 
Gardermoen.
Innkallingen er sendt ut til alle medlemmer i henhold til vedtektene. Frist for 
saker til behandling på Landsmøtet er 14. januar.  Invitasjon til Landsmøtet 
med priser for andre enn delegatene sendes ut i midten av januar.

LIKEPERSONSAMLING
Første helgen i desember arrangerte VMH vide-
regående kurs for likepersoner på Holmenkollen 
Park Hotel. 

Kurset tok for seg hva likepersonsarbeid betyr for en selv og for andre. Alle 
som tidligere har deltatt på likepersonseminar var invitert.
I løpet av ett døgn fikk deltagerne ny kunnskap, oppfrisking av tidligere 
lærdom, og det var lagt vekt på motivasjon og samhold. Det ble også litt tid 
til erfaringsutveksling og gruppearbeid. 
Lørdag kveld var det julebord og søndag var det blant annet foredrag med 
Simen Almås – «Ta vare på de gode stundene – lev». Julebordet og foredrag 
var felles med en gruppe ungdommer fra FFHB og VMH i alderen 18 – 24 år, 
som hadde samling samme sted.
Tema for deres samling var hvordan VMH bedre kan tilrettelegge aktivite-
ter og tilbud slik at det blir mer attraktivt for yngre medlemmer å engasje-
re seg i VMH.

Nye muligheter på Feiring
Det har vært fullt på GUCH-inntakene på Fei-
ringklinikkens rehabiliteringsavdeling de siste par 
årene.
Derfor er det lurt å være tidlig ute med påmeldin-
gen til oppholdene, som varer i fire uker.
Årets første inntak starter 5. februar 2018. Søk-
nadsfristen er en måned før, 5. januar, men det går 
an å høre med inntakskontoret om det er ledige 
plasser også etter denne datoen. Kontakt inntaks-
kontoret på telefon 63 92 44 00 eller epost feiring.
post@lhl.no.

Neste mulighet med egen gruppe for de med med-
fødte hjertefeil, er fra 28. mai, med søknadsfrist 
27. april.

Februar-oppholdet blir det siste på Feiringkli-
nikken der den ligger i dag, i Feiring ved Mjøsa. 
I løpet av våren flytter hele klinikken til det nye 
LHL-sykehuset ved Gardermoen.

Leder for rehabiliteringsavdelingen, Nils Erling 
Myhr, har sagt til VMH at det ikke blir noen 
endringer i opplegget for GUCH-deltagere etter at 
de flytter til Gardermoen.
– Noen timeplanendringer kan det nok bli for å få 
kabalen til å gå opp, men ellers blir det som før – 
foreløpig, forsikrer han om.

På vmh.no kan du lese Kari Annes blogg om hva 
et rehabiliteringsopphold innebærer. Her finner du 
også informasjon om hvem som kan søke og hvor-
dan man gjør det.

Line nestleder i  
Unge Funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede har nylig valgt nytt 
styre. Line Skåtøy (30) fra VMH er ny nestleder 
i foreningen.
– De viktigste sakene å jobbe for i Unge Funk-
sjonshemmede blir skole, høyere utdanning og 
jobb/arbeidsliv, sier Line, som også sitter i landsstyret i VMH. Hun 
gleder seg til å ta fatt på nestledervervet i Unge Funksjonshemmede. 
– Gjennom å være aktiv i organisasjonsarbeid i mange år treffer man 
mange medlemmer, og danner egne erfaringer innen flere felt. Jeg har 
sett et økende behov for informasjon, tilrettelegging og kunnskap, sier 
Line.
Line har også tatt fag innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhetsingeniør.
– Som K-HMS-ingeniør tror jeg at jeg kan bidra på en positiv måte i 
det nye styret i Unge Funksjonshemmede. Spesielt når det kommer til 
den delen hvor det gjelder tilrettelegging innen jobb, sier hun.

HER ER UNGE FUNKSJONSHEMMEDES NYE STYRE:
Camilla Lyngen (Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer), styrele-
der
Line Skåtøy (Voksne med medfødt hjertefeil), nestleder
Martine Antonsen (Mental Helse Ungdom), styremedlem
Nikolai Raabye Haugen (Landsforeningen for nyrepasienter og trans-
planterte barn og unge), styremedlem
Martine Teigen (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer), styre-
medlem
Marion Alver (NORILCOS ungdom), styremedlem
Martin Berhovde (Norges Døveforbunds Ungdom), styremedlem
Judee Isabel Bjørgan (Psoriasis- og eksemforbundet Ung), 1. vara
Frode Kämpe (Mental Helse Ungdom), 2. vara

VIL DU VÆRE EN  
STØTTESPILLER FOR 
HJERTEUNGDOM?

Foreningen for hjertesyke barn 
leter etter deg som er trygg, støt-
tende og som har evnen til å lytte. 
De lover solid opplæring og nyttige 
erfaringer.

Kan dette være noe for deg? FFHB vil gjerne ha 
kontakt med mennesker som:
• er myndig eller ung voksen med et nært forhold 

til egen ungdomstid
• hadde som hjertesyk ungdom noen utfordringer 

og berg- og dalbaner i din hverdag 
• har kommet til et sted i livet hvor du i større 

grad opplever å mestre hverdagen som hjertesyk
• har lyst til å bistå i et meningsfullt og viktig pro-

sjekt der fokuset er å mestre det livet man har

Invitasjonen og mer informasjon finner du på 
ffhb.no



Stiftelsens formål
Lasselitens fond for hjertesyke barn har som
ideelt formål:
• å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn 

og ungdom i forbindelse med hjerteopera-
sjoner og annen medisinsk behandling.

• å bidra med økonomisk støtte til 
forskning relatert til hjertesykdommer hos 
barn og ungdom.

• å bidra økonomisk til utstyr og materiell 
til sykehusavdelinger for hjertesyke barn. 

• å bidra økonomisk til sosiale tiltak av ulik 
art for hjertesyke barn og ungdom og deres 
foreldre/foresatte.

Styret:
Stiftelsens styre består av sju medlemmer hvorav 
fire av styrets medlemmer representeres av 
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB).
Norsk barnelegeforening og Norsk cardiologisk
selskap har hvert sitt styremedlem og familien
Fagereng er fast styremedlem i stiftelsen.

Stiftelsens grunnkapital og utdelinger
Stiftelsens deler ut midler etter behov og
avkastningen utover grunnkapitalen benyttes
til utdeling i samsvar med stiftelsens formål.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 
OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

ØNSKER DU Å STØTTE ARBEIDET?  
KONTONUMMER 2655 01 94340
Foreningen for hjertesyke barn er sekretariat for
Lasselitens fond og henvendelser kan gjøres til:
Foreningen for hjertesyke barn,
Postboks 222, sentrum,0103 Oslo.
Telefonnummer 23 05 80 00 eller mail: ffhb@ffhb.no

LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
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peForeningen for hjertesyke barn, 
Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo.
Telefonnummer 23 05 80 00, mail: ffhb@ffhb.no

RETURADRESSE:
Foreningen for 
hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo


