
– Jeg er så takknmelig 
   for livet!
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Spør du en tilfeldig innbygger i Norge, er sjansen stor for at hen husker  
navnet «Lasse-liten». I hvert fall hvis vedkommende er født på 
1980-tallet eller tidligere. Og det er ikke uten grunn. Lasse Fagereng  
ble født i 1987, og sjelden har et barn fått større oppmerksomhet i 
media enn ham. Lasse er nå definitivt blitt stor, men fortsatt kan 
han figurere på avisforsider – med sitt gamle kallenavn. 

Jeg var selv 12 år da han ble født, og selv om jeg ikke husker forsidene  
fra den gang eller dramaet som utspilte seg, så husker jeg kallenavnet,  
og at han hadde en hjertefeil som var livstruende. Han har på mange  
måter blitt stående igjen som en personifisering av hvordan det er 
å ha hjertefeil. 

Ser vi nå tilbake, viser historien om Lasse med stor tydelighet flere 
interessante trekk. For det første er det overtydelig at hypoplastisk 
venstre hjertesyndrom (HVHS), i likhet med flere andre komplekse  
hjertefeil, er en alvorlig diagnose, i dag som den gang. Forskjellen 
mellom 2021 og 1987 er imidlertid at dødeligheten er langt lavere 
nå – heldigvis. Man vet mer om hva som skal til for å behandle 
barn med alvorlige medfødte hjertefeil. I etterkant av at Lasse ble 
sendt til USA for å redde livet, skjedde det et paradigmeskifte for 
behandling av medfødte hjertefeil. Fra 1999 ble barn med hjerte-
feil behandlet og operert på Rikshospitalet. 

For det andre viser historien også at vi snakker om svært vanskelige  
valg. Tallene viser at færre barn blir født med alvorlige hjertefeil 
som HVHS. Alf Meberg skriver i denne utgaven av Hjertebarnet at 
cirka 60 prosent av alvorlige hjertefeil oppdages ved ultralydunder- 
søkelse under svangerskapet. Det er sannsynligvis årsaken til en 
markert økning i svangerskapsavbrudd på en slik indikasjon. 

Alle må gjøre sine personlige valg – og de må 
og skal vi respektere. Visjonen til Foreningen 
for hjertesyke barn er at alle barn med hjerte- 
feil skal ha et godt liv. Fokuset har i svært man-
ge år, ikke uten grunn, vært overlevelse. Men i 
likhet med det paradigmeskiftet som skjedde  
i etterkant av at Lasse-liten ble født, bør vi nå 
også nærme oss et nytt paradigmeskifte. Det 
holder nemlig ikke bare å behandle selve 
hjertefeilen og deretter tro at resten går av 
seg selv. Det handler ikke bare om å overleve.  
Det handler om å leve.  

36
Alltid i hjertebarnet
Leder 3
Notiser  4 
Fagnytt: Er kontaktfamilieordningen veien å gå? 42
Frivillighetsspalten 44
Mat og hverdag 48
Kryssord  50
Hvem er hvem 52

Fag og annet
Ei makeløs jente fra Fauske  6
Må tenke igjennom alt jeg driver med  12
En bro av hjerter  14
Lasse-liten er blitt Lasse-stor  18
En omdiskutert og politisk symbolsak  21
Hjertedamene  22
Med hjerte for HVHS  26
Det vanskelige valget  29
Du har vel hørt om Hjertepermen?  30
Født i koronatid  31
Hvordan har det gått med barna med HVHS  34
Studie om uventet død hos små barn med hjertefeil  36
Føler seg frisk, lever som frisk  38
Fjernveiledet og fjernstyrt hjerteultralyd  40
Datamodell fra oljeforskning kan hjelpe  
hjertesyke barn  41
«Hull i hjertet» En utstilling om sorg  
og sterke bånd  45

VMH-nytt
Leder 54
Nye funn om Covid-19 blant  
voksne med medfødt hjertefeil 54
Lene og VMH inntar Europa 55
Hjertebarnsmammaen som fikk hjertefeil 56
Foreningsnytt 58

22 Hjertedamene 
– Den følelsen, når jeg gikk inn på sykehuset og passerte  
resepsjonen, kanskje midt på natten, og jeg ikke visste hva 
som ventet meg. Den følelsen kan jeg huske ennå, den var  
ikke god.

40 Forskningsprosjekt:
Fjernveiledet og  
fjernstyrt hjerteultralyd

Selve symbolet på hjertesaken

Stig Flesland,  
Leder FFHB

31
Født i koronatid
Johan Aleksander Einangen 
Holst har levd hele sitt åtte 
måneder gamle liv i koronatid. 
At familien bor på et lite sted 
nord i landet har vært både
utfordrende og bra for den 
lille gutten, som ble født med 
hypoplastisk venstre hjerte-
syndrom (HVHS).

21
En omdiskutert og
politisk symbolsak
– Dette var en veldig spesiell 
og vanskelig sak, sier Wenche 
Frogn Sellæg. Hun var sosial- 
minister i 1990 og den som 
besluttet at hjertebroen til 
utlandet for barn med 
diagnosen HLHS ble etablert.  
Ordningen varte i nesten  
10 år og fulgte en opprivende  
politisk prosess.

6
Ei makeløs jente 
fra Fauske
Sigrid L. Stemland er 13 år 
og har hjertediagnosen 
HVHS. – Vi har vært heldige 
og hun har fått så mye hjelp. 
Sigrid har et godt liv og er 
rett og slett ei makeløs 
jente, mener foreldrene. 
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Vellykket pasientseminar om ARVC 

Både deltakere og forelesere kom fra 
hele verden, også fra Norge. Ved Johns 
Hopkins Hospital har man hatt et eget 
program for ARVC siden 1999, og om-
trent like lenge har det vært tilbud om et 
årlig pasientseminar rettet mot denne 
pasientgruppen. På grunn av korona ble 
årets seminar digitalt, og dermed kunne 
«hele verden» inviteres inn til seminaret. 

ARVC (Arrhythmogenic Right Ventricular 
Cardiomyopathia) er en arvelig hjerte-
muskelsykdom som fører til at muskula-
turen spesielt på høyre hjertehalvdel 
svekkes. Dette kan føre til hjerterytme-
forstyrrelser, og i verste fall hjertestans. 
Det foreligger ulike tall og studier på 
hvor utbredt denne sykdommen er – det 
varierer fra 1/500 til 1/2500. ARVC er 
en kjent årsak til hjertestans hos unge, 
og spesielt hos idrettsutøvere. Nyere 
studier tyder på at omtrent 20 prosent 
av plutselig død hos idrettsutøvere  
skyldes denne sykdommen.

Foredragsholderne var blant de beste i 
verden på sitt område, og fra Oslo Univer- 

sitetssykehus deltok overlege Kristina 
Hermann Haugaa med en god presentasjon  
om ARVC og graviditet. Hovedbudskapet 
fra henne var at de fleste med ARVC kan 
gjennomføre et svangerskap, men alle bør 
søke rådgivning ved et spesialistsenter  
før man blir gravid. I Norge er dette OUS. 
Deretter blir man individuelt fulgt opp, 
enten lokalt, regionalt eller nasjonalt.  
I Norge er det mulig å få genetisk veiled-
ning før fødsel. Barn bør undersøkes og 
eventuelt testes ved 7–10-årsalder.

Fra Nederland var det en god forelesning 
om familieoppfølging ved ARVC. Alt for 
få familiemedlemmer gis informasjon og 
tilbud om veiledning og eventuell testing 
for sykdommen i dag, og det er et uttalt 
mål å nå ut til flere om mulighetene som 
foreligger. Familier med barn og unge 
trenger et spesielt tilrettelagt tilbud, og 
mange land har kommet langt med dette.

Mange temaer ble belyst, og mye ny 
forskning ble lagt fram, blant annet om 
trening, screening, psykososial omsorg, 
ICD osv. 

Ta gjerne kontakt med:
marte@ffhb.no om du ønsker mer 
informasjon om seminaret og/eller 
 om ARVC. 

Digital 
konferanse 

for tillitsvalgte i april

Fysisk aktivitet for barn med 
medfødt hjertefeil, hvordan  
passe på seg selv når livet blir 
krevende og organisatoriske 
nyheter, som digital håndbok  
for tillitsvalgte, var temaer da 
Foreningen for hjertesyke barn 
hadde digital og koronavennlig 
konferanse for tillitsvalgte 
lørdag 24. april. 

75 deltakere var med fra hver sin 
skjerm, og både det tekniske og 
det mellommenneskelige fungerte.

Håndbok for tillitsvalgte ble  
presentert. Dette er et verktøy 
for alle tillitsvalgte, med tips og 
råd og retningslinjer for alt arbeid  
som gjøres i Foreningen for hjert- 
syke barns fylkeslag og kretslag. 

Håndboka er å finne på  
Ekstranettet på www.ffhb.no, 
og alle tillitsvalgte har et  
brukernavn og passord for 
å logge seg inn her.

Samling for familier som har mistet 
barn med hjertesykdom
Helgen 3.–5. september blir det igjen arrangert samling for familier som har  
mistet barn med hjertesykdom. Dette er et samarbeid mellom Foreningen for 
hjertesyke barn og Modum Bad, og bygger på tidligere og svært gode erfaringer 
med denne typen samlinger. Familier (foreldre og søsken) som har mistet sitt 
hjertebarn er velkommen til å melde seg på. Dette er et tilbud for hele familien.

Ved spørsmål om samlingen, ta kontakt med Foreningen for hjertesyke barn ved 
Kristin Tvervåg på: ressursgruppa@ffhb.no eller tlf. 99 04 63 15, eller Modum 
Bads kurs- og kompetansesenter på: kurs@modum-bad.no.

HER FINNES PROGRAM OG PÅMELDINGSMULIGHET:
https://kildehuset.no/personlig-utvikling/familiesamlingffhb/

Koronaen kom til Norge i fjor vinter og satte en støkk i oss alle. Kanskje i  
særdeleshet i foreldrene til hjertesyke barn. Nå har vi levd med koronaen, og  
med unntakstilstanden den har skapt, i halvannet år. Hva gjør dette med oss? 
Hvordan påvirkes barna? Finnes det gode råd for hvordan vi kan ivareta  
oss selv og hverandre i denne situasjonen?

På webinaret for medlemmer i Foreningen for hjertesyke barn tidligere i vår, 
snakket psykolog Caroline Rostrup om vanlige reaksjonsmåter, og ikke minst om at 
det også finnes gode grunner til å kjenne både angst, uro og tungsinn i møte med 
alvorlig sykdom og med trusselen om en dødelig virussykdom hengende over oss. 
– Det er kanskje ikke så rart at vi reagerer, sa Rostrup og oppfordret alle foreldre 
til hjertesyke barn, som hun mener gjør en fantastisk jobb, til å være rause med 
seg selv. 
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Notiser

På den første dagen i mai ble det arrangert et digitalt pasient- 
seminar om ARVC fra Johns Hopkins Hospital i Baltimore i USA.

Tekst: Marte Jystad

Webinar med psykolog  
Caroline Rostrup:

«Å leve med frykt og usikkerhet 
  – i koronaens tid»

«Familier med barn 
og unge trenger et 
spesielt tilrettelagt 
tilbud, og mange 
land har kommet 
langt med dette.»

Styreleder i Foreningen for 
hjertesyke barn, Stig Flesland, 
ønsket velkommen til den  
digitale konferansen.
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Familien Stemland bor i naturskjønne Fauske 
i Nordland. De gleder seg over stabile og 
gode hverdager og at det meste med disse 

faktisk går bra og fungerer. 
– Kanskje har vi hatt flaks, eller så bor vi bare 

på den riktige plassen i landet, undres mamma 
Trine. 

– Eller kanskje har vi selv også gjort noe riktig, 
fortsetter hun lurt. 

For Trine og mannen Jack tror det også handler 
om innstilling. Om å få hodet med på å tenke 
positivt og å se mulighetene, selv om ting er van-
skelige. For selvsagt har de også tunge stunder. 
Ting er ikke alltid enkle eller uproblematiske når 
du skal leve med og forholde deg til alvorlig syk-
dom. Noe de virkelig fikk smake på da det hele 
begynte for snart 14 år siden.

Umenneskelig situasjon 
Et par dager etter fødselen fikk foreldreparet 
Trine og Jack Stemland den sjokkartete beskjeden 
om at deres nyfødte datter var svært alvorlig syk, 
med diagnosen hypoplastisk venstre hjertesyn-
drom (HVHS). Ikke lenge etter måtte de selv være 
med på å beslutte om hun skulle opereres eller 
ikke – om hun skulle få leve eller dø. 

– Det var en helt umenneskelig situasjon, sier 
Trine når hun tenker tilbake på denne nesten 
uvirkelige tiden. Hun får tårer i øynene. Jack stryker 
henne over ryggen. De var sammen om dette den 
gangen, og det er de fortsatt. Med lett hoderisting 

sier Trine at det rare er at Jack husker så mye mer 
fra denne tiden enn det hun gjør. 

– Hjernen min har kanskje bare sortert bort en 
del av disse minnene, for å beskytte meg.

Foreldrene er glad for at de valgte som de gjorde 
– selv om det den gangen verken var enkelt eller 
opplagt hva utfallet skulle bli. 

– Det går bra med vår Sigrid i dag, hun har et 
godt liv. Det visste vi ikke da. 

Jack legger til at det var mange ting som spilte 
inn da de den gangen tok avgjørelsen. Ikke minst, 
og nettopp så relevant, all usikkerheten rundt 
hvordan det ville gå med barnet deres, hvordan 
hun ville klare seg og hvor mye smerte hun ville 
måtte gå igjennom. Jack forteller at hans måte å 
håndtere dette nesten umulige dilemmaet på, var 
å lese alt han kom over, i jakten på svar. Om han 
vil anbefale samme strategi i dag, er han usikker 
på. Det er mye dyster lesning.

– Man kan jo bli mørkeredd av å lese om diag-
nosen hun har, sier han alvorlig. 

– Vi tok vår beslutning den gangen, og den var 
riktig for oss. Ting har ordnet seg veldig bra for 
Sigrid. Det er ingen selvfølge, og det er heller 
ingen selvfølge at man takker ja til operasjon. 
Barnet må igjennom så mye! Jeg har forståelse for 
foreldre som sier nei, sier Jack med stor ydmykhet 
– og en uendelig takknemlighet over at datteren 
deres er i live. 

For ham er det viktig å få fram dette perspektivet 
når de nå skal dele sin historie i magasinet 

Ei makeløs  
jente fra Fauske
Sigrid L. Stemland er 13 år og har hjertediagnosen HVHS. – Vi har vært 
heldige og hun har fått så mye hjelp. Sigrid har et godt liv og er rett og 
slett ei makeløs jente, mener foreldrene. 

Tekst: Hanni W. Petersen Foto: Privat

BESTEVENN: Sigrid er 
lidenskapelig opptatt av 
hest og ridning. Her er  
hun sammen med islands-
hesten Odinn.
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fastlegen, PPT-tjenesten, barnehagen og skolen 
har vært involvert. 

– Ja, Hege, og innimellom andre helsesykepleiere, 
 har vært kjempeviktige støttespillere for Sigrid 
og for oss hele veien, både ved oppstart i barnehagen, 
da Sigrid begynte på skolen og også senere i løpet. 

I tillegg har HVHS-koordinator fra Rikshospi-
talet, Britt Fredriksen, vært med på møter og 
holdt foredrag på Fauske, både i barnehagen og 
på skolen. 

– Det har vært veldig greit at det er noen andre 
enn oss, noen utenifra, som forklarer hvordan 
dette egentlig virker, og hva som trengs av tiltak, 
understreker Trine.

Må disponere energien sin 
Sigrid liker å være aktiv. Samtidig har hun dårligere 
utholdenhet og blir lett sliten. Trine forteller at 
hun i tillegg har tilstanden hypersensitiv. Det vil si 
at lukter, lyder, synsinntrykk, berøring på huden 
med mer, forsterkes hos Sigrid. Noe som bidrar til å 
gjøre henne enda mer sliten. Sigrid har fått tilpasset 
skoledagen sin så hun kan ta hensyn til dette. 

– Særlig på småskolen, der var de ansatte så 
påkoblet. Vi trengte ikke å be om noen ting, de så 
hva hun trengte og la til rette. Også på ungdoms-
skolen hvor hun går nå, fungerer det veldig fint, 
sier Jack. Sigrid har muligheten til å ta pauser på 
et eget rom og kan hvile seg når hun blir sliten, 
hun kan drikke og spise i timene, være inne i 
friminuttene ved behov, med mer. Sigrid har også 
en spesialstol, som gjør at hun sparer litt inn på 
energibruken i klasserommet. 

– For hun må porsjonere kreftene sine, både 
fysisk og psykisk, hele tiden egentlig, ellers går 
det ikke opp, sier Trine, og tror dette er en av 
grunnene til at de liker hverdager så godt.  Da er 
rutinene på plass. 

– Alt som er utenom det vanlige, som ferier og 
andre ting, det kan være så hyggelig som bare det, 
tar energi og gjør at Sigrid ikke får til å fungere 
dagen(e) etter. Trine medgir at det tok mange år 
før de skjønte at grunnen til at Sigrid alltid ble syk 
den første tiden etter at skolen startet opp igjen 
etter ferien, var at hun var sliten. At hun trengte 
litt ordentlig fri hjemme, etter ferien, for å hente 
seg inn før skolestart. 

 

En god bestevenn 
Sigrid har venner og liker seg på skolen. Hun har 
fortalt klassen om hjertefeilen sin og tør å si ifra 
om det er noe hun trenger eller reagerer på. Trine 
forteller at hun likevel er ganske mye alene, og 
tror at det blant annet handler om at hun ikke 
har energi til å være så mye sammen med andre. 
Jack legger til at etter skoletid, på ettermiddagene 
hjemme, da er Sigrid på lading.

– Hun kunne ikke hatt en stor venneflokk, det 
hadde blitt for krevende for henne, sier Trine, og 
slår et slag for at det ikke bare er negative sider 
ved det å bruke sosiale medier. 

– Sigrid har ganske mye kontakt med andre 
jevnaldrende gjennom mobilen og pc-en, det er 
viktig for henne og en måte å være med på.

Også har hun en bestevenn, Marie, ei veldig 
god venninne som hun trives ekstra godt 
sammen med. 

– Sigrid forteller at med henne trenger det ikke 
å skje så mye. De kan bare være sammen, ta det 
rolig og ha det hyggelig, sier Trine, og synes det er 
godt at datteren har en hjertevenn.

God i matte – sliter med lesing 
Sigrid har hatt noen læringsutfordringer på 
skolen. Dette har hun opp igjennom og i litt 
varierende grad fått støtte og hjelp for. Hun har 
blant annet dysleksi, og trenger tilrettelegging 
av undervisningen både i lesing og skriving. Det 
innebærer for eksempel at hun kan få beskjeder 
og oppgaver overlevert muntlig, og at hun må 
kunne løse oppgavene i sitt tempo. 

– Hun bruker lang tid på å lese, men hun synes 
ikke selv at det gjør noe, det er ikke noe problem 
for henne. Sigrid er egentlig ganske løsnings- 
orientert, sier Jack. Han forteller at det i klassen 
hennes går en elev som har nedsatt hørsel. Sigrid 
og han har funnet måter å hjelpe hverandre på. 

– Sigrid er god i matte, han i norsk. Så da leser 
han oppgavene for henne og hun hjelper ham 
med regnestykkene, forteller Jack smilende. Som 
foreldre er de i det store og hele godt fornøyd med 
samarbeidet med skolen.

– En sånn ting som at informasjonsflyten fra 
lærerne og assistenter på trinnet og til oss, den 
fungerer veldig bra, og det er så viktig i hverdagen, 
sier Trine.

I snart halvannet år har det vært korona-tid i 
Norge. Sigrids klasse har hatt en del hjemmeskole 
i denne perioden, men de har vært mye på skolen 
også. Hun går i en liten klasse, og de har tilrette-
lagt for avstand og godt smittevern. Trine forteller 
at både de som foreldre og Sigrid selv var litt eng-
stelig i begynnelsen. – Det var så fremmed alt 
sammen, så mye vi ikke visste.

De fikk jo også i starten av korona-tiden beskjed 
om at HVHS-barna var en risikogruppe.

– Men så var hun på kontroll på sykehuset i 
Bodø, og overlege på barneavdelingen som følger 
henne opp der, Ingunn Nessestrand, sa veldig 
tydelig ifra til Sigrid at hun ikke var i risikogruppe. 
Da ble Sigrid mye roligere, og vi stoler på dette. 
Det positive nå er jo også at alle er blitt så flinke 
med håndhygiene og sånt. Noe vi har vært be-
standig …

Hjertebarnet. Vel vitende om at dette kan bli lest 
av andre foreldre som kanskje akkurat nå må ta 
den samme umulige beslutningen som de måtte 
for 14 år siden. 

– Vår historie er vår. Den gjelder ikke nødvendig- 
vis for andre, det er viktig å få fram!

Fått mye god hjelp  
Sigrid har vært avbildet i Hjertebarnet før, for 
nesten ti år siden. Da gikk hun i Vestmyra barne-
hage, hvor hun stortrivdes. Allerede den gangen 
ble hun beskrevet som et fyrverkeri, og skal vi tro 
foreldrene er ikke hennes bestemthet og vilje til å 
stå på blitt mindre med årene. 

– Hun er som en slags krysning mellom et lemen 
og en terrier, sier Jack og smiler lurt. Han legger til 
at de første ordene hun sa da hun lærte å snakke, 
var «Æ sjøl». Han tror staheten kommer godt med 
i datterens liv og i hennes måte å håndtere syk-
dommen på. – Hun trenger denne styrken!

Sigrid har ingen tilleggsdiagnoser, men har 
likevel utfordringer som følger hennes komplekse 
tilstand i hjertet. Hjertefeilen ble operert da hun 
var liten, i tre store vendinger, men er likevel ikke 
korrigert. Sigrid lever i prinsippet med et halvt 
hjerte, som gjør jobben for et helt (se faktaboks 
om HVHS). 

Foreldrene er takknemlige fordi hun har fått så 
mye god hjelp, både på sykehuset i forbindelse 
med operasjoner og kontroller, og i støtteappara-
tet ellers. Trine forteller at allerede da Sigrid var 
nyoperert første gangen på Rikshospitalet, tok 
helsesykepleier i hjemkommunen kontakt med dem.  

– Helsesykepleier Hege sørget for at en ansvars-
gruppe ble etablert med en gang. Argumentet 
hennes var at da var strukturen på plass når eller 
hvis behovene dukker opp. Og det gjorde de, sier 
Trine. Helsesykepleieren har ledet denne ansvars- 
gruppa og har styrt hvilke andre som trenger å 
være med.  Både fysioterapeut, ergoterapeut, 

«Foreldrene er 
takknemlige fordi 
hun har fått så 
mye god hjelp, 
både på sykehuset
i forbindelse med 
operasjoner og 
kontroller, og i 
støtteapparatet 
ellers.»

« Hun kunne 
ikke hatt en stor 
venneflokk, det 
hadde blitt for 
krevende for 
henne, sier Trine, 
og slår et slag for 
at det ikke bare 
er negative sider 
ved det å bruke 
sosiale medier. »

BESTEVENN OG DRAHJELP: Hunden Vilja er en viktig 
støttespiller. – Hun er bestevenn og hjelpemotor for Sigrid, 
og lykkepille for hele familien, sier Trine. – Det er alltid noen 
der for Sigrid når hun kommer hjem fra skolen, som vil ha kos 
og klem, også drar hun henne i oppoverbakkene når vi er på 
tur, legger Jack til.

FIN IDRETT: Sigrid driver 
med bueskyting på fritiden, 
en idrett hun både mestrer 
og trives godt med.
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Ut på tur 
Familien Stemland er glad i friluftsliv, ganske 
aktive og mye på tur – hele familien. 

– Sigrid er med på alt. Jeg tror ikke det er lurt å 
sy puter under armene på henne. Vi har egentlig 
ikke nektet henne noen ting eller gitt henne re-
striksjoner. Hun går på ski, er med på turer på 
fjellet og er ellers også med på normale barneak-
tiviteter, forteller Jack. Og legger til at det selvsagt 
er nødvendig å ta noen ekstra hensyn og legge litt 
til rette for Sigrid i disse aktivitetene. 

– Vi gjør ikke så mye ut av dette. Hun får prøve 
seg selv, og så er det bare snakk om litt praktisk 
ordning og hjelp i det skjulte. Det er blitt en måte 
å være i aktivitet på. For eksempel å legge opp til 
mange små stopp underveis på turene, så Sigrid 
får hvilt seg, sier Jack, og legger smilende til at 
han de siste 14 årene alltid har hatt med sekk på 
tur, uansett lengde på turen. Her har han drikke, 
mat og snacks, ekstra klær med mer. 

– Det handler om å være litt i forkant, hele ti-
den, sier han lurt. 

– Nå er Sigrid i ferd med å ta over ansvaret for 
dette selv, hun styrer livet sitt og tilpasningene 
mer og mer. Hun kjenner i større grad hva hun 
trenger og hvordan hun må disponere kreftene.

Søsken med empati 
Sigrid har to eldre søsken, Kristine på 22 år, og 
Olav på 18 år. Jack skryter av dem begge og for-
teller at de takler dette med Sigrid så fint, og med 
mye kjærlighet og omsorg. Han stikker imidlertid 
ikke under stol at det helt sikkert også kan være 
utfordringer for søsknene til Sigrid. 

– Vi har tilpasset det vi gjør etter Sigrids behov, 
og det er klart det er ting de har måttet gi avkall 
på. Vi har for eksempel blitt veldig gode på å endre 
planer. Plutselig er dagsformen endret, og vi kan 
ikke gjøre det vi hadde planlagt. 

Trine tror imidlertid at søsknene også har lært 
noe viktig av det å vokse opp med en lillesøster 
som har en funksjonsnedsettelse, at det er en god 
erfaring. 

– De har mye empati begge to og er flinke til å 
ta hensyn, forteller hun. – Blir Sigrid sliten på en 
tur, kan Olav ta henne på ryggen og bære henne 
et stykke, uten å gjøre noe videre ut av det. Han 
vet hvordan ting er, og han bare gjør det, sier 
Trine, og får på nytt tårer i øynene.

Så har Trine og Jack også i bevisstheten at det 
kan bli for mange hensyn å ta for søsken, at de 
også må ivaretas på sine egne premisser. Jack 
forteller at han og Olav noen ganger går egne 
turer, bare de to, uten å måtte tilpasse seg noen 
andres behov. Han husker fra en av disse topp- 
turene, da Olav plutselig stoppet opp, så på faren 

og spurte om det var lov å si at det var deilig å gå 
på tur bare de to. 

– Det var et klart og viktig budskap, sier Jack og 
nikker stille.

Kunne blitt en «skitunge» 
Trine er ikke i tvil om at det for Sigrids del, og for 
dem som foreldre, har vært en kjempestor fordel 
at hun er deres barn nummer tre. 

– Hun kunne lett ha blitt en «skitunge», sier 
Jack med nordnorsk bramfrihet. 

– Vi fikk jo beskjed om at hun ikke måtte gråte 
mellom operasjon en og to på grunn av økende 
puls, og at goretex-slangen i hjertet kunne suges 
flat, noe som ikke var ønskelig, sier han videre og 
rister litt på hodet. 

– Litt vanskelig med et spedbarn dette, så hun 
fikk mye av viljen sin da.

– Jeg hadde nok dullet mye mer og vært reddere 
dersom Sigrid var det første barnet. Så takk og lov 
for det, legger Trine smilende til, og medgir at det 
innimellom likevel kan være vanskelig å gi slipp, 
og å stole på at det går bra uten at hun passer på alt.

Makeløs – akkurat som hun er 
Når det kommer til deres tanker om hvordan 
det vil gå videre, og hvordan Sigrid vil ha det i 
fremtiden, svarer Trine og Jack ganske nøkternt 
at de egentlig prøver å forholde seg til en ting av 
gangen. 

– Hun går på daglige medisiner og til jevnlige 
kontroller på sykehuset. Vi vet ikke om hun vil 
trenge flere operasjoner, og vi vet at hjertet hen-
nes ikke nødvendigvis vil klare seg helt til hun 
blir voksen. Kanskje vil hun trenge transplanta-
sjon en gang i fremtiden. Men hun har det godt 
nå. Vi er opptatt av å fokusere på det positive, på 
det som går an og som er mulig, det gjør det lette-
re å leve med dette, sier Trine. 

– Men selvsagt er vi også litt bekymret, det er 
mye som er usikkert. 

Hun legger til at Sigrid trives og har aktiviteter 
hun er med på og glad i. Både bueskyting og hest 
er idretter som gir hennes liv mening, og som 
Sigrid liker og mestrer meget godt.

– Hun er rett og slett en makeløs unge, smiler 
mamma Trine bredt, på spørsmålet om hva som 
er det aller mest spesielle med Sigrid. 

– Hun er positiv og løsningsorientert, ei tøff 
jente, hun overrasker stadig og hun har så mye 
driv, legger pappa Jack til med ettertrykk. 

HELE FAMILIEN: 
Familien Stemland er glad i friluftsliv, ganske aktive og mye på tur.

NÆRT SØSKENFORHOLD: 
Sigrid og Olav har et nær
søskenforhold.

GLAD FOR Å VÆRE TO: 
– Jeg er så glad for at jeg 
har Jack sammen med meg  
i alle disse situasjonene. Vi 
ble egentlig enda nærere 
knyttet til hverandre etter 
at Sigrid kom til verden,  
sier Trine. 

Forkortelsen HLHS kommer fra det engelske navnet på sykdommen, hypoplastic 
left heart syndrome. På norsk forkortes den ofte med HVHS (hypoplastisk  
venstre hjertesyndrom)
Hypoplastisk venstre hjertesyndrom betyr at venstre side av hjertet ikke har fått 
vokse som den skal og er blitt for liten.
Etter fødselen kan den nyfødte overleve så lenge fosterets sirkulasjonssystem 
(ductus arteriosus) fremdeles fungerer og er åpen. Mens ductus arteriosus frem- 
deles er åpen, vil blodet flyte gjennom denne kanalen og inn i aorta (hovedpulsåren), 
og derfra tilbake til hjertemuskelen og framover til resten av kroppen.
HVHS er meget krevende å behandle og og den eneste behandlingsmulighen er en 
serie av kompliserte åpne hjerteoperasjoner.
Les mer på www.ffhb.no/diagnoser

HVA ER HYPOPLASTISK VENSTRE HJERTESYNDROM  
(HVHS/HLHS)?
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En til to ganger i uka rir hun, fortrinnsvis på 
islandshesten Odinn. En gang i uka er hun 
på bueskyting i en klubb i Valnesfjord. 

Sigrid er glad i aktiviteter, og vet en del om hvor-
dan hun skal klare å ha overskudd nok til å drive 
med dem. 

– Tenker du mye på at du har en hjertefeil? 
– Nei, egentlig ikke, det er jo helt normalt for 

min del. Jeg er liksom vant til det. Noen ganger 
tenker jeg på hvordan det for eksempel ville vært 
å ha gym uten hjertefeil. Men jeg har jo hjertefeilen, 
det er bare sånn det er.

Hva den fører til tenker hun litt mer på.
– Hjertefeilen jeg har er ganske alvorlig, det vet 

jeg. Den gjør at jeg må spise og drikke litt mer for 
å holde energien oppe, og så går jeg på medisiner. 
Må ha litt tilpasning og sånn, også må jeg egentlig 
tenke igjennom alt jeg driver med. Gjør jeg denne 
aktiviteten nå, så orker jeg kanskje ikke prøven 
på skolen i morgen. Jeg må passe på og planlegge. 
Men det går greit. 

– Hvordan liker du deg på skolen?
– Jeg synes noen ganger det er vanskelig med 

gym, det er litt slitsomt. Men, jeg er med på så 
mye jeg klarer, da. Setter meg ned og tar noen 
pauser innimellom. Har snakket med gymlære-
ren om dette, som også er kontaktlæreren min, så 
det går fint.

Sigrid går i 8. klasse på Vestmyra skole på Fauske, 
i en liten klasse med bare 16 elever.

– Jeg liker kunst og håndverk aller best, det er et 
ganske rolig fag, og så liker jeg å være kreativ. Sliter 
litt med å lese og skrive engelsk, men jeg får hjelp til 
det. Er ikke så viktig med gode karakterer nå. Satser 
mest på «Innsats for andre» akkurat nå, for det er det 
eneste faget hvor jeg får standpunktkarakter. Men jeg 
prøver så godt jeg kan, da, i alle fagene.

Hun forteller at vennene på skolen passer litt  
på henne. 

– De spør noen ganger om jeg er sliten, de ser 
det. Så kan jeg bare gå og hvile meg litt, det er 
veldig greit. 

– Hvordan synes du det er å fortelle om hjerte-
feilen din?
– Jeg har fortalt klassen min om hjertefeilen, og 

så skal jeg ha en presentasjon på skolen nå i mai. 
Har tenkt å be Ingunn (legen på sykehuset i Bodø, 
red.anm.) om å hjelpe meg med å lage en tegning 
av hjertet mitt. Forklaringen jeg bruker når jeg 
skal fortelle hvordan det er å ha denne hjertefeilen, 
er at det er som å være på tur og puste gjennom  
et sugerør.

Sigrid er ikke sjenert over arret hun har etter 
operasjonene.

– Det føles ikke noe rart i garderoben etter 
gymtimene, det gjør ikke noe at arret syns. Det 
eneste som kan være litt rart …, sier Sigrid og 
begynner å le når hun kommer til dette. – Det er 
at jeg får så lett blåmerker på grunn av medisinene 
jeg tar. «Hva har du gjort deg», spør de andre. 

– Må tenke igjennom alt jeg driver med 

– da går det greit
– Utenom venner og familien, så er det hest som står i hodet mitt. Det er 
det morsomste jeg vet, sier Sigrid Ludvigsen Stemland (13), som ikke lar 
hjertefeilen være til hinder for å drive med det hun liker aller best.

Tekst: Hanni W. Petersen  Foto: Privat

– Hva slags forhold har du til sykehusene?
– Jeg husker ikke så mye fra jeg var på syke-

huset som liten. Jeg var fire år siste gangen jeg  
ble operert. Men jeg husker at det var noe med  
en sånn rar lekehund. Når jeg dro den etter meg, 
vrikket den på rumpa, og vi døpte den Disco. Jeg 
skulle egentlig ikke spise brokkoli fordi jeg gikk 
på Marevan, men siden jeg likte det så godt, fikk 
jeg det av en sykepleier som akkurat hadde kokt 
en kasserolle. Sykepleieren syntes det var viktigere 
at jeg fikk spise noe jeg likte, enn at INR-verdien 
ble tullerusk.

Sigrid går jevnlig til hjertekontroller på syke-
huset i Bodø. 

– Jeg gruer meg egentlig ikke til det, men kan-
skje litt til å ta EKG, for da river det i huden og det 
er skikkelig ekkelt.

– Hvordan har det vært under koronaen det  
siste året?

– Jeg har vært veldig påpasselig under koronatiden. 
Trenger for eksempel ikke å ta på alt, det tenker 
jeg på når jeg er i butikken og sånn. Har vært greit 
å ha hjemmeskole også, litt mindre stress med alt 
da. Tenkte i begynnelsen at jeg var risikogruppe, 

det var litt ekkelt, men nå vet jeg at jeg ikke er det, 
og er liksom blitt vant til det.

– Har du noen planer for fremtiden?
– Jeg vil holde på med hest! Jeg er veldig glad i 

dyr. Broren min driver med fiskeoppdrett, det 
virker også litt morsomt. Det står mellom det, og å 
bli hovslager, kanskje. Da må jeg gå på skole hvor 
de har hovslager-linje.

Sigrid Ludvigsen 
Stemland (13)

Juss

Ildsjelen Regionsnytt

Min historie

KoronaForskning I media Oppfølging

Innhold MedlemssideLeder Legen Bok
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Mat & hverdag

« Forklaringen jeg bruker når 
jeg skal fortelle hvordan det er 
å ha denne hjertefeilen, er at 
det er som å være på tur og 
puste gjennom et sugerør.»
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om HVHS i Norge hadde blitt hvis ikke Lasse- 
litens reise var blitt en solskinnshistorie.

Hva skjedde i Norge?
I kjølvannet av behandlingen av Lasse-liten blusset 
diskusjoner opp, både i og utenfor fagmiljøet. 
Spørsmål ble stilt om det var i barnas beste in-
teresse å gjennomgå så omfattende operasjoner 
for å reddes til et liv med en usikker fremtid, både 
for levetid og funksjonsevne. Var det riktig å over-
late til foreldre å ta en så kritisk avgjørelse om 
operasjon eller ikke i en fase med enormt stress, 
når man visste så lite om konsekvensene? Og 
selvsagt spørsmål om økonomi: var det riktig å 
bruke penger på dyr behandling i utlandet når 
nytten  av behandlingen var usikker? Det var 
tross alt snakk om det fagfolk definerte som  
eksperimentell kirurgi, og ikke en etablert be-
handling hvor kostnader i forhold til nytten var 
kjent. Kanskje burde andre helseprogrammer 
prioriteres foran barna med HVHS?

I 1990 ble det politisk bestemt (mot profesjonelles  
råd) at kirurgi for HVHS skulle skje i utlandet 
(4,5). Det ble opprettet en «hjertebro» til Philadelphia 
(og senere til Genève i Sveits, da Norwood flyttet 
virksomheten sin dit), og staten skulle dekke 
utgiftene. Dette vakte negative reaksjoner i det 
sentrale norske fagmiljøet. I boken om norsk 
hjertemedisins historie, Det norske hjerte, omtales  
perioden hvor hjertebroen var operativ som 
«Mørketid i norsk barnehjertekirurgi» (4). Det ble 
anført at man allerede hadde foretatt kirurgi for 
HVHS med overlevelse ved Rikshospitalet, og at 
utviklingen også av annen type avansert barne-
hjertekirurgi ble hemmet når barna ble sendt  
til utlandet. 

I 1999 opphørte hjertebroen for HVHS, og Riks-
hospitalet var klar for å ta hånd om disse barna. 
Det var gjort studiebesøk til Philadelphia, og 
Norwoods team (som samtidig bygget opp et  
hjertesenter i Krakow i Polen) kom også til Oslo.  
Norske resultater for barn med ettkammerhjerter  

William Norwood  
informerer Lasses 
familie om tilstanden 
etter operasjonen. 
Foto: Tor Lindseth.

I 1979 hadde den amerikanske hjertekirurgen 
William Norwood begynt å operere barn med 
HVHS med en ny metode (1). Resultatene var i 

starten dårlige, men etter hvert ble metoden for-
bedret og mange overlevde. Ubehandlet døde alle, 
de fleste få dager etter fødselen, og 95 prosent  
i løpet av første levemåned (2). Ikke å undres at 
Lasse-litens foreldre grep sjansen da Norwood  
ba dem komme. 

HVHS og Norwood-operasjonen
Ved HVHS er venstre hjertekammer underutviklet  
(1,2). Det samme gjelder klaffene ved innløpet til 
og utløpet fra kammeret (mitral- og aortaklaffene)  
og utløpsdelen av hovedpulsåren (aorta). Etter 
fødselen kan barnet leve så lenge ductus arteriosus,  
en viktig blodåreforbindelse mellom hovedpuls-
åren og lungepulsåren hos fosteret, er åpen og 
sikrer blodstrømmen til systemkretsløpet. Når 
ductus spontant lukker seg etter fødselen, forverres  
tilstanden dramatisk. Norwood koblet det intakte 
høyre hjertekammeret til systemsirkulasjonen 
ved å skjøte lungearterien til hovedpulsåren, 
laget en ductus i kunstmateriale for å sikre lunge-
sirkulasjonen, og fjernet en stor del av skilleveggen  
mellom forkamrene for å hindre obstruksjon for 
blodstrømmen til det fungerende høyrekammeret  
(1). Etter et års tid ble pasienten igjen operert, nå 
med såkalt fontanoperasjon. De store venene som 
leder blodet tilbake til hjertet fra øvre og nedre 
del av kroppen, ble koblet til en av lungearteriene. 
Blodet ble da passivt ledet til lungene uten at noe 
hjertekammer pumpet det dit. Etter hvert ble 
«fontaniseringen» delt i to seanser (3). Totalt blir 
det således utført tre operasjoner i løpet av de 

første leveårene før pasienten er kirurgisk  
ferdigbehandlet.

Norwood publiserte i 1991 sin metode for ope-
rasjon av HVHS, og i en redaksjonell kommentar 
til artikkelen ble hans resultater presentert (1). Av 
386 opererte hadde 163 (42 %) gjennomgått alle 
stadiene av operasjoner. Av disse 163 var 29 (18 %) 
døde. 99 (26 %) ventet på andre eller tredje operasjon.  
De resterende 124 (32 %) døde etter første eller 
andre inngrep. Dette ga en samlet dødelighet i 
materialet på 40 % så langt. Dødeligheten var 
størst ved det første inngrepet (Norwood-prose-
dyren), men bare 6–7 % ved hvert av de to etterføl-
gende. Hans metode fikk etter hvert utbredelse til 
hjertesentra verden over, og trolig er flere tusen 
nå operert etter disse prinsippene.

Lasse-liten
Historien om Lasse-liten ble en av de mest omtalte 
i norske medier og i norsk barnekardiologi. VG 
hadde egne journalister som fulgte ham, ikke 
bare på den første reisen til Philadelphia og opp-
holdet der, men også da han ble fontanoperert 
ved 1 års alder og i årene som fulgte. Han var den 
livsglade gutten som feiret bursdager og interes-
serte seg for biler. Jeg husker ham på fars fang på 
poliklinikken, vel 3 år gammel. Jeg viftet med 
nøkkelknippet mitt for å avlede oppmerksomheten  
mens jeg lyttet på det lille hjertet. «Du kjører 
Volvo, du», sa pjokken – og vi lo godt. Jeg kjørte en 
gammel Volvo – og bilnøkkelen var på knippet. 
Lasse er nå 34, gift med Mona, og sammen har de 
to flotte gutter. Han er utdannet personlig trener 
fra USA, og har vært yrkesaktiv hele sitt voksne 
liv. Man kan bare spekulere på hvordan historien 

En bro av  
HJERTER
Tidlig en søndag morgen i slutten av juni 1987 begynte en tre dager 
gammel gutt en usikker reise. Jeg fulgte ham i ambulansen den første 
etappen, fra sykehuset i Tønsberg til Fornebu flyplass. Han var på vei 
til Philadelphia i USA for å opereres for en kompleks hjertefeil,  
hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HVHS). 

Tekst: Alf Meberg, barnelege, Tønsberg
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Alf Meberg er  
barnelege og jobbet 

blant annet med  
nyfødtmedisin og 

barn med hjertefeil 
på Sykehuset i  

Vestfold, Tønsberg. 
Nå er han pensjonist 

og eksperten som 
svarer på spørsmål  

i tjenesten «Spør 
eksperten» på 
www.ffhb.no.

Foto: Privat
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respekteres som etiske retningslinjer for helse- 
arbeidere som var villige til å ta beslutninger på 
vegne av barnet (5).

I dag og i morgen
Kirurgisk behandling for HVHS er kommet for å 
bli. Resultatene for overlevelse er blitt stadig bedre.  
I internasjonale oversikter anføres at 2/3 overlever  
etter tredje stadium av operasjonene, og at 70–80 %  
av disse vil være i live 20 år senere (2). Bedre lang-
tidsoverlevelse har imidlertid avslørt at noen får 
utfordringer på det nevrologiske, kognitive og 
psykologiske området. Somatisk sykdom knyttet 
til redusert leverfunksjon, tap av proteiner til 
tarmen, nedsatt benmineralisering med mer, er 
også bekymringsfullt. Svikt i hjertets funksjon 
leder til at noen får behov for transplantasjon av 
et nytt hjerte (3,9). Tross trusselen om at kompli-
serende tilstander kan oppstå, har mange god 
funksjonsevne og livskvalitet.

Fosterdiagnostikk av HVHS gir mulighet for at 
den gravide kan føde ved sykehus med hjertesenter  
som har kompetanse til å behandle barnet. Eksperi- 
mentell kateterintervensjon med blokking av 
underutviklede aortaklaffer har vært utført hos 
foster med HVHS i noen få tilfeller (9). Dette kan 
gi bedre muligheter for utvikling av det venstre 
hjertekammeret. Om dette blir et reelt behand-
lingsalternativ kan bare fremtiden vise. 

De fleste alvorlige hjertefeil (ca. 60 prosent) 
oppdages ved ultralydundersøkelse under svanger- 
skapet (10). Dette har ledet til en markert økning i 
svangerskapsavbrudd på en slik indikasjon siden 
2004 (11), og redusert antall barn som fødes med 
alvorlig hjertefeil i Norge (12). HVHS er relativt 
lett å oppdage på et firekammerbilde av foster-
hjertet med ultralyd. Nesten alle diagnostiseres 
på denne måten (10). Til dels høye rater av svan-
gerskapsavbrudd er rapportert i slike tilfeller (3). 
Det er et paradoks at bedre prenatal diagnostikk 
har medført at færre barn med HVHS fødes, og at 
dermed færre er blitt tilgjengelig for en behandling  
som er blitt stadig bedre.

Avslutning
Lasse-litens reise til Philadelphia åpnet opp for 
en hjertebro som reddet mange norske barn. For 
andre familier ble reisen en smertefull opplevelse.  
Uansett meningsbrytninger i og utenfor fagmiljøet  
om etikk eller økonomi, var jeg selv, som Lasses 
lege, aldri i tvil om at min rolle var å støtte familien  
i deres valg. Det er vanskelig å tro at man i voksen- 
medisinen ville ha akseptert å velge bort en be-
handling som ga 50 prosent sjanse for overlevelse 
av en dødelig tilstand, og mange ekstra leveår. 
Var barns leveår mindre verd enn voksnes? 
Hjertebroen for HVHS blir stående som et  
paradigmeskifte i norsk barnekardiologi  
og barnehjertekirurgi.

Manuskriptet er lest og godkjent av Lasse  
Fagereng og hans foreldre, Berit og  
Arill Fagereng.
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(inklusive HVHS), ble publisert i 2018 for pasienter 
operert frem til og med 2016 (6). Resultatene var 
fullt på høyde med de som var rapportert fra  
internasjonale sentra (2,7). De senere årene har 
operasjon etter Norwoods prinsipper vært stan-
dardbehandling i Norge, og barn født med HVHS 
har med få unntak blitt operert.

Resultater av hjertebroen
I årene 1987–1998 ble 87 norske barn født med 
HVHS. 54 familier bestemte seg for at deres barn 
skulle opereres i utlandet. Tre døde før operasjonen  
kunne gjennomføres, slik at totalt 51 ble operert. 
26 døde i forbindelse med kirurgiske inngrep. I 
en etterundersøkelse av 21 pasienter som fortsatt 
var i live 5–12 år gamle, ble fysiske og kognitive 
funksjoner kartlagt (8). Det ble gjort standardi-
serte tester på 15 barn, med belastning på trede-
mølle, måling av oksygenopptak, nevrologiske, 
nevropsykologiske og kognitive tester (IQ etc.). 
De fleste hadde en akseptabel funksjon hjerte- og 
sirkulasjonsmessig, men en større gruppe hadde 
avvik i nevrologiske funksjoner (for eksempel 
fin- og grovmotorikk) og i de nevropsykologiske 
og kognitive testene. Dette ledet for noen til blant 
annet læremessige utfordringer i skolen. Engstelse,  
depresjon og somatiske plager var også relativt 
hyppig forekommende. Resultatene var overens-
stemmende med internasjonale erfaringer, som viser 
at ca. 2/3 av unge voksne med singel ventrikkel/ 
fontanoperasjon har nevrokognitive utfordringer 
knyttet til adferd, ADHD-problematikk eller  
psykologiske/psykiatriske avvik (2). Pasienter 
operert for HVHS trenger derfor et godt oppfølging- 
program for å fange opp slike tilstander og et godt 
habiliteringsprogram for å behandle dem. Program  

som fremmer mestringsevne og en aktiv livsstil 
både fysisk og sosialt er av stor betydning.

Hva med foreldrene?
De etiske problemene knyttet til avgjørelsen om 
barn med HVHS skulle opereres eller ikke, ble 
undersøkt i en intervjuundersøkelse av 20 mødre 
(5). Barna var født 1990–96, og 2,5–6 år gamle da 
intervjuene ble foretatt. Ti mødre hadde valgt 
operasjon i utlandet for barnet sitt, mens 10 hadde  
valgt å ikke la barnet opereres. Mødrene som 
valgte bort operasjon, hadde høyere utdanning 
og flere var tilknyttet helsevesenet enn mødrene 
som valgte at barnet skulle opereres. Hoved- 
grunnen for ikke å la barnet opereres var å unngå 
lidelse. Fem av disse 10 hadde oppfattet at legen 
som informerte hadde en negativ holdning til 
operasjon. I gruppen som valgte operasjon, mente  
mødrene at dette var det eneste akseptable alter-
nativet, og at de ville føle skyld hvis ikke alt som 
var mulig ble gjort for barnet deres. Noen mødre 
følte at media hadde fremstilt utsiktene for barn 
med HVHS for positive, og at dette hadde gjort 
det vanskelig å si nei til kirurgi. Ingen av de 20 
mødrene i undersøkelsen ga uttrykk for at de 
angret på den avgjørelsen de hadde tatt. Foreldrene 
til de overlevende vurderte barnas livskvalitet som 
like god eller bedre enn i normalpopulasjonen (5).

Forfatterne av artikkelen anførte at «sjokk» 
over barnets sykdom, kort tid for å fatte avgjørelser,  
og mangel på kunnskap om utfallet, gjorde auto-
nomi i avgjørelsesprosessen (foreldrenes rett og 
mulighet til selv å beslutte) begrenset. For mange 
foreldre var autonomi ikke mulig og heller ikke 
ønskelig. Forfatterne konkluderte med at forel-
drenes preferanser, ressurser og verdier måtte 

Faksimile av VGs forside 
mandag 29. juni 1987.
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Lasse ble født i Tønsberg i 1987 med den 
svært alvorlige hjertefeilen HVHS (hypo-
plastisk venstre hjertesyndrom). Det fantes 

ingen behandling for dette i Norge den gangen, 
og Lasse ble levnet lite håp om å overleve. Å la 
ham dø uten i det minste å forsøke å hjelpe ham, 
var imidlertid ikke noe alternativ for foreldrene 
til Lasse, Berit og Arill Fagereng. 13 år tidligere 
mistet de et barn med samme diagnose. Nå hadde  
de fanget opp at en kirurg i USA testet en ny metode,  
og de tok kontakt med sykehuset. Etter å ha pant-
satt huset og tømt bankkontoene, tok de gutten 
sin med seg til Pennsylvania. 

Fem dager gammel ble Lasse operert av William  
Norwood – og han klarte seg. To år gammel var 
han ferdigbehandlet med siste operasjonen i USA, 
og hadde i mellomtiden rukket å bli en politisk  
symbolsak her i Norge. Fra 1990 ble «hjertebroen» 
etablert, og norske barn med samme diagnose 
som Lasse, ble sendt til utlandet for denne typen 
hjerteoperasjoner fram til 1999, da Rikshospitalet  
tok over virksomheten. Lasse var den første – og 
det er han svært takknemlig for. 

– Jeg gleder meg til å stå opp hver morgen, sier 
Lasse, og er ikke i tvil om at han har hatt et godt 
og verdifullt liv. Han er glad foreldrene den  
gangen ga ham denne sjansen til å prøve å  
berge livet. Til tross for all usikkerheten som 
heftet ved det, og alt oppstyret det skapte.

Vokst opp som kjendis
All viraken og publisiteten rundt sin egen person 
tar Lasse med stor ro i dag. Han husker fra barn-

dommen at det kunne komme fremmede damer 
bort til ham og klype han i kinnet. Også kalte alle 
ham for Lasse-liten. Det var ikke alltid like stas. 

– Det var litt plagsomt da jeg var barn, særlig da 
jeg ble tenåring. Jeg ville jo liksom ikke tenke på 
denne hjertefeilen hele tiden, eller at jeg var liten, 
og så ble jeg liksom minnet på det. Nå er jeg 
egentlig litt stolt over det. Jeg var jo med på å åpne 
veien fra Europa til USA, slik at andre fikk mulig-
heten til den samme operasjonen som meg.

I dag, mer enn 30 år etter den mye omtalte reisen 
 til USA, er Lasse en ganske så sunn og frisk alt-
muligmann på Active Family på Nøtterøy ved 
Tønsberg. Han driver stedet sammen med forel-
drene sine, og her har de både badeland og trenings- 
senter. Lasse medgir at mye av hans oppvekst og 
liv er tilbrakt på dette stedet. Enten med trening, 
eller som nå, på jobb. 

– Jeg elsker denne plassen, og skal nok ta den 
over helt etter hvert.

Familiesenteret har måttet holde stengt i flere 
måneder i forbindelse med det siste halvannet 
årets korona-smitte. Med støtte fra staten og en 
god porsjon optimisme, er Lasse ganske sikker på 
at de vil komme seg opp denne motbakken også.

Aktiv type
Lasse har alltid vært svak for USA. Han fikk 
blodoverføring i forbindelse med operasjonene, 
og sier på spøk at han har amerikansk blod i årene. 
I 2007 og 2008 tok han utdanning som personlig 
trener i USA, da bodde han der et helt år. Lasse 
medgir at han i tillegg til å være litt over snittet 

interessert i USA, også er godt over snittet opptatt 
av fysisk aktivitet. 

– Jeg har alltid vært aktiv. Tror det er viktig, for 
alle egentlig, men særlig for sånne som meg, sier 
han med sitt bredeste smil. Så innrømmer han at 
han aldri har kunnet løpe særlig lenge av gangen.

– Jeg kan bli litt misunnelig på folk som bare 
kan løpe og løpe, uten å stoppe. Det har aldri jeg 
kunnet, og det har jeg jo kjent litt på. Det er klart 
jeg blir fortere sliten enn andre. Men det er mye 
jeg kan gjøre likevel. Styrketrening blant annet. 
Og å stå stille og skyte basketballen i kurven, sier 
han, og legger til at han er så takknemlig for at 
han fikk lov til å ha en aktiv barndom. At foreldrene  
ikke holdt ham igjen og ikke frarøvet ham mulig-
heten til å utfolde seg, som han kaller det. Heller 
ikke helsevesenet.  

– Jeg tenkte jo innimellom på hjertefeilen selv 
også. Men så husket jeg på noe Asbjørn Langslet 
på Ullevål sykehus sa en gang: At du, Lasse,  
trenger ikke å bekymre deg, du som er på sjekk  
en gang i året. Det var faktisk en god trøst, og det 
gjorde meg trygg.

På skolen var Lasse med på det aller meste. Han 
hadde litt tilpasset gym, men tenkte ellers ikke så 
ofte på at han var annerledes.

– Alle var så snille med meg, og de tok hensyn, 
sier han og har gode minner fra skoletiden. Selv 
om han ikke var så glad i de teoretiske fagene. 

Friminuttene var det beste han 
visste, lekser det verste. For sist-
nevnte stjal tid fra det han likte 
aller best, å være ute og leke, 
sykle, svømme og å være i aktivitet, 
forteller Lasse – som tidvis også 
kunne kalles Lasse-livlig. 

Jobber redusert nå
Lasse synes selv at egen helse har vært nesten 
overraskende bra i alle årene han har levd. 

– Jeg har nok vært heldig, har egentlig ikke hatt 
noen utfordringer med hjertet i det hele tatt, og 
har hatt et ganske avslappet forhold til akkurat 
det. Før i mars i fjor, faktisk, da skjedde noe. 

Så forteller Lasse at han plutselig fikk noen 
slags anfall med kjempehøy puls og et hjerte som 
nesten sto og dirret. Lasse ble utredet og det ble 
sjekket ut om det lå en form for arytmi bak. Det 
gjorde det ikke. 

– Så da kunne jeg ta det med ro igjen, smiler han, 
men innrømmer at opplevelsen ga ham en støkk. 

– Det er første gang jeg har opplevd at det er 
noe med hjertet. Har hatt litt trøbbel med lever og 
galle og sånn, men det har jeg ikke brydd meg 
noe særlig om. At hjertet begynte å tulle, det gikk 
egentlig inn på meg, sier han litt mer alvorlig. 

Som en konsekvens av disse episodene, har 
Lasse måttet jobbe redusert det siste året og har 

– Jeg er så takknemlig for livet, sier Lasse Fagereng (33). På slutten av 
80-tallet var han hele landets Lasse-liten, kjent for sin livstruende  
hjertefeil som han mot alle odds overlevde. I dag er han Lasse-stor, 
pappa til to gutter og fornøyd med det meste i livet. 

Tekst: Hanni W. Petersen  Foto: Privat
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Lasse var to ganger i USA  
i løpet av sine første to 
leveår og ble operert  
av Norwood.
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Wenche Frogn Sellæg 
var sosialminister  

i 1990.

Frem til 1980-tallet fantes det ikke behandling 
for den komplekse hjertefeilen hypoplastisk 
venstre hjertesyndrom (HLHS), verken i 

Norge eller andre steder i verden. Ingen barn født 
med denne diagnosen overlevde.  Så begynte den 
amerikanske kirurgen William Norwood å eksperi- 
mentere med en ny og omdiskutert prosedyre 
med operasjoner i flere steg. 

Lasse Fagereng var det første norske barnet 
som ble operert etter Norwood-metoden. Dette 
var i 1987, foregikk i USA og familien betalte selv 
for operasjonen. Saken vakte harme hos mange 
her hjemme og fikk en voldsom mediedekning. 
«Lasseliten» ble en politisk symbolsak med stort 
folkelig engasjement. Daværende sosialminister, 
Tove Strand Gerhardsen, besluttet på et tidspunkt 
at familien Fagereng likevel skulle få dekket sine 
utgifter til operasjonene i USA av den norske stat. 
I kjølvannet av dette oppsto en forventning om at 
flere norske barn med diagnosen HLHS burde få 
samme mulighet. Saken ble en het politisk potet, 
både prinsipiell og ganske betent.

Wenche Frogn Sellæg (Høyre) ble sosialminister 
i 1989 og «arvet» saken fra sin forgjenger. Hun 
medgir at den var meget vanskelig. Etter mye 
press fra mange hold avgjorde hun til slutt at barn 
som fikk påvist HLHS i fosterlivet, skulle tilbys 
Norwoods behandling i utlandet. Det ble også 
besluttet at parallelt med dette skulle kompetanse 
hentes til Norge, slik at operasjonen med tiden 
også kunne utføres her. Den såkalte «Hjertebroen» 
var et faktum og varte i nesten 10 år. I 1999 var det 
operative tilbudet for hjertefeilen HLHS etablert 
på Rikshospitalet.

– Dette var en veldig spesiell og ganske vanskelig 
sak. Jeg befant meg i en konflikt mellom retten  
til likebehandling, usikkerhet om utfallet av 
behandlingen på kort og lengre sikt og riktigheten 
av å bruke så mye av fellesskapets ressurser til 

dette formålet, minnes Wenche Frogn Sellæg, 
som husker oppstyret og kontroversene svært 
godt. Hun forteller at det var et voldsomt press  
på sosialdepartementet i etterkant av at Lasse 
Fagereng hadde vært i USA.

– Et avslag ville bety et nei til den eneste sjansen 
disse barna hadde for å overleve. Samtidig visste 
vi i denne saken lite om hvordan det ville gå med 
barna som skulle få behandlingen, og omkostning- 
ene var store. Som politiker er det uhyre krevende 
når kostnader vurderes opp mot menneskeliv. 
Samtidig må du spørre deg selv om det er riktig  
å prioritere en gruppe der utfallet er så usikkert 
som det var for disse barna den gang. Kunne 
andre barn blitt bedre hjulpet om jeg prioriterte 
annerledes, sier Frogn Sellæg. Hun er selv lege  
og godt kjent med denne typen vurderinger. 

– Mange presset på for at dette burde bli et tilbud 
til alle barn med denne diagnosen, men det var slett 
ingen gjennomgående enighet om at det var det 
riktige. Fagmiljøene her hjemme argumenterte 
for at Norwoods behandling var eksperimentell 
og anbefalte slett ikke at barna skulle sendes ut, 
forteller Sellæg. Hun tenker i ettertid at Hjerte-
broen var en riktig beslutning, men kan fortsatt, 
over 30 år senere, kjenne på en liten tvil. 

Hjertebroen er en sak som har betydd mye for 
Frogn Sellæg, og hun forteller om en episode fra 
noen år etter at broen var etablert. En dag fikk 
hun uventet besøk hjemme der hun bodde, av et 
ektepar som hadde reist til USA hvor barnet deres 
var blitt operert av Norwood.

 – Barnet overlevde ikke operasjonen, men 
foreldrene ville likevel takke meg for at de gjennom 
beslutningen jeg hadde tatt, fikk visshet om at alt 
som var mulig å gjøre for at barnet deres skulle få 
leve, var blitt gjort. Dette gjorde inntrykk, avrunder 
den erfarne politikeren.

Hjertebroen på 1990-tallet: 

En omdiskutert og  
politisk symbolsak
– Dette var en veldig spesiell og vanskelig sak, sier Wenche Frogn 
Sellæg. Hun var sosialminister i 1990 og den som besluttet at hjertebroen 
til utlandet for barn med diagnosen HLHS ble etablert. Ordningen varte 
i nesten 10 år og fulgte en opprivende politisk prosess.  

Tekst: Hanni W. Petersen Foto: Privat

« Et avslag ville 
bety et nei til  
den eneste 
sjansen disse 
barna hadde for  
å overleve. »

lagt opp til litt færre avtaler i livet sitt. Sin vane 
tro er han snar til å se det positive også i dette. 

– For det har jo bare gjort at jeg kan være enda 
mer sammen med barna mine, og det er jo bare  
så fantastisk, sier han og smiler fra øre til øre  
– samtidig som blikket blir litt blankt. Her er det 
mange følelser.

To øyenstener
I 2016 kom eldstemann, Julian, til verden. Lasse 
hadde for lengst bestemt at han ikke skulle ha 
flere enn ett barn. 

– Men Mona fikk overtalt meg, og i februar  
2020 kom Liam til verden, sier Lasse, som slett 
ikke angrer. 

– Jeg rakk akkurat å være med på fødselen til 
minstemann, før hele landet måtte stenge ned og 
ingen pappaer fikk være med lenger, sier han, 
uttalt lettet for akkurat det. Han forteller at det er 
stort å være pappa og at han er usigelig takknemlig  
for at begge guttene er friske og raske. 

– Jeg tenkte ikke så mye over det på forhånd, at 
det kunne være en risiko. Men jeg skjønte senere, 
da jeg reagerte med så vanvittig mange følelser 
etter at de var kommet til verden, at det hadde 
nok ligget litt mer bak enn jeg trodde. Jeg ble så 
overveldet, forteller han, og rister smilende på 
hodet når han tenker tilbake på sin voldsomme 
reaksjon. Før han entusiastisk fortsetter å fortelle 
om de to aktive og flotte guttene som er i full fart 
hele dagen, og som er så ulike og fantastiske på 
hvert sitt vis. 

– Så nå er det sånn at jeg ikke bare gleder meg 
til å stå opp hver morgen, men like mye til å legge 
meg hver kveld, legger han muntert til. 

– Men vi har så mye god hjelp av foreldrene 
mine, som passer mye på gutta. Jeg har et ekstremt  
godt forhold til foreldrene mine. Og kona mi er 
også veldig snill og følger opp mye hun også. Vi  
er heldige, mener Lasse, og priser seg oppriktig 
lykkelig for hver eneste dag. 

– Det hender jeg tenker på at jeg kanskje hadde 
orket mer og hatt energi til mer om jeg hadde hatt 
et helt hjerte. Men hva skulle det egentlig vært bra 
for, lurer han, og avslutter med at han egentlig lever  
godt med sitt totakter-hjerte. Den bilinteresserte 
tobarnspappen tenker at om han en dag skulle 
ende opp med å få transplantert et firetakts- 
hjerte, så får det han da måtte orke mer, bli å 
regne som en bonus.

Lasselitens fond for hjertesyke barn

Det offentlige helsevesenet avslo i første omgang å betale for Lasses behandling i utlandet i 1987. Familien Fagereng 
pantsatte sitt eget hus og tømte alle kontoer for å finansiere reisen og operasjonen. Saken ble fanget opp av media og 
behørig omtalt. Lasse-liten ble et symbol, og en rekke kjendiser engasjerte seg. En gigantisk innsamling til støtte for 
Lasses behandling i utlandet ble satt i gang. Etter tungt politisk press ble det bestemt at utgiftene til Lasses operasjon 
i USA skulle refunderes. Ikke lenge etter ble også «hjertebroen» etablert, og mange norske barn med HVHS ble de  
påfølgende årene behandlet i utlandet. 

Opp mot en halv million kroner ble donert av det norske folk til familien Fagereng i forbindelse med deres reise til USA. 
Da de likevel fikk dekket sine utgifter, bestemte familien seg for at de innsamlede midlene skulle komme andre hjerte-
syke barn og deres familier til gode. I 1989 ble derfor Lasse-litens fond for hjertesyke barn etablert, med det ideelle 
formålet om i vid utstrekning å hjelpe hjertesyke barn og ungdom. I samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn har 
familien Fagereng administrert fondets midler i 32 år, og rundt to millioner kroner er delt ut til alt fra forskning, kursing  
av helsepersonell, sosiale tiltak for hjertesyke barn og for familiene til barna. Fondet deler ut midler til formålstjenlige 
prosjekter to ganger i året. Søknadsfrist er 1. mars og 1. september.
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– Det var jo sånn at det ikke var nok med én 
operasjon, forteller Inger-Marie. – De måtte gjennom 
tre operasjoner med et halvt års mellomrom. Det 
var den første og den tredje operasjonen som var 
de vanskeligste. Jeg laget en oversikt over de fa-
miliene og barna vi hadde kontakt med. Jeg skrev 
ned datoer for første, andre og tredje operasjon. 
Det var mange det ikke gikk bra med. Det kunne 
gå bra med en operasjon, kanskje to, men så gikk 
det ikke bra med den siste. 

– Mange døde etter den første operasjonen 
også, skyter Margaret inn. Det var forferdelig for 
foreldrene. Ikke bare var de i et fremmed land, de 
hadde verken penger eller klær. De trengte hjelp til 
alt. Og vi hadde jo også vært fremmede i dette landet 
en gang og visste hvor vanskelig det kunne være å 
bo så langt borte fra familien. Derfor trengtes vi.

Margaret viser fram et bilde hun har fått fra en 
familie hun møtte. Et søskenpar smiler mot oss. 
– Dette barnet her var operert et annet sted før det 
kom hit. Men jeg vet ikke hvordan det gikk til slutt, 
det var veldig vanskelig, mange klarte seg jo ikke. 
Hun stopper opp, en tåre renner nedover kinnet. 

– Det er så mange følelser som kommer opp, 
skyter Marianne inn. Vi satt på legekontoret 
sammen med foreldrene og skulle oversette hva 
legene sa. Legene kunne ofte ikke engelsk, og ikke 
foreldrene heller. Noen ganger tenkte jeg: «Må jeg 
virkelig fortelle foreldrene dette?» Det var 
kjempetøft. Og de legene som kunne snakke  
engelsk, var ofte veldig flinke faglig, men ikke 
alltid så flinke med mennesker. Det ble vår  
oppgave å formidle omsorg. 

Ingen opplæring
Det var ikke noe opplæring for disse damene, de 
ble bare kastet ut i det. De lærte av hverandre, ga 
hverandre råd og gjorde så godt de kunne. 

– Flere av sykepleierne var veldig flinke til å 
snakke med oss og fortelle litt om hva som skjedde, 
så vi kunne gi riktig informasjon til foreldrene. En 
gang kom det en kontaktsykepleier fra St. Olavs 
hospital i Trondheim og snakket med oss for å gi 
oss litt råd og veiledning. Det var det eneste vi fikk  
av opplæring.

– Det kunne jo skje når som helst på døgnet at 
vi ble oppringt fra sykehuset, forteller Marianne. 
Jeg hadde alltid klær liggende klare ved siden av 
sengen. Når jeg la meg om kvelden, tenkte jeg: 
«Kommer det en telefon i natt?» Det var en på-
kjenning. Og det var dramatisk når de ringte. Jeg 
husker en gang jeg glemte å ta av meg pysjamasen, 
jeg tok bare en jakke utenpå, satte meg i bilen og 
kjørte til sykehuset og kom på da jeg var halvveis 
at jeg bare hadde pysjamas under. Hva ville de si 
når jeg tok av meg jakken? Jeg tror det gikk bra, 
sier hun med et smil.

– Noe annet som var vanskelig, var at jeg selv 
hadde tre friske jenter hjemme, og så skulle jeg 
sette meg ned for å prate med disse foreldrene 
som kanskje mister barnet sitt. Da hadde jeg nesten 
dårlig samvittighet for at jeg har tre friske barn.

Nu lukker seg mitt øye
– Jeg husker så godt en gang, det var et barn som døde 
og foreldrene ville så gjerne at det skulle komme en 
prest som kunne ha en båreandakt, forteller Hanne.  
Men den norske presten var på reise, og det fantes 
ingen å spørre. Så sa de til meg: «Da må du si noe, 
Hanne.» Jeg visste ikke hva jeg skulle si, det eneste 
jeg kom på var den aftenbønnen min mor lærte meg:  
«Nu lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i 
varetekt meg ta. Fra synd, fra sorg, fra fare, din 
engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. 
Amen.» Så der og da ble jeg prest også. Hun er 
blank i øynene, dette er et sterkt minne. 

Hjertedamene utenfor 
Genolier-sykehuset: 
Marianne, Hanne, 
Inger-Marie og Margaret.

Marianne Gaion blir alvorlig og ettertenk-
som i blikket. De andre damene rundt 
bordet nikker alvorlig gjenkjennende. 

Vi møter fire godt voksne damer i hjemmet til 
Hanne Fischer i Coppet utenfor Genève. Hanne 
har bakt kake, bordet er dekket og praten går lett 
mellom damer som har kjent hverandre gjennom 
mange år. Ekstra knyttet til hverandre ble de 
gjennom den frivillige innsatsen de gjorde for 
familier som ble sendt til Sveits med barn som 
skulle hjerteopereres. 

I 1996 fikk Sjømannskirken i Sveits en henvendelse 
fra Den norske ambassaden i Bern, med spørsmål 
om det var noen kvinner i den norske kolonien 
som kunne være frivillige hjelpere for familier 
som kom med syke barn til Sveits. I den perioden 
ble 10–15 barn med alvorlig medfødt hjertefeil, 
hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HVHS), operert 
årlig i Sveits. Sjømannsprest Sven Oppegaard 
satte inn en annonse i «Primstaven», sjømanns-
kirkens blad, med en etterlysning av frivillige. 
Flere meldte seg og ville hjelpe. Dette var norske 
kvinner som var gift med sveitsere, og kvinner 
som hadde norske menn som jobbet i Sveits. Inger- 
Marie Bryand fikk ansvar for å koordinere denne 
gruppen på 10–12 hjelpere, noen mer aktive enn 
andre. Fire av dem har møttes i dag for å fortelle 
denne for mange ukjente historien. 

– De kunne komme i bare pysjamasen i ambu-
lansefly hit til Sveits, forteller Hanne. – Fortvilte 
foreldre som hadde fått et barn med alvorlig hjerte-
feil. Barna måtte ofte opereres innen kort tid etter 
fødselen for å ha en sjanse til å overleve. Jeg husker 
det første foreldreparet jeg møtte, det var veldig 
sterkt. De var veldig unge, de ante ikke hvor de var, 
i grunnen, og jeg husker at hun kom i treningstøy, 
rett fra klinikken og bare med en tannbørste i 

bagasjen. Jeg tenkte på hvor forferdelig vanskelig 
det ville være om dette hadde vært min datter 
eller min sønn i et annet land. De hadde jo ingen 
rundt seg. Og disse fortvilte foreldrene kunne 
som regel ikke fransk, de kunne ikke engang lese 
menyen i sykehusrestauranten, de hadde ingen 
penger med seg, dette var før mobiltelefon var 
vanlig, og de var helt fortapt i et nytt land med et 
dødssykt barn. Det ble vår oppgave å hjelpe dem 
så godt vi kunne.

Vanskelig å snakke om
Da jeg først kontaktet damene for å spørre om vi 
kunne treffes, var reaksjonene ulike. 

– Jeg synes det er vanskelig å snakke om, forteller 
Margaret Klerck-Nilsen. Det var så mange barn 
de ikke klarte å redde, og så mange foreldre som 
hadde så mye håp om at dette var løsningen for 
barnet deres. Vi ble jo kjent med dem, noen var 
her i flere måneder, og når det ikke gikk bra, var 
det tøft.

– Jeg følte det motsatte, sier Marianne. Jeg tenkte: 
«Å, så deilig å få prate om det». Jeg har snakket så 
lite om det, fordi det har vært vanskelig, så det er 
godt å få dele dette igjen. Vi ble fortalt at vi ikke 
måtte gå for mye inn i dette, men det var jo umulig, 
vi var jo mødre selv, og dette var sterke ting.

Inger-Marie Bryand tar fram en stor, gul ringperm.
– Jeg trodde jeg hadde kastet alt, men så er jeg 

gift med en samler av en mann som har tatt vare 
på det for meg. Det er jeg glad for nå, ler hun. I 
permen er det mye. Her er lister over frivillige, 
avisutklipp om hjertebarna fra norske aviser, 
bilder og brev fra foreldre som takker for hjelpen 
de fikk fra gruppen, og også triste brev fra foreldre 
som mistet barna sine, enten under operasjonen  
i Sveits eller senere. 

Hjertedamene
– Den følelsen, når jeg gikk inn på sykehuset og passerte resepsjonen, 
kanskje midt på natten, og jeg ikke visste hva som ventet meg. Den  
følelsen kan jeg huske ennå, den var ikke god.

Tekst og foto: Lene Moen Vik
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Hjertebroen mellom 
Norge og Sveits ble 
åpnet i 1995. Barn født 
med manglende venstre 
hjerteklaff ble sendt 
med luftambulanse til 
Genolier-sykehuset 
utenfor Genève for 
hasteoperasjon. 
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skulle gjennomføre disse operasjonene. – Da var 
vi slitne, forteller Hanne. Jeg husker jeg fikk 
spørsmål fra en tysk familie om å hjelpe dem, 
fordi ingen på sykehuset snakket tysk og de  
hadde et sykt barn. Men så husker jeg at jeg tenkte 
at det orket jeg ikke. Det var så intenst og krevende  
at da sa jeg stopp. Familiene våre stilte heldigvis 
opp. De var positive til oppdraget og ble jo til tider 
like mye involvert som oss. Vi inviterte dem hjem 

Malin
– Det var gull verdt for oss å ha disse damene. Vi var helt i vår egen boble, 
vi var redde og fortvilte og visste ikke ut og inn av noen ting. De kom til 
sykehuset, snakket med oss, tok oss med på kafé, på butikken, og ned til 
Genèvesjøen. De fikk oss rett og slett til å tenke på noe annet.

På telefon fra Trondheim forteller Siv Sæterhagen 
om møtet med hjertedamene i Sveits. Hun og 
pappaen til Malin, Geir, kom til Genève i april/
mai i 1997. Da var Malin 5–6 måneder. Hun var 
født med en hjertefeil som de ikke helt fant ut av, 
og på Rikshospitalet møtte de en hjertelege som 
undersøkte henne og mente hun ikke kom til å 
overleve en operasjon. De fikk beskjed om å sette 
seg på toget tilbake til Trondheim og vente på at 
hun skulle dø. Foreldrene ble naturlig nok fortvilte 
og ringte til Malins hjertelege i Trondheim, Kjell 
Borthne. Han kunne fortelle at han allerede hadde 
sendt Malins journal til Norwoods team i Sveits 
og fått plass til henne på Genolier-sykehuset. Han 
ga dem håp, og det endte med at de reiste ned.

Da de kom dit fikk de beskjed om at det egentlig 
var for sent, Malins hjerte hadde jobbet så hardt i 
disse månedene at det var helt utslitt. Men de ville 
gjøre et forsøk og operasjonen ble gjennomført. Den 
var vellykket, men dagen etter falt hun i koma og 
utviklet organsvikt. Hun levde fra minutt til minutt 
og krisen varte i ni dager. I hele denne tiden svingte 
det mellom håp og fortvilelse for foreldrene. Den 
niende dagen våknet Malin. Hun trengte tid til å 
komme seg, og de ble på sykehuset i en måned før 
de kunne reise hjem. 

– I denne perioden var damene veldig viktige 
for oss. Kanskje enda mer for Geir enn for meg. 
Han orket ikke å være inne på rommet med alle 
slangene og apparatene, og hadde stort behov for 
å komme seg ut og tenke på noe annet. Vi ble der i 

nesten en måned, og disse damene var fantastiske. 
De satt sammen med oss på sykehuset, og bare det 
å ha noen der var så fint. Vi møtte også familiene 
deres, de gjorde alt for at vi skulle ha det bra. Vi 
satte så pris på at de orket å være sammen med 
oss. De var så snille!

Malin har hatt en liten justering på hjertet før 
hun skulle begynne i første klasse. Men fordi hun 
lå i koma i ni dager fikk hun en liten hjerneskade, 
som har ført til at hun har fått en moderat psykisk 
utviklingshemming og lærevansker. 

– Ved første øyekast kan du ikke se noe på henne, 
hun er livsglad og har humor og er ei veldig, veldig 
fin jente! Hun har klart seg kjempebra, hun har 
fullført videregående skole, hun har vært russ og 
gått et år på folkehøgskole. Hun har også fått seg 
varig tilrettelagt arbeid fordi hun ikke kan ta noe 
videre utdanning med den diagnosen hun har. 
Men hun er så fornøyd og har jobb på Coop-Mega 
på Nardosenteret, her hvor vi bor. Det er så fint at 
hun har fått denne sjansen. Det er ingenting i 
veien for at hun kan gjøre noe, hun trenger bare 
litt tilrettelegging.

Det er en tydelig stolt mamma som forteller. 
Malin er nå til kontroll en gang i året, og hjertet  
er stabilt. De vet ikke noe om fremtiden, men 
foreløpig ser det bra ut. 

– Vi er uendelig takknemlige for at Malin ble 
operert i Sveits den gangen. Og hjertedamene 
hjalp oss gjennom en vanskelig tid. Det er vi  
utrolig takknemlige for.

til oss, lånte ut klær og kom ganske nær hver-
andre. Og alle var veldig takknemlige. «Vi hadde 
ikke klart det om ikke dere hadde vært her»,  
fikk vi høre flere ganger. Så vi følte at vi var  
til nytte.

I 1998 arrangerte sjømannskirken og ambas-
saden en mottakelse for å takke damene for 
innsatsen. Jeg husker vi fikk utdelt roser som 
takk for innsatsen, det var fint.

– Så unge vi var, dere! Inger Marie har funnet 
fram et bilde av damene tatt i stuen hos Aase 
Johnsen, som også var med i gruppen. – Det er 
koselig bilde det der, sier Hanne, – og vi hadde det 
jo også mye koselig sammen.

Flere bilder sendes rundt. Det er gjenkjennende 
kommentarer, noen av foreldrene sendte julekort 
i flere år. Også foreldre som mistet barn. 

– Vi ble jo veldig knyttet til noen av disse forel-
drene, noen var her i flere uker, noen i tre måneder,  
husker Marianne. – Vi var sammen med dem 
nesten hver dag. Jeg kan også huske at noen par 
feiret 17. mai hjemme hos oss, i hagen vår. Vi tok 
dem litt med rundt for at de skulle få oppleve noe 
annet enn bare sykehuset.

Det varierer hvor mange familier de møtte, 
noen hadde tre–fire, andre hadde åtte–ni familier. 
Og så overlappet de hverandre litt.

Tøft å holde kontakten
– Dette er Malin, og foreldrene, Geir og Siv. De 
kom seg hjem, men vi vet ikke hva som skjedde 
med dem senere, sier Hanne. – Det ble etter hvert 
vanskelig å holde kontakten med familiene, det 
ble rett og slett for tøft. 

– Vi måtte beskytte oss selv, forteller Inger- 
Marie, så vi sluttet å skrive tilbake. Vi vet ikke om 
noen av disse barna lever i dag, det hadde egentlig 
vært fint å finne ut av. Det ville være en glad historie 
å høre! Og det vil være spennende å høre om man 
redder flere barn nå enn den gang. Lasse-liten var 
jo eksempelet på at det kunne gå bra. Han var det 
første hjertebarnet som ble operert av Norwoods 
team i USA, og det gikk bra. Det var den fortellingen  
alle foreldrene klamret seg til. 

I 1998 besluttet den norske regjeringen at hjerte- 
broen til Sveits skulle opphøre, og norske leger 

F.v.: Margaret Klerck- 
Nilsen, Marianne Gaion, Inger- 
Marie Bryand og Hanne Fischer

Malin ble operert på 
Genolier-sykehuset i 1997. 
– Vi ble der i nesten en 
måned, og disse damene 
var fantastiske, forteller 
mamma Siv Sætherhagen.

Sterke følelser 
kommer opp når 
damene snakker 

sammen om dette 
etter så mange år.

Damene fikk 
mange hilsener 

og takkebrev fra 
familiene de var  

i kontakt med.
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sier Britt. På papiret er 10 prosent av hennes stil-
ling satt av til oppfølgingen av HVHS-barna, i 
praksis er det ofte mer tid som går med, gjerne 
også fritiden. Britt synes dette er helt greit, og ser 
det som en naturlig og nødvendig del av jobben. 
Kanskje også en del av livet, hun får telefoner på 
ferier og reiser også. 

– Joda, det er mye som har blitt avklart fra den 
andre siden av jordkloden, sier hun og smiler 
varmt. For når Britt ikke tar seg av de hjertesyke 
barna på Rikshospitalet, er hun ofte på reisefot. 
Gjerne langt borte, og ikke alltid på ferie. På 
90-tallet var Britt seks ganger i Arkhangelsk med 
kirurg Harald Lindberg, for å operere hjertesyke 
barn der (et prosjekt støttet av den norske stat og 
Barentshavsfondet). Hun var også med til Gam-
bia for noen år siden, for å hente hjertesyke Mo-
modou til Norge, han skulle opereres på Rikshos-
pitalet (etter en privat innsamlingsaksjon fra 
Vigdis Jordal). I 2015 var hun med til et barnesy-
kehus i Karibia, med over 100 barn i operasjonskø 
(gjennom organisasjonen Chain of Hope, pluss 
støtte fra Foreningen for hjertesyke barn). Hun 
deler sin kunnskap og erfaring med flere hjerte-
syke barn enn dem her hjemme. Britt brenner for 
jobben sin og for barna med HVHS.

– Jeg er heldig som er sykepleier og har en jobb 
å gå til, som jeg trives så bra i. Tunge stunder til 
tross, jeg ville ikke ha byttet, sier hun engasjert. 
Litt vemodig legger hun til at om to år må hun gå 
av med pensjon.

Oppfølging hjemme
Behandlingen av barn som fødes med HVHS er 
omfattende og spesialisert, og består blant annet 
av en serie på tre komplekse operasjoner utført i 
barnets tre første leveår (Norwood-metoden). 
Disse foregår på Rikshospitalet, og Britt er 
sentral i både ettersyn og oppsyn med 
barna i tiden før og etter disse opera-
sjonene. I perioden mellom opera-
sjon en og to er det organisert som 
hjemmemonitorering, etter 
amerikansk modell. Foreldrene 
veier barna og måler oksygen-
metning på hjemstedet, og 
Britt følger dem opp minst en 
gang i uken. 

– Jeg snakker med forel-
drene på telefon til fast tid 
en gang i uken, gjerne ofte-
re, de sender meg sms-er, 
noen ganger bilder, og de 
skriver dagbok. Vi samar-
beider om å følge med på 
barnets utvikling og 
tilstand. Jeg er også i  

kontakt med helsesykepleier på hjemstedet, og 
eventuelt fastlegen, som en del av dette, forklarer 
Britt, og sier at denne tette overvåkingen funge-
rer veldig godt. Hun kan fortelle at siden monito-
reringen ble en obligatorisk del av oppfølgingen i 
2007 (før var den frivillig), har de ikke mistet 
noen barn i denne fasen. 

– Til gjengjeld har jeg fått veldig mange av 
barna innlagt, sier hun, og legger til at dette ikke 
alltid er enkelt. Kunnskapen om hvor syke disse 
barna faktisk er, mangler ofte, og terskelen for å 
få sykehusene rundt om i landet til å legge barna 
inn, er noen ganger høy. Men Britt pleier ikke å gi 
seg. Hun forteller at for et par uker siden brukte 
hun sju timer på å få organisert en innleggelse av 
et HVHS-barn nord i landet. 

Barn med HVHS som blir operert i dag, klarer 
seg stort sett veldig bra gjennom de tre operasjo-
nene. Dødeligheten i forbindelse med disse inn-
grepene er nå ned mot null i Norge. Britt har vært 

DEDIKERT  
SYKEPLEIER: Britt er 
kjent for sitt store enga-
sjement for barna med 
HVHS, og for sitt brede 
og imøtekommende smil. 
I 2015 ble hun kåret til 
årets intensivsykepleier 
(av Norsk sykepleier-
forbund Landsgruppe av 
Intensivsykepleiere).

De siste førti årene er det årlig blitt født 
mellom null og 20 barn med diagnosen 
HVHS i Norge. Trenden på hvor mange 

som kommer til verden med denne diagnosen har 
imidlertid vært klart nedadgående, og de siste 
årene har det vært ganske få i Norge. 

– Det både fødes og opereres færre barn med 
HVHS i dag, sier Britt Fredriksen, damen som har 
vært på innsiden av behandlingen av denne gan-
ske spesielle pasientgruppen i alle disse årene. 
Hun kan fortelle at det i fjor ble født bare ett barn 
med HVHS i Norge. Året før (2019) var det tre, i 
2018 fem, i 2017 fem og i 2016 åtte. Til sammen-
likning ble det i 2007, som vel å merke var et 
toppår, født 19 barn med HVHS.

– Vi følger nok trenden fra Danmark, hvor 
nesten alle disse diagnosene oppdages og avbry-
tes i svangerskapet, sier intensivsykepleieren. 
Hun legger til at det også er slik at noen foreldre 
fortsatt avstår fra behandling og velger comfort 
care (se faktaboks). Noen ganger er det heller ikke 
mulig å behandle hjertefeilen. Da er comfort care 
den eneste løsningen. I gjennomsnitt blir cirka en 
tredel av barna som blir født med HVHS, ikke 
behandlet med operasjon, og avslutter livet kort 
tid etter fødselen.

Trenger mengdetrening
Rent medisinsk og faglig mener Fredriksen det er 
uheldig at det fødes og opereres stadig færre med 
denne diagnosen. 

– Du får ikke mengdetrening og heller ikke 
erfaring nok når det er så få pasienter og går så 
lang tid mellom hver, sier hun, og har alle fagper-
sonene som er involvert i tankene, både kirurger, 
anestesileger, barnekardiologer, sykepleiere, og 
ikke minst kommunehelsetjenestene. Som HV-
HS-koordinator er hun ofte i kontakt med sist-
nevnte, og får stadig telefoner fra både helsesta-
sjoner og fastleger. 

– Noen av dem har aldri vært borti HVHS før, 
og antageligvis er det den eneste gangen i karrie-
ren deres at de vil møte på et barn med denne 
diagnosen. Da er det bra at de tar kontakt med 
meg og at vi kan samarbeide om oppfølgingen. 
Det er viktig å inkludere disse instansene tidlig i 
barnets liv, sier sykepleieren, som av erfaring vet 
at de kan spille en viktig rolle i hverdagen. Hun er 
i det hele tatt opptatt av at disse barna skal ha et 
godt apparat rundt seg, både på sykehuset og når 
de er hjemme.

En telefon unna
Selv er Britt kjent for at hun nesten alltid er til-
gjengelig på telefon. For kolleger og for faginstan-
ser som har noe med disse barna å gjøre, og ikke 
minst for foreldrene til barna. 

– Ja, jeg snakker ofte med foreldrene, særlig i 
starten. Ikke så lenge av gangen nødvendigvis, 
men de trenger avklaringer og bekreftelser. Gjer-
ne også på tider hvor andre instanser som kan 
hjelpe er utilgjengelige, for eksempel i helgene, 

Med hjerte  
for HVHS
I 22 år har intensivsykepleier på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet,  
Britt Fredriksen, vært koordinator for barn med hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom (HVHS). Til sammen flere hundre i tallet, og hun har 
vært tett på dem alle. – De er med meg bestandig, disse barna, noen 
enda mer enn andre, og de viser meg veien i det daglige arbeidet,  
sier sykepleieren. 

Tekst og foto: Hanni W. Petersen
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51 norske barn med 
HVHS operert av  
Norwood i utlandet.
Fra 1999 og fram til  
i dag, er 157 barn med 
HVHS blitt  
operert i Norge. 

Juss

Ildsjelen Regionsnytt

Min historie Vår historie

KoronaForskning I media Oppfølging Politikk

Innhold MedlemssideLeder Legen Bok

Frivillighet Notis

Mat & hverdag

 nr 3 2021 2726  nr 3 2021



Comfort care er medi-
sinsk omsorg med fo-
kus på å lindre sympto-
mer og optimalisere 
pasientens komfort. 
Comfort care har ikke 
som mål å kurere eller 
aktivt å behandle syk-
dom. Comfort care kan 
gis hjemme eller på 
sykehus.

HVA ER 
COMFORT CARE?

med på hele utviklingsreisen til behandlingen av 
denne gruppen, fra de første barna med HVHS 
ble operert av Norwood på åttitallet, og fram til i 
dag. Hun husker de første årene godt, da dødelig-
heten var svært høy og ganske få klarte seg. 

Fortsatt er dødeligheten generelt i denne grup-
pen høyere enn hos de fleste andre hjertefeilene, 
og Britt legger ikke skjul på at dette er den tøffeste 
delen av jobben hennes.

– Ja, jeg har hatt mange dødsfall opp igjennom. 
Det er tungt i perioder, og det gjør noe med meg, 
sier hun stille. 

– Men jeg har dem med meg, alle disse barna, 
og de viser meg veien i det daglige arbeidet, legger 
hun til. – Og de fleste klarer seg!

Kontakt med barnehager og skoler 
En del av barna med HVHS kan oppleve kom-

plikasjoner og utfordringer i etterkant av opera-
sjonene. Selv om Britt legger vekt på at dette slett 
ikke gjelder alle og at variasjonen i hvordan disse 
barna fungerer i livene sine er betydelig.

– Det trenger heller ikke å være så store ting de 
sliter med, hver for seg, men summen av utfor-
dringene kan noen ganger bli krevende. 

Britt nevner alt fra at de lett blir slitne, har 
konsentrasjonsvansker, kan ha lærevansker, 
ADHD-liknende atferd, at de sliter sosialt og med 

det å henge med på det andre jevnaldrende driver 
med, til proteintappende tarm, væske i bukhulen, 
lavt D-vitamin-nivå, vorter, bivirkninger av me-
disiner de står på og «restless legs» (prikking i 
bena på grunn av dårlig sirkulasjon). 

– De ser helt normale ut, så det er ikke alltid 
like lett for andre å skjønne at de har problemer, 
sier Britt. Hun er opptatt av at disse barna må få 
best mulig hjelp, blant annet gjennom tilretteleg-
ging og tilpasning av hverdagen sin – slik at de 
kan fungere optimalt med sine forutsetninger.

Som en del av oppfølgingen av denne pasient-
gruppen, er Britt ofte med på besøk i barnehager, 
på overføringsmøter mellom barnehage og skole, 
ved overgangen til ungdomsskole, i ansvarsgrup-
pemøter osv. 

– Da har jeg med Hjertepermen til Foreningen 
for hjertesyke barn, og forteller litt om hva barnet 
trenger og hva denne hjertefeilen faktisk betyr. 
Jeg sørger også alltid for at beredskapsplanen er 
på plass.

For et par år siden var hun på tre møter på videre- 
gående skoler, dette syntes hun var ekstra spen-
nende, og utfordrende på en annen måte enn det 
hun er vant til. 

– Lærerne på helse- og sosialfag stilte meg jo 
nesten til veggs med alle sine medisinske spørs-
mål, forteller hun smilende.

GODE KOLLEGER: Intensivsykepleier Britt 
Fredriksen og kirurg Egil Seem var kolleger 
på Thorax-kirurgisk avdeling i godt over 30 
år. Seem har operert mange av HVHS-barna 
som Britt har fulgt opp. De var begge med 
til Delaware i 1998, hvor de fulgte de norske 
barna som ble operert der, og fikk opplæring 
av Norwood i behandlingen av HVHS.

Årlig dreier det seg om et sted mellom 5 og 
10 barn med hjertefeil som kommer i denne  
situasjonen. Det er stort sett snakk om 

barn med hypoplast- eller hypoplastliknende 
hjertefeil, og der hvor dette oppstår i kombinasjon 
med eventuelle syndromer.

– Noen av barna er det ikke engang mulig å ope-
rere, da har vi faktisk ikke noe valg. Det vil uansett 
alltid ligge til grunn en omfattende helhetsvurdering, 
forteller kontaktsykepleier Anne A. Berglund på 
OUS Rikshospitalet. Hun er i dialog med mange 
av hjertebarn-familiene på sykehuset. 

Barnet blir grundig vurdert av behandlingsteamet  
på Rikshospitalet, som kartlegger, diskuterer og 
ser på saken fra alle tenkelige vinkler. Her er både 
kardiolog, kirurg, barnelege og kontaktsykepleier 
med. Vurderingene som gjøres formidles videre 
til foreldrene. De får blant annet vite hva prognosen  
til barnet vil være ved eventuell operasjon. 

– Barnet er velskapt og vakkert og ser ikke døds-
sykt ut. Foreldrene har ofte kort tid på seg, og for 
mange blir avgjørelsen helt umulig, forteller Anne. 
Erfaringen er at mange foreldre velger operasjon.

Kontaktsykepleieren er stort sett alltid med i 
samtalene med foreldrene til disse barna. Hun 
forteller at en del av betraktningen og det totale 
bildet også må være hvilken situasjon familien 
befinner seg i. Hvor i livet er foreldrene, og hva 
ønsker de seg med livet sitt? Hvor godt kjenner 
de hverandre? Er det søsken i bildet? Foreldrenes 
livssyn og ståsted i livet vil alltid virke inn på 
situasjonen og vurderingene de gjør. 

– Utfordringen for oss som har samtaler med 
foreldrene er å være mest mulig nøytrale, men 
ærlige. Her handler det ikke om vår etikk og moral,  
eller hva vi ville gjort om det var oss. Beslutningen  
skal være foreldrenes, understreker Anne.

Dersom valget er å avstå fra videre behandling, 
vil foreldrene få grundig informasjon om hvordan 
forløpet vil kunne bli, og at barnet etter hvert vil dø.

– Det som skjer med disse hjertebarna, er at deres  
sirkulasjon stopper mer og mer opp når medisinen  
som holder ductus åpen, har sluttet å virke. Blodet  
deres vil etter hvert bli veldig surt, og de går inn i 
en slags egenprodusert «narkose».

Det vanskelige 

VALGET
Noen barn kommer til verden med så alvorlige hjertefeil at de ikke 
kan opereres. Eller hjertefeilen er så omfattende at en operasjon  
vil få store konsekvenser for barnets videre liv – og for resten av 
familien. I disse tilfellene er foreldrene til hjertebarnet selv med  
på å avgjøre om det nyfødte barnet deres skal opereres eller om 
barnets siste levetid skal bli ivaretatt med «comfort care».  

Tekst og foto: Hanni W. Petersen

Juss

Ildsjelen Regionsnytt

Min historie Vår historie

KoronaForskning I media Oppfølging Politikk

Innhold MedlemssideLeder Legen Bok

Frivillighet Notis

Mat & hverdag

Foto: Privat

Anne A. Berglund har  
vært kontaktsykepleier  
for hjertesyke barn på 
Rikshospitalet i 21 år.  
Hun har vært i dialog med 
svært mange familier 
gjennom disse årene og  
gitt viktig støtte, også i 
vanskelige valgsituasjoner.
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Johan klatrer energisk på pappa Christoffer 
Sørensen Einangen (25). Han smiler blidt inn i 
PC-skjermen, lykkelig uvitende om bekym-

ringene foreldrene tidvis har følt før og etter han 
ble født. 

– Jeg var på vekstkontroll i uke 32, da legen så at 
noe ikke stemte, forteller moren til Johan, Kristin 
Olsen Holst (25).

Tre operasjoner
Johan har en storebror, Julian Andre (3 år), og 
familien på fire bor i Sandnessjøen, langt fra 
større sykehus. 

De ble derfor først henvist til sykehuset hvor de 
bor, så til St. Olavs hospital, hvor de fikk vite at 
babyen hadde den alvorlige hjertefeilen hypo-
plastisk venstre hjertesydrom (HVHS). Det er et 
syndrom som innebærer at venstre hjertekammer 
er mye større enn det høyre. 

– Og så ble vi henvist til Rikshospitalet tre uker 
før termin, slik at jeg skulle føde der, sier Kristin. 

Her forklarte legene hva som kom til å skje, at 
han skulle gjennom tre operasjoner. Til nå har 
han hatt to operasjoner, den siste skal han ha når 
han har blitt 15 kg. 

Mye å lære
Det har væt en del å sette seg inn i for de unge 
foreldrene. 

– Jeg jobber som helsefagarbeider, så jeg kan jo 
mye om kroppen. Men ikke så omfattende om 

hjertet. Det var mye vi måtte lære, sier Kristin. 
I tillegg til Johan hadde de storebror Julian, på 

snart fire, å ivareta. 
– Det var ganske tøft, for i tiden rundt Johans 

fødsel var vi borte i til sammen seks uker. 

Infeksjon
Etter den første operasjonen oppstod det kompli-
kasjoner. Kristin hadde vært på kontroll med 
Johan i Bodø en torsdag, en fire–fem timers kjøre-
tur unna der de bor. 

– Så kjørte vi hjem på ettermiddagen, og på 
kvelden så jeg at han ikke var helt i form. Det 
snudde så fort, forteller Kristin. 

Hun ringte kontaktsykepleieren deres, Britt, 
som sa at om han ikke var bedre dagen etter, 
måtte de ringe legevakten, noe de gjorde, for 
neste dag var han veldig dårlig, slapp og spiste lite. 

Store distanser
Christoffer var ute på Dønna, ei øy som ligger en 
fergetur unna Sandnessjøen. 

– Han ble også veldig redd da jeg ringte og sa at 
nå måtte han skynde seg hjem, for nå er det noe 
som er galt. 

Han rakk akkurat å ta farvel før Kristin og Johan 
ble fraktet i ambulansefly til Bodø, og videre til 
Rikshospitalet. 

– Da vi kom til Rikshospitalet, var jeg veldig 
skeptisk og redd. Men allerede på natta og morgenen  
var han mye bedre igjen. For da hadde han fått to 

Født i koronatid
Johan Aleksander Einangen Holst har levd hele sitt åtte måneder gamle 
liv i koronatid. At familien bor på et lite sted nord i landet har vært både 
utfordrende og bra for den lille gutten, som ble født med hypoplastisk 
venstre hjertesyndrom (HVHS).

Tekst: Synnøve Prytz Berset   Foto: privat

Hypoplastisk  
venstre hjerte-
syndrom (HVHS)

HVHS er en svært  
alvorlig medfødt hjerte- 
sykdom der venstre 
hjertehalvdel er under-
utviklet (hypoplastisk). 

FAKTA

Hjertepermen sendes til hjem-
met når barnet er et halvt år 
eller ved innmelding i 

Foreningen for hjertesyke barn når 
barnet er eldre. Det er to permer som 
kommer i posten. Den ene er stilet til 
foreldrene og den andre til lærere i 
barnehage og skole. Etter hvert som 
barna vokser mottar foreldrene 
oppdatert informasjon knyttet til 
overgangene for eksempel fra barne-
hage til skole og fra barneskole til 
ungdomsskole. Disse utsendingene 
kommer når barna er 6, 9, 12 og 15  
år gamle.

I Hjertepermen er det blant annet 
generell informasjon om helsevesenet, 
om tilrettelegging i barnehage og 
skole, om energiøkonomisering og 

mat og drikke. Områder som krever 
ekstra planlegging, slik som leirskole, 

fysisk aktivitet og utedager, har egne kapit-
ler. Helsesportsentre og barnesykehus som 
tilbyr habiliteringsopphold for hjertesyke 
barn og ungdommer presenteres også.

Under del to, personlig del, er fokus på 
det enkelte barnet. Her kan hjertefeilen 
beskrives og en beredskapsplan fylles ut. 
Britt Fredriksen fra Rikshospitalet har laget 
beredskapsplanen for oss, og den gir trygg-
het både for foreldre og lærere. Faktaarkene 
som omhandler de enkelte overgangene 
har huskelister og praktiske råd. Henvis-

ning til lover og regler som gjelder i barnehage og 
skole er også tatt med.

Fysisk aktivitet og kroppsøving
Akkurat nå jobbes det med nytt faktaark om fysisk 
aktivitet og kroppsøvingsfaget i skolen. Kunn-
skapsløftet med nye lærerplaner gjør at informa-
sjon om dette faget nå er spesielt viktig. For dere 
som har Hjertepermen fra før, vil det bli mulig å 
bestille det nye faktaarket.

Hjertebank  
– informasjonsfilmer til lærere
Filmene Hjertebank gir rask og god informasjon 
om barn med medfødt hjertefeil og om Hjerteper-
men. Filmene passer for lærer og foreldre. Et tips 
er å bruke 5 minutter på ansvarsgruppa eller 
samarbeidsmøtet til en av Hjertebank-filmene.

Nytt skoleår 
I forberedelse til nytt skoleår er det lurt å ha Hjer-
tepermen aktivt med. 
• Sørg for at ny kontaktlærer får Lærerpermen 

fra forrige lærer.
• Se over arkene med utfylt informasjon og rett 

opp etter dagens situasjon. Trenger dere flere 
ark kan de lastes ned fra foreningens hjemme-
side, ffhb.no.

• Lever eventuelt nytt faktaark til skolen, og 
avtal gjerne en samtale i forbindelse med det.

• Gi rektor og lærer tips om å bruke Hjertebank 
– informasjonsfilm til lærere.

Du har vel hørt om 

Hjertepermen?
Hjertepermen ble utviklet i nært samarbeid med foreldre og fagfolk 
innen helse og utdanning. Målet var at den skulle hjelpe til med dialogen 
mellom hjem og barnehage/skole og i tillegg gi god og praktisk informasjon 
til lærere. Seks år etter lanseringen vet vi at den gjør akkurat det. 
Tekst: Mona Ødegård

«Jeg er så glad for den døren Hjertepermen åpnet for å få samtale med læreren! En flott plass å samle 
informasjon på, og enkel å finne frem i om et anfall skulle komme. Tusen takk! Vi er evig takknemlig!» 
Mor til elev med medfødt hjertefeil
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typer antibiotika, den første allerede her på syke-
huset i Sandnessjøen, sier hun. 
– Er det en ekstra utfordring for dere at dere bor 
langt unna større byer?

– Det er egentlig det. Det tar en halvtime med 
fly til Bodø, men likevel, det er mye som kan skje 
på den halvtimen. Det er store distanser. 

Fikk ikke besøke
Den første uka etter infeksjonen var Kristin og 
Johan i Oslo. De to neste på lokalsykehuset i 
Bodø. Da kom pappa og storebror for å besøke 
dem, men på grunn av korona fikk de ikke komme 
inn på sykehuset. 

– Det ødela veldig mye. Da fikk ikke storebror se 
hva vi gjorde på sykehuset. Den første tiden etter at vi 
kom hjem var det litt sjalusi og utagering, men det 
roet seg heldigvis raskt da han skjønte at vi var 
hjemme og ikke skulle noe sted, forteller Kristin. 

Korona
Hun påpeker at det ennå ikke er så mye forskning 
på hjertebarn under koronaepidemien. Men tenker 
at de sammenlignet med mange andre har vært 
veldig heldige som bor i en liten kommune med 
lite smitte. 

– Før den andre operasjonen var vi ekstra for-
siktige hvis noen var forkjølet eller hostet. For han 
takler det nok litt mindre enn oss, siden han har 
litt lav oksygenmetning i utgangspunktet. 

Derfor var de i en periode veldig strenge på at 
alle måtte vaske hendene før de kom inn, og ikke 
være syke. 

I koronatiden har de også, på grunn av lav smitte, 
kunnet ha daglig kontakt med besteforeldrene. 

– Sånn sett er jeg glad for at vi bor hvor vi bor 
når vi har et hjertesykt barn under korona. Det er 
både fordeler og ulemper egentlig. Så lenge det 
ikke er noe ille som skjer, så er det bra å bo her, 
sier hun. 

Kontaktsykepleieren Britt har også vært gull verdt 
for dem, ikke minst i de mest sårbare stundene. 

– Jeg har følt meg mye tryggere når det gjelder 
det å være hjemme, så langt unna lokalsykehus 
og Rikshospitalet. Britt vier nesten hele livet til 
jobben sin, og er tilgjengelig på telefon 24/7, uansett 
om det er helligdag eller en vanlig mandag. 

Tøft under operasjon
Den uken Hjertebarnet snakker med familien, har 
de vært på Rikshospitalet for hjertekateterisering.
– Er det tøft når han gjennomgår operasjoner  
og inngrep?

– Den første operasjonen var han bare tre dager 
gammel. Da hadde vi jo ikke knyttet oss så mye til 
hverandre ennå. Men den andre operasjonen var 
helt forferdelig, å sende ham alene inn til operasjons-

salen. Han stritta veldig imot når han fikk narkose- 
masken på. Jeg klarte å holde meg rolig da. Men 
da han sovna og de løftet ham bort fra meg, rant 
tårene. Det var tøft, sier Kristin. 

Det var veldig rart for foreldrene å se sønnen 
med masse ledninger og et stort arr på brystkassen 
etter operasjonen. 

– Etter første operasjonen lå han med åpen 
brystkasse i to døgn. I tilfelle det skulle skje noe. 
Så det var ekkelt. Det tok kanskje 5–6 dager før han 
kom seg igjen, sier hun, og skryter av oppfølgingen 
de har fått, både på Rikshospitalet og sykehuset  
i Bodø.

Viktige støttespillere
– Hvordan har det gått med hele familien denne tiden? 

– Det har vært veldig tøft. Men samtidig har vi 
vært veldig heldige. Både Christoffer og jeg har 
fått være sammen under operasjonene. Det hadde 
vært enda tøffere å stå i alt alene, sier Kristin. 

I mellomtiden har besteforeldrene passet store-
bror, de er deres viktigste støttespillere. I tillegg 
bor nesten alle søsknene deres i nærheten. 

Bortsett fra turene til sykehus, lever de som en 
vanlig småbarnsfamilie. De er glad i å være ute, ikke 
minst siden både Kristin og Christoffer har vokst 
opp i Sandnessjøen, hvor man lever tett på naturen. 

Nå har de akkurat kjøpt seg hus, og i sommer 
blir det nok en liten campingferie litt lenger nord. 

– Ellers blir det sikkert noen båtturer i nær- 
området hvis det blir fint vær, sier Kristin.

«Bortsett fra  
turene til syke-
hus, lever de 
som en vanlig 
småbarns- 
familie.»

«Det var veldig 
rart for foreldrene 
å se sønnen med 
masse ledninger 
og et stort arr 
på brystkassen 
etter operasjonen»
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I 2005 og i 2018 gjennomførte Hagemo oppfølgings- 
studier, hvor han så på hvordan det var gått med 
de norske barna operert for hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom (HVHS/HLHS). 

– Det er tydelig høyere dødelighet blant disse 
barna enn blant dem som opereres for andre og 
mindre komplekse hjertefeil. Faren for at de får 
postoperative utfordringer er også betydelig. 
Mange klarer seg likevel bra, sier Hagemo.

Omstridt metode
Antageligvis er det få andre hjertediagnoser som 
har en like spesiell og brokete behandlingshistorie 
som hjertefeilen HVHS. Lenge var det stor uenig- 
het om det var riktig å operere disse barna i det 
hele tatt, og Petter Hagemo minner om at helt 
frem til midten av 1990-tallet var operasjon for 
HVHS med Norwoods metode internasjonalt 
sett på som eksperimentell operativ behandling.

«Hjertebroen» ble vedtatt her i Norge i 1990, og 
norske barn med HVHS kunne fram til 1999 
sendes til utlandet for behandling og operasjon. 
Da tok Rikshospitalet over. Siden har dette vært 
rutinemessig behandling i Norge for barn født 
med denne hjertefeilen, så lenge foreldrene 
ønsker og velger det. 

– Av oss på Rikshospitalet har foreldrene alltid 
fått nøktern og saklig informasjon om hva disse 
inngrepene innebærer, sier Hagemo, og legger 
til at resultatene av behandlingen med tiden 
også er blitt bedre, og andelen som velger opera-
sjon er gått opp.

I Hagemos tallmateriale går det fram at det i 
Norge i perioden 1990 til 1999 ble født 86 barn 

med hjertefeilen HVHS. Av disse var det 33 familier 
som ikke ønsket operasjon (38 prosent). I perioden 
1999 til 2018 var det 118 operable pasienter med 
HVHS i Norge, behandlingen foregikk nå på 
Rikshospitalet. Seksten familier ønsket ikke 
operasjon (13,5 prosent).

Grundig kartlegging
I oppfølgingsstudien til Hagemo, «Norske barn 
med HVHS – hvordan er det gått med dem?», har 
han på to tidspunkter gått igjennom og kartlagt 
denne pasientgruppen. I den første studien 
(2005) ble det foretatt omfattende kliniske etterunder-
søkelser av alle norske barn med HVHS operert 
av team Norwood. I de to andre studiene (2018) 
ble det gjort en nitid journalgjennomgang av 
alle norske barn med HVHS operert av team 
Norwood, og av alle norske barn med HVHS 
operert av Rikshospitalets team. Pasientmaterialet 
til studiene ble plukket ut fra Barnehjerteseksjonens 
dataregister BERTE, og pasientenes helsestatus  
i de to sistnevnte studiene ble vurdert ut fra 
BERTE og Rikshospitalets journalsystem, DIPS.

Hagemo har vurdert barnas ulike funksjons-
områder: Hvordan det er gått med hjertet og 
sirkulasjonen, med nevrologiske og nevropsyko-
logiske forhold, fysioterapeutiske aspekter, og 
ikke minst livskvaliteten til barna (vurdert av 
foreldrene).

De første operert av team Norwood
Fra 1987 til 1999 ble 51 barn med HVHS  
operert av team Norwood. Av disse kom 25 seg 
levende igjennom alle tre operasjonene (49 pro-

Hvordan har det gått 
med barna med HVHS?
Behandlingen av medfødte hjertefeil har vært igjennom en rivende utvikling 
de siste 35 årene. Barnekardiolog Petter Hagemo arbeidet på Barne- 
kardiologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet fra 
1986 til 2010 og var med på denne utviklingen. I dag er han pensjonert, 
men holder fortsatt et våkent øye med det som skjer på feltet. 

Tekst:  Hanni Winsvold Petersen  Foto: Privat

Den pensjonerte 
overlegen fra Rikshospi-
talet i Oslo, Petter 
Hagemo, var den som 
utviklet og skapte 
avdelingens behandlings-
register (BERTE), det 
eldste kliniske nettverket 
ved Oslo Universitets- 
sykehus. Siden 1990 har 
dette vært en base for 
informasjon om alle 
hjertesyke barn som er 
innom Rikshospitalet,  
og er viktig både for 
behandlingen av barna  
og som kilde for 
forskning.

sent overlevelse). Da Hagemo gjorde sin første 
kartlegging i 2005, var 21 av disse fortsatt i live. 
Seks familier avslo å delta i denne undersøkelsen, 
barnas status ble da vurdert ut fra informasjoner  
i sykejournalen

– To av disse pasientene hadde pacemaker, 
men generelt sett fungerte hjertene deres OK. 
Vel å merke så OK som det er mulig for et operert 
hjerte med bare ett kammer som fungerer, sier 
Hagemo, og understreker at termen «OK» i denne 
sammenhengen ikke betyr frisk, bare at de har 
mindre problemer som er beskjedne, og at de 
fungerer godt på sine premisser og med sine 
forutsetninger. 

– Som forventet skåret de fleste av disse barna 
under det såkalte normalområdet for fysisk kapasitet 
under belastning. Det var dessuten også en del 
signifikante utslag på nevrologiske og nevropsyko-
logiske problemer i denne gruppen, sier Hagemo. 

– Foreldrene til disse barna vurderte barnas 
livskvalitet som høyere enn gjennomsnittet i 
befolkningen. Dette er interessant, og det  
finnes sikkert flere forklaringer på at det er sånn, 
tror Hagemo.

Journalgjennomgang i 2018
Da Hagemo i 2018 gjorde en journalgjennom-
gang av den samme pasientgruppen (altså, de 
som var operert av team Norwood mellom 1987 
og 1999), var det han fant i ganske godt samsvar 
med kartleggingen fra 2005: Hjertene hos de 
aller fleste fungerte fortsatt OK (vel å merke med 
hva OK som nevnt betyr for denne typen hjerte). 
To av pasientene i denne gruppen var blitt utredet 
for hjertetransplantasjon, men transplantasjon var 
ennå ikke utført. Også nå var det en signifikant andel 
nevrologiske og nevropsykologiske utfordringer.

For gruppen barn med HVHS operert i Norge 

på Rikshospitalet fra 1999 til 2018 var forholdene 
nokså like.

– I denne gruppen kunne vi for 48 av 53 pasienter 
krysse av for at hjertet var OK, vel å merke inkludert 
dem som hadde pacemaker (fire). Tre pasienter 
var blitt hjertetransplantert, ytterligere to sto på 
venteliste, forteller Hagemo. Han legger til at det 
også i denne gruppen var en overhyppighet av 
nevrologiske og nevropsykologiske utfordringer. 

Samlet overlevelse etter tre operasjoner for 
denne gruppen som Hagemo så på, ville blitt 
mellom 55 og 68 prosent, avhengig av hvor mange 
av de ikke ferdigbehandlete i 2018 som ville komme 
levende igjennom de gjenværende operasjonene.

Alvorlig diagnose og riktig behandling
Hagemo, som har jobbet med disse pasientene i 
mange år, kjenner alvoret både i diagnosen, 
tilstanden og behandlingen. Han understreker 
at de operative inngrepene er kompliserte, med 
risiko for død og for alvorlige følgetilstander 
senere i livet. 

– Disse barna får en Fontan-sirkulasjon, men 
en veldig spesiell variant, blant annet fordi det 
er det høyre hjertekammeret, som egentlig er et 
lavtrykkskammer, som skal stå for sirkulasjonen 
av blod til kroppen.

Stadig flere HVHS-diagnoser stilles før fødselen, 
og mange foreldre velger da å få svangerskapet 
avbrutt.

Siden 2011 er det blitt operert mellom null og 
åtte HVHS-barn årlig. Foreldrene involveres 
fortsatt i beslutningen om hvorvidt barnet skal 
behandles, og årlig har mellom null og tre av-
slått tilbudet.

– Jo, jeg synes det er riktig å tilby denne be-
handlingen. Men jeg vil aldri dømme de foreldrene 
som velger å la være, sier Hagemo avslutningsvis.

Fra 1997 til 1998 var  
en større delegasjon av 
norske barneleger,  
kirurger, røntgenleger 
og sykepleiere på  
hospitering hos team 
Norwood i USA for å 
lære teknikken og  
metoden for denne 
behandlingen. I februar 
1999 ble den første 
operasjonen foretatt 
på Rikshospitalet, da 
med Norwood selv til 
stede som veileder.

William I. Norwood  
døde i desember  
i fjor og rakk nesten  
å bli 80 år gammel. 

Faksimile fra  
Aftenposten, 27. mai 
1997. Norwood med  
en norsk pasient.
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Henrik Holmstrøm, Jarle Jortveit og Gunnar Wik 
er hovedansvarlige for studien, som er et samar-
beidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus 
og Sørlandet sykehus, og som nylig ble publisert i 
Archives of Disease in Children. 

I perioden 2004–2016 ble 2359 barn født i Norge 
med alvorlig hjertefeil, og 234 (10 prosent) døde 
før de ble to år gamle. Medfødte hjertefeil og til-
leggssykdommer kan være så alvorlige at det ikke 
finnes noe godt behandlingstilbud, og nesten 
halvparten av barna som døde før to år (109 av 
234, 47 prosent), døde i palliasjon uten aktiv livs-
forlengende behandling. Av barna som døde til tross 
for planlagt aktiv behandling (125 av 234, 53 prosent), 
døde 58 (46 prosent) på sykehus i forbindelse 
med kirurgisk eller kateterbasert behandling og 
67 (54 prosent) uventet før innleggelse eller etter 
utskrivelse.

Oppmerksomhet på risikofaktorer
– Det viste seg at alle de som døde uventet, hadde 
minst én forhåndsdefinert risikofaktor, sier 
Gunnar Wik. Det kan dreie seg om for tidlig fødsel, 
tilleggssykdommer, uoppdaget hjertefeil, kom-
pleks kirurgi, betydningsfulle restdefekter etter 
kirurgi, unormalt lav oksygenmetning og infek-
sjon, særlig lungebetennelse. Over 90 prosent 
hadde to eller flere risikofaktorer. Blant alle de 
2359 barna som ble født i Norge med alvorlig 
hjertefeil i perioden 2004–2016, og som verken 
hadde tilleggssykdommer eller betydningsfulle 
restdefekter etter hjertekirurgi, var det kun fem 
som døde uventet før to års alder. 

– Studien gir oss viktig kunnskap på flere om-
råder. Vi vet fra før at barna er ekstra sårbare det 

første året. Nå vet vi noe mer om når vi kan bero-
lige foreldrene, og når vi skal være ekstra opp-
merksomme ved fremtidig oppfølging. Vi ønsker 
å bruke den nye kunnskapen til forbedret oppføl-
ging av barn med hjertefeil og deres familier i 
samarbeid med alle nivåer i behandlingskjeden, 
sier Wik. Han forteller at prosjektet også danner 
deler av kunnskapsgrunnlaget for et annet dok-
torgradsprosjekt, hvor intensivsykepleier Elin 
Hjort-Johansen utvikler en mobil-app. Denne 
appen har til hensikt å skape trygghet for forel-
drene og for at de lettere skal oppdage forverring i 
barnets tilstand.

Forbedringspotensial
Studien viser også at det kan være rom for forbe-
dringer når det gjelder skriftlige retningslinjer og 
informasjon fra behandlende sykehus til lokalsy-
kehus, kommunehelsetjenesten og foreldre om 
barnets videre oppfølging. 

– Dataene kan ikke fortelle oss om dette hadde 
betydning for overlevelsen, men mange av epikri-
sene manglet informasjon om videre planer og 
faresignaler. 

Wik understreker at sammenliknet med data 
fra andre land, er det meget gode resultater på 
overlevelse ved medfødte hjertefeil i Norge. Noe 
som tyder på at det allerede er høy kvalitet på 
diagnostikk, behandling og oppfølging. 

– Barnehjertemiljøet i Norge har et tett samar-
beid med regelmessige nasjonale møter, og det er 
lav terskel for uformell telefonkontakt mellom 
sykehusene. Oppfølgingen lokalt foregår imidler-
tid primært i hjemmet, i regi av helsestasjoner, 
fastlege og lokal barneavdeling med ulik kunnskap  

Studie om uventet død hos 
små barn med hjertefeil 

Medfødt hjertefeil er en av de vanligste årsakene til død hos små barn, 
og noen av disse barna dør uventet hjemme. En stor norsk studie viser at 
det foreligger identifiserbare risikofaktorer hos de fleste barna som dør 
uventet. Kunnskapen fra denne studien kan være til hjelp i fremtidig opp-
følging, og kanskje også bidra til å forhindre noen tilfeller av uventet død, 
tror forskerne bak studien.

Tekst: Hanni Winsvold Petersen

Gunnar Wik  
er overlege på  

Sørlandet sykehus  
i Kristiansand

Foto: privat

om medfødte hjertefeil. Det vil være nærliggende 
å anta at mer detaljert og skriftlig informasjon om 
forventet forløp, videre behandlingsplan og hva 

det er spesielt viktig å være oppmerksom på, vil 
øke kvaliteten på oppfølgingen. 

Noen fakta om hjertesyke barn og om studien
- Hjertefeil er den hyppigste medfødte sykdommen.
- Ett av hundre barn som fødes, har medfødt hjertefeil. 
- En fjerdedel er alvorlig og trenger tidlig behandling.
- Hjertefeil er en av de vanligste årsakene til død hos små barn.
- Mange har også andre alvorlig medfødte tilstander i tillegg.
- I perioden 2004–2016 var det 2359 barn som ble født i Norge med alvorlig hjertefeil.
- Av disse døde 234 (10 prosent) før to års alder. 
 - 109 døde i palliasjon (lindrende behandling, tidligere omtalt), 58 døde i forbindelse  
  med hjertekirurgi, mens 67 barn døde uventet før (26) eller etter (41) kirurgi.
- Over 90 prosent av barna som døde uventet før to års alder, hadde to eller flere  
 risikofaktorer.
- Risikofaktorene var for eksempel for tidlig fødsel, tilleggssykdommer, kompleks  
 kirurgi, restdefekter etter kirurgi, unormalt lav oksygenmetning og infeksjon,  
 særlig lungebetennelse.
-  Det var veldig uvanlig med dødsfall blant barn med alvorlig hjertefeil som ikke  
 hadde tilleggssykdommer eller restfeil etter hjertekirurgi (5 barn).
-  Dataene er hentet fra Dødsårsaksregisteret, Oslo Universitetssykehus' register  
 over medfødte hjertefeil, medisinske journaler og obduksjonsrapporter.

Om studien
Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Sørlandet 
sykehus. Den er finansiert med støtte fra Foreningen for hjertesyke barn og  
Foreningen for hjertesyke barn forskningsstiftelsen, gjennom OUS Fondsstiftelsen, 
Landsforeningen uventet barnedød, Barnestiftelsen OUS, Sørlandet sykehus HF  
og Oslo Universitetssykehus.

«...sammenliknet 
med data fra 
andre land, er det 
meget gode resul-
tater på overlevelse 
ved medfødte 
hjertefeil i Norge. 
Noe som tyder på 
at det allerede er 
høy kvalitet på 
diagnostikk, 
behandling og 
oppfølging.»
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Line er født i Narvik og oppvokst på Stord, 
hvor hun bor med familien sin i dag også, 
etter et par opphold andre steder, som 

student i Stavanger blant annet. Line var ett av 
barna som på nittitallet tok i bruk «hjertebroen», 
og ble som nyfødt og liten operert hele fire  
ganger i USA. 

– Norwood prøvde på noe nytt under opera-
sjon nummer tre hos meg, som ikke gikk så bra. 
Derfor ble det en fjerde operasjon. Nå går det 
veldig bra, sier Line smilende, og mener hun 
ikke er sykere enn det hun gjør det til.  

– Jeg har egentlig hatt en ganske vanlig opp-
vekst. Bortsett fra at jeg var på Haukeland to 
ganger i året for å sjekke hjertet. Jeg gikk i barne-
hage, var med på det meste og hadde lite fravær 
fra skolen. Var nesten aldri syk som barn. Kan-
skje det går i arv, Sander er nesten aldri syk, han 
heller. Men da jeg gikk i fjerde klasse fikk jeg 
barne-epilepsi, og i tenårene fikk jeg migrene. 
Det var dette som gjorde at jeg hadde litt fravær 
fra skolen. Epilepsien vokste jeg av meg, men 
migrenen kan jeg fortsatt slite litt med. 

Line jobber 80 prosent på Sagvåg helsestasjon, 
og synes det fungerer veldig fint. 

– De første årene etter at jeg var ferdig sykepleier, 
jobbet jeg på barneavdelingen på sykehuset i 
Stavanger, i turnus. Det ble nok litt for krevende 
for meg. Det er mye bedre å jobbe bare på dagtid 
og i et litt roligere miljø, sier Line, som medgir at 
hun har dager og stunder hvor hun er ekstra sliten. 

– Men da er det gjerne de rundt meg som mer-
ker det mer enn meg, og som påpeker at jeg er 
ganske blå på leppene, forteller Line smilende. 
Hun legger til at hun egentlig aldri har tenkt på 

seg selv som syk. I hvert fall ikke før hun, mot 
gode råd og anbefalinger, ble gravid. 

Sykeliggjort i svangerskapet
– Jeg ble syk da jeg var gravid, for da ble jeg syke-
liggjort. Formen min var egentlig fin, men det 
var så mange rundt meg som var bekymret, og 
jeg fikk så mange begrensninger, forteller Line. 

Hun synes dette egentlig er ganske sårt. Sander 
ble født i uke 35, med keisersnitt. Alt sammen 
grundig dokumentert, for Line var med i en doku-
mentar som VG laget i forbindelse med svanger-
skapet og fødselen hennes. Hun var den første i 
Europa med HVHS som fikk barn, og  
ville vise at det går an, det kan gå bra, også med 
denne diagnosen.

Lines mann, Ole Christian Heimly, har også 
medfødt hjertefeil, en mye mildere variant enn 
den Line har. De møttes gjennom Foreningen for 
hjertesyke barn, og har vært kjærester siden de 
var 14 og 16. Ole Christian ble operert som liten 
og friskmeldt da han fylte 18. Line forteller at de 
egentlig ikke var bekymret for arveligheten og 
risikoen for at de selv skulle få et barn med hjertefeil. 

– Jeg tror det er bra at jeg ikke tok alle disse 
bekymringene innover meg. Vi var jo på kontroller 
gjennom hele svangerskapet, og alt ble fulgt opp, 
sier hun rolig, og legger til at også her var det andre 
i omgivelsene som bekymret seg mer enn henne.

Leve som normalt
Line forteller at hun i oppveksten var med på det 
meste. 

– Foreldrene mine var opptatt at jeg skulle leve 
så normalt som mulig. De bekymret seg sikkert, 

Føler seg frisk, og 
lever som frisk
Line Marie Hansen Heimly runder straks 30. Hun er helsesykepleier, gift 
med Ole Christian og mor til Sander på fem. I tillegg har Line hjertefeilen 
HVHS. – Jeg har ikke hatt så mange begrensninger i livet mitt. Har egentlig 
følt meg ganske frisk bestandig, sier Line som insisterer på normalitet 
og optimisme.

Tekst: Hanni W. Petersen Foto: Privat

«Jeg har egentlig 
hatt en ganske 
vanlig oppvekst. 
Bortsett fra at jeg 
var på Haukeland 
to ganger i året for 
å sjekke hjertet »

som foreldre gjør, men de la ingen begrensninger 
på meg, forteller Line, som er glad for dette. Hun 
var aktiv og blant annet med på fotball, med noen 
tilpasninger, og følte seg aldri utenfor eller så 
veldig annerledes. 

– Jeg gjorde bare det jeg kunne, så mye jeg 
orket, hadde bare litt mindre kapasitet enn de 
andre. Jeg har jo aldri levd uten hjertefeilen, 
eller de litt stygge arrene, det er jo bare sånn jeg 
er. Ble ikke mobbet for dette, men kjente kanskje 
litt på det i gymmen, at jeg ikke klarte like mye 
som de andre. 

Alltid vært åpen
Line har alltid vært åpen om hjertefeilen, og 
legger til at når du vokser opp på en liten plass, 
så vet jo alle om det uansett. Hun forteller at  
det på Stord dessuten er litt spesielt med denne 
diagnosen, for siden 1991 er det her ni stykker 
som har kommet til verden med HVHS. Fire 
lever fortsatt.

– Jeg vokste opp med åpenhet, og det har jeg 
valgt å fortsette med, sier Line, som stadig blir 

invitert til å holde foredrag om hjertefeilen sin 
og det å leve med denne, blant annet for dem 
som går på helsearbeid på videregående skole. 

– Jeg tror det er ganske viktig å ikke ha alt for 
mye fokus på selve hjertefeilen, ikke bare å se 
denne, men se hele meg som menneske, jeg er jo 
mye mer. Det er ikke alle begrensningene og 
utfordringene du får heller. Jo, svangerskapet 
var tøft, og jeg måtte omskolere meg til helsesyke- 
pleier etter å ha jobbet en tid på sykehus, det ble 
for hektisk for meg, og jeg kan nok aldri klare å 
jobbe 100 prosent. Det er klart jeg må innrette 
meg. Men det er jo samtidig så mye jeg kan, sier 
den optimistiske 30-åringen, som er blant de 
eldste i landet med hjertefeilen HVHS. 

Line bekymrer seg lite for fremtiden. 
– Jeg kan noen ganger komme innom tanken, 

tenk hvis hjertet svikter og jeg plutselig blir veldig 
dårlig, kanskje er en transplantasjon nødvendig 
da? Men dette preger ikke hverdagen min. Jeg 
har nok ikke så lett for å bekymre meg, det er det 
andre som tar seg av, smiler Line avslutningsvis.

Line er nyoperert og får  
omsorg av mor. 

Vinteraktivitet med familien, 
Ole Christian, Sander og Line.

Line Marie  
Hansen Heimly  

29 år
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Jeg våkner brått av at vaktalarmen uler. 02:37 
viser klokka, en mørk og kald vinternatt i 
februar. Famlende i det dårlige lyset fra natt-

bordlampa finner jeg røret på telefonen. Det er en 
sykepleier fra nyfødtavdelingen i den andre en-
den. En nyfødt hiver etter pusten og er blitt grå-
blå i hudfarge og har lave nivåer av oksygen i 
blodet. Jeg må komme opp og hjelpe til med en 
gang. Raske skritt opp trappa. Tankene svirrer: 
Hva møter jeg nå? Som relativt fersk lege i spesia-
lisering i barnesykdommer, kan man kjenne seg 
litt alene i situasjoner som denne. Heldigvis er 
den trygge og kunnskapsrike bakvakten bare en 
telefon og noen minutter unna. 

Oppe på nyfødtavdelingen startes oksygenbe-
handling og pustestøtte, men til liten nytte. Det 
ser ikke ut som om situasjonen blir noe bedre. Jeg 
møter blikket til de erfarne og flinke nyfødtsyke-
pleierne over arbeidsbordet. Kan det dreie seg om 
en hjertefeil? Bakvakten tilkalles, og vi klør oss i 
hodet sammen. Ingen av oss har erfaring med 
ultralyd av hjertet. Skal vi forsøke å ringe en av 
kollegene som har erfaring med hjerteultralyd, 
selv om de har fri og sover? Skal vi sende barnet 
til barnehjerteavdelingen på Rikshospitalet uten 

å vite om det er hjertesykdom? Det vil uansett ta 
en time eller to før vi er nærmere et svar. Det 
virker uendelig lenge i en situasjon som dette. 

Tilgjengelighet på undersøkelse av hjertet med 
ultralyd er en utfordring på lokalsykehus med 
barne- og nyfødtavdelinger rundt om i landet. 
Noen ganger haster det. Det er det denne utfor-
dringen doktorgradsprosjektet «Fjernveiledet og 
fjernstyrt hjerteultralyd» skal jobbe med. Doktor-
gradsstipendiat og lege i spesialisering Håvard 
Øksnevad Solvin sammen med veiledere fra barne- 
hjerteavdelingen på Rikshospitalet, Henrik Brun 
og Henrik Holmstrøm, skal se på måter å bedre 
tilgjengelighet på hjerteultralyd til lokalsykehus. 

Fjernveiledet ultralyd
En av måtene å gjøre fjernveiledet ultralyd på, er 
at en ekspert på Rikshospitalet veileder en mindre 
erfaren lege i å utføre og tolke hjerteultralyd. 
Dette skjer ved at man kobler ultralydmaskinen i 
bruk sammen med ekspertens datamaskin i en 
slags videokonferanse. Ultralydbildet sendes og 
vises direkte til eksperten, som da kan veilede og 
tolke undersøkelsen ut fra dette. Vi har planlagt å 
undersøke hvor godt dette systemet fungerer i 
kontrollerte omgivelser på hjertesyke nyfødte på 
Rikshospitalet, som er undersøkt fra tidligere. Kan 
fjernveiledet ekspertundersøkelse bli tilnærmet 
like god som fysisk ekspertundersøkelse?

Fjernstyrt robotultralyd
Hos de litt større barna og ungdom kan man se for 
seg å bruke en robot som kan plasseres på lokal-
sykehus og styres av ekspert fra Rikshospitalet. 
Roboten er trygg for bruk på mennesker, og skal 
testes for å se om man kan gjøre enkle ultralyd- 
undersøkelser av hjertet for vurdering av hjerte-
sykdom på avstand.

Med dette håper vi å gjøre spesialisert hjerte- 
ultralyd og behandling mer tilgjengelig for pasienter, 
både for å kunne igangsette korrekt behandling 
raskere og kanskje redusere reising for pasienter 
som må komme på kontroll på Rikshospitalet fra 
rundt om i landet.

Forskningsprosjekt: 

Fjernveiledet og fjern-
styrt hjerteultralyd
Tekst: Håvard Solvin
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Håvard Solvin,  
Stipendiat ved  
Intervensjonssenteret 
Oslo Universitetssyke-
hus, Rikshospitalet
Foto: Privat

Strømning av blod og olje følger de samme mate-
matiske ligningene. Derfor kan datamodellene vi 
bruker for å regne på strømning i oljereservoar, 
også brukes til å regne på blodstrøm i kroppen.
Prosjektet er i første omgang rettet mot barn med 
ettkammerhjerte, og potensialet er stort for andre 
pasientgrupper etter hvert. 

Beslutningsstøtteverktøy for optimalt 
resultat
Vi har valgt denne spesifikke gruppen pasienter 
ettersom det ofte er komplekse behandlingsforløp 
med mange inngrep. Datamodellering vil gi en 
helt ny type beslutningsstøtte som vi i dag mangler 
for å kunne skreddersy behandlingen og oppnå et 
optimalt og langvarig godt resultat.   

Modellen vår vil kunne gi kirurgene bedre 
grunnlag for å ta det beste valget. Vi ønsker også 
etter hvert å utvikle en datamodell som automatisk 
finner det optimale inngrepet.

Barn med ettkammerhjerte
Årlig opereres i Norge ca. 300 barn med medfødte 
hjertefeil, og omtrent like mange behandles med 
kateterteknikk. En del av disse har såkalt ettkammer- 
hjerte, også kalt univentrikulære hjerter. Dette er 
en samlebetegnelse på mange ulike hjertefeil. Man 
bruker begrepet i praksis når hjertet bare har ett 
funksjonelt hjertekammer, hvilket vil si at det andre 
kammeret mangler eller er så lite at det ikke kan 
pumpe blod alene til kroppen eller til lungene. 
Det finnes mange ulike anatomiske varianter.

Hos barn med ettkammerhjerte kan man ikke 
med noen behandling opprette en normal sirku-
lasjon. I stedet blir det oksygenfattige blodet ført 
utenom hjertet i et goretex-rør og direkte til lungene 
ved hjelp av fontan-kirurgi. Blodstrømmen til 
lungene skjer da passivt, uten hjelp av hjertet, og 
transporten bør da foregå så motstandsløst som 
mulig. Dette krever en serie med operasjoner, og 

detaljer i utformingen kan ha stor betydning for 
hvor bra sirkulasjonen blir. 

Vår datamodell kan regne ut strømningsmot-
standen i dette nye kretsløpet. Med modellen kan 
vi forutsi effekten av hjerteoperasjoner hos barn 
og foreslå en optimal utforming. Bedre blodstrøm 
til lungene øker den fysiske kapasiteten til barnet, 
og bidrar til økt livskvalitet. 

Metoden tar utgangspunkt i undersøkelser 
med MR som allerede er en del av det etablerte 
behandlingsløpet. 

Stort potensial
Dersom prosjektets intensjoner lykkes, vil man få 
tilgang til en ny type pasienttilpasset beslutnings- 
støtte. Denne kan bidra til bedre behandlings- 
resultater for hjertesyke barn, redusert risiko for 
komplikasjoner og bedret fysisk funksjonsnivå. 

Det vil også være store muligheter for å overføre 
og videreutvikle metoden for andre pasientgrupper. 

Prosjektet «Datamodellering for sikrere hjerte- 
diagnostikk» er et samarbeid mellom NORCE, 
Oslo Universitetssykehus (OUS), Universitetet i 
Stavanger, og Foreningen for hjertesyke barn. 
Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

Prosjektgruppa består av Henrik Holmstrøm 
(OUS), Charlotte de Lange (Drottning Silvias 
Barnsjukhus, Göteborg), Henrik Brun (OUS), 
Ingunn Westvik Jolma (NORCE) og Jan Ludvig 
Vinningland (NORCE). 

Figur 1: Her er datamodellen vår brukt til å beregne hvordan blod som strømmer 
inn i Gore-Tex røret øverst og nederst fordeler seg ut til lungepulsårene på siden. 
Som vi ser oppstår det mange virvler i blodstrømmen som hindrer en mest mulig 
effektiv transport av blodet. Vår digitale modell kan beregne den optimale 
utformingen av dette knutepunktet i blod-transporten slik at vi unngår virvler  
og tap av effektivitet. 

Datamodell fra oljeforskning kan 

hjelpe hjertesyke barn
Vi skal bruke datamodeller fra oljeforskning for å finne den optimale 
operasjonen for hjertesyke barn. Dette vil kunne bidra til bedre  
behandlingsresultater og redusert risiko for komplikasjoner.

Tekst: Jan Ludvig Vinningland, Forsker i NORCE og ansvarlig for prosjektet
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Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har 
helt siden 2015 hatt fokus på oppfølging og 
veiledning av gravide. For gravide/par som 

får beskjed om at fosteret har en alvorlig hjertefeil, 
kan situasjonen oppleves som en akutt livskrise, 
og en krevende beslutning om å fullføre svanger-
skapet eller begjære svangerskapsavbrudd, må tas.

Helhetlig ivaretagelse
I foreningens strategi er helhetlig ivaretagelse fra 
graviditet til voksenliv et satsingsfelt. I 2015 etablerte 
vi et prosjekt med fokus på veiledning og sam-
handling for gravide/par. Prosjektet baserte seg 
blant annet på brukererfaringer, som vi ervervet 
oss gjennom en omfattende brukerundersøkelse 
blant våre medlemmer. Vi arrangerte en nasjonal 
tverrfaglig fagkonferanse hvor forskningsbasert 
kunnskap, erfaringer, praksis og refleksjoner ble delt. 
Arbeidet har siden blitt videreført av en nasjonal, 
tverrfaglig fosterkardiologisk samarbeidsgruppe 
med god brukerinvolvering, hvor alle landets 
regionale helseforetak er representert. Gruppen 
har nå utarbeidet rutiner for å optimalisere pasient- 
flyt og faglig samarbeid, og sammen med oss er det 

nå også utarbeidet skriftlig informasjonsmateriell 
til den gravide.

Tilbudet om refleksjonsstøtte i form av et stan-
dardisert tverrfaglig team, som kan gi støtte utover 
det rent medisinske, er fortsatt varierende og 
mangelfullt ved flere sykehus, og kan helt klart 
forbedres. Både fostermedisiner og barnekardiolog 
er i dag involvert i oppfølgingen av gravide, og gir 
god medisinsk informasjon, men tilbudet og til- 
gangen til andre fagpersoner som klinisk sosionom, 
terapeut, kontaktsykepleier, spesialisert jordmor 
og psykolog er varierende og mangelfull. 

Likepersonsstøtte
Regjeringen har i inneværende års statsbudsjett 
bevilget 30 millioner kroner til kontaktfamilie-
ordningen, henholdsvis 20 millioner til de regionale 
helseforetakene og 10 millioner til pasientorgani-
sasjonene, som er utlyst gjennom Helsedirektoratet. 
Tiltaket skal etableres i regi av helseregionene i 
dialog med pasientorganisasjonene (oppdrags- 
dokument fra Helse- og omsorgsdepartementet 
2021). Pasient- og pårørendeorganisasjonene skal 
samarbeide med de regionale helseforetakene om 

Er kontaktfamilie- 
ordningen veien å gå?
Kontaktfamilieordning er en ordning som nå innføres av regjeringen, og 
hvor intensjonen er at foreldre som venter barn med spesielle behov, skal 
få informasjon og veiledning fra en familie som har barn med tilsvarende 
diagnose. Foreningen for hjertesyke barn stiller seg tvilende til om dette 
er veien å gå for å gi et forsvarlig, godt og helhetlig tilbud. 

Tekst:  Pia Bråss

Pia Bråss er  
fagsjef i Foreningen 
for hjertesyke barn

etablering av likepersonstilbudet ved å tilby et 
nettverk av kontaktfamilier for foreldre som venter 
barn med spesielle behov. Det er et uttalt ønske fra 
regjeringen at dette skal være et tilbud både før 
beslutningen om å beholde barnet er tatt og lenger 
ut i svangerskapet. 

Før et slikt tilbud utformes og innføres, er det svært 
viktig å skille perioden før og etter en beslutning 
om svangerskapsavbrudd. Det er nødvendig å 
skaffe til veie kunnskap og å problematisere denne 
typen involvering av likepersoner i forkant av at 
en beslutning er tatt, av hensyn til både den gravide 
og til kontaktfamilien. Hvordan og på hvilken 
måte vil en slik ordning påvirke og få følger for 
både den gravide og familien som skal støtte? 
Hvilket ansvar er det som gjennom en slik ordning 
legges på en kontaktfamilie, og er det overhodet 
riktig og mulig for en familie (som faktisk har 
valgt å beholde barnet) å gi objektiv og nøytral 
informasjon om hva denne tilstanden innebærer? 

Helseforetakene bør i samarbeid med organi-
sasjonene kunne utarbeide modeller for tverrfaglige 
team og oppfølging som også inkluderer erfarings- 
basert kunnskap (erfaringskonsulent/likeperson), 
og på den måten tilby støtte som i større grad kan 
kvalitetssikres og ivareta både den gravide og 
erfaringskonsulenten (likepersonen) på en bedre 
måte. Det bør vurderes ulike modeller for hvordan 
en erfaringskonsulent kan inngå i et tverrfaglig 
team som kan støtte den gravide både i tidlig fase 
og i faser gjennom svangerskapet. 

Kontaktfamilieordningen, slik den nå er foreslått 
og presentert, ser ut til å ha en svak forskningsbasert 
og faglig forankring. Det er nødvendig å vurdere 
psykologiske, etiske, juridiske og andre kvalitets-
parametere før en slik ordning settes ut i virke. I 
dialog med helseforetakene, andre pasientorgani- 
sasjoner og myndigheter ønsker vi å bidra i 
dette arbeidet. 

Likepersonsarbeid i Foreningen 
for hjertesyke barn
Likepersonsarbeid er en organisert samhandling som skjer mellom 
personer som har opplevd noe av det samme, men der den ene har 
hatt mer tid til å håndtere opplevelsene og å stake ut kursen. I like- 
personsarbeidet har den ene mer bearbeidet erfaring enn den andre, 
og kan dermed lettere hjelpe den som trenger støtte og veiledning. I 
likepersonsarbeid møtes foreldre for at den ene kan hjelpe, støtte og 
veilede den andre.

Likepersonsarbeid i organisasjoner følger regler fastsatt av Bufdir 
(Barne- og familiedirektoratet). I Foreningen for hjertesyke barn 
reguleres den også internt av foreningens vedtekter og av et like- 
personsutvalg nedsatt av landsstyret. Den som er likeperson har fått 
opplæring, signert taushetserklæring og er godkjent av likepersons-
utvalget, og skal i sitt likepersonsarbeid forholde seg til og etterleve 
retningslinjene for likepersonsarbeid i FFHB.

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

Likepersonsarbeid er ikke:
• Å besvare eller veilede i medisinske spørsmål
• Å svare på spørsmål om legemidler
• Å uttale seg som fagperson om diagnoser og prognoser
• Å ta over eller løse utfordringene til andre

Hvorfor driver FFHB likepersonsarbeid? 
• Fellesskap med andre i samme situasjon 
• Praktisk hjelp og veiledning 
• Økt kunnskap om egen, familiens og barnets  situasjon 

Foreningen for hjertesyke barn har inntil videre vedtatt at likepersons- 
støtte til gravide, før beslutning om videreføring av svangerskapet er 
tatt, ikke inngår i foreningens organiserte tilbud. Foreningen vil i 
samarbeid med helseforetak, fagmiljøet og andre organisasjoner 
vurdere hvordan erfaringsbasert kunnskap kan være en integrert del 
av et helhetlig tilbud til gravide.  

Brosjyren kan bestilles hos  
www.ffhb.no/nettbutikk

Juss

Ildsjelen Regionsnytt
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KoronaForskning I media Oppfølging Politikk

Innhold MedlemssideLeder Legen Bok

Frivillighet Notis

Mat & hverdag

Den nasjonale fosterkardiologiske samarbeids-
gruppen, hvor også Foreningen for hjhertesyke 
barn er representert, laget i 2020 en informa-
sjonsbrosjyre til gravide som venter barn med 
medfødt hjertefeil.
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– Det jeg har gjort, er å lage et statement, et ut-
trykk, over et uerstattelig menneske. Jeg er kom-
met så nær ham gjennom dette, og ja, det er en 
kjærlighetserklæring også, sier kunstneren.

Elis far ble født i 1924, med et hull i hjertet. Han 
var svekket av dette og opplevde store begrens-
ninger i livet sitt. På den tiden han levde, var det 
få behandlingsmuligheter for medfødte hjertefeil, 
og pappaen til Eli visste at han ikke ville bli gammel.

Som 19-åring skrev han et dikt som forteller  
om både smerte, fortvilelse og en lengsel etter 
døden. Dette er et av de sentrale elementene  
i utstillingen.

Bygger en bro til faren
Eli forteller at «Hull i hjertet» på et nivå er en 
personlig bearbeiding av sorgen over ikke å ha 
pappaen til stede i livet sitt. Samtidig er den også 
en måte å gripe tak i det han var til stede med, å 
bli kjent med ham og holde ham fast – bygge en 
slags bro. Hun ønsker å forstå smerten han levde 
med og hvor han hentet styrken fra. 

I utstillingen har Eli brukt noen av de få tingene 
faren etterlot seg, blant annet dette diktet, en 
stripet pyjamas og noen fotografier han tok. Hun 
har bearbeidet disse minnene og gitt dem nye  
og håndgripelige former. Diktet er brodert på 

«Hull i hjertet»
En utstilling om sorg og sterke bånd
Eli Eines far hadde medfødt hjertefeil og døde i 1966, da hun var ett år 
gammel. – Jeg husker ikke pappaen min. Hullet i hans hjerte ble et hull i min 
identitet, sier hun, og forteller om et liv med savn etter en far som ikke var 
der. I installasjonen «Hull i hjertet» har Eli forsøkt å gjenskape båndene til 
faren sin, og å forstå smerten og kraften han levde med.

Tekst: Hanni W. Petersen Foto: Øystein Thorvaldsen

Eli Eline

Norge gjenåpnes nå sakte, men sikkert. Det 
gjør også frivilligheten. Alle organisasjoner  
som jobber på vegne av funksjonshemmede  

og kronisk syke skal etter hvert tilbake til normale  
aktiviteter, og det ser vi fram til! Disse organisa-
sjonene representerer grupper i befolkningen 
som har hatt det ekstra vanskelig gjennom  
pandemien, og hvor savnet etter nettverk og  
medlemsaktiviteter har vært stort. 

Flere undersøkelser og rapporter har doku-
mentert de negative effektene av pandemien for 
funksjonshemmede og kronisk syke, deriblant 

rapporten til en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe  
«Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk 
under Covid-19-pandemien», ledet av psykolog 
Peder Kjøs. Ekspertgruppen har tatt utgangs-
punkt i foreliggende forskning på de konsekvenser  
pandemien har hatt for livskvalitet og befolkningens  
psykiske helse, og den har innhentet mye erfaringer  
fra tjenester, pårørende, brukere og pasienter. 
 Økt ensomhet, isolasjon, utenforskap og økende  
belastning for pårørende, er stikkord for noen  
av funnene som presenteres i rapporten.

Mange funksjonshemmede og kronisk syke har 
vært sosialt isolert gjennom pandemien, flere av 
dem har hatt mye angst, og det sosiale utenfor-
skapet er blitt forsterket. Derfor må nå konkrete 
tiltak settes inn. Vi trenger å få på plass et utvidet 
tilbud av psykologtjenester, inkludert et lavterskel- 
tilbud om psykolog eller andre samtaletilbud for 
alvorlig syke barn og unge. Det fysiske og digitale 
tilbudet for ungdom gjennom skolehelsetjenesten 
må styrkes. Mange foreldre til alvorlig syke barn 
har fått en ekstra tøff start på foreldreskapet, hvor 
smittevernregler på sykehusene har medført strenge 
besøksrestriksjoner. Disse foreldrene vil trenge 
ekstra støtte og omsorg fremover, og da gjerne 
med et forsterket tilbud gjennom helsestasjonen. 

For at frivillige organisasjoner raskest mulig 
kan komme tilbake til normal virksomhet og 
vanlige medlemsaktiviteter, trenger vi støtte til å 
drive vår ordinære aktivitet. Vi ønsker ikke flere 
nye kortsiktige ordninger hvor vi må tilpasse våre 
aktiviteter til politiske mål. Vi trenger nå støtte til 
vår kjernevirksomhet gjennom langsiktige og 
forutsigbare støtteordninger. Ekstra viktig er det 
at samfunnet nå gir oss tillit og rom til å utvikle 
oss på våre egne premisser. Derfor må eksisterende  
ordninger og driftsstøtten styrkes. Dette vil bidra 
positivt til å motvirke de negative konsekvensene 
av nedstengningen det siste året, og hjelpe oss på 
veien tilbake til en normal organisasjonstilværelse 
hvor vi kan ivareta og støtte våre medlemmer på 
best mulig måte.

Veien ut av  
pandemien
Tekst: Helene Thon, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn
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Helene Thon,  
generalsekretær 
i Foreningen for 
hjertesyke barn

Helene Thon
Foto: FFHB
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to store lerret, og Eli har på denne måten nærmest 
sydd seg inn til en nærhet med farens følelser da 
han skrev diktet. 

– Gjennom å overføre hans skrevne ord til tek-
stil, har jeg forfulgt hånden hans i et forsøk på å 
komme nær en person jeg helst skulle kjent, en 
hånd jeg gjerne skulle husket hadde rusket meg i 
håret. Jeg har prøvd å tyde håndens bevegelse, 
sier hun i utstillingens program. Fargen på tråden 
hun har brukt er ulike nyanser av sepia, som gjen- 
skaper blekkets tyngde og konsistens. Det tok tid 
å lage dette kunstverket, forteller Eli, og det ga 
henne tid til å dvele ved hvert ord.

Pyjamasens striper er materialisert gjennom 
en installasjon bestående av planker i ulik tykkelse 
i pyjamasens fargeverden. Her har hun også et 
dikt hun selv har skrevet om nettopp pyjamasen, 
som moren fikk sydd om til en nattkjole hun 
brukte gjennom hele barndommen. Et eget lite 
univers for savn og bånd.

– Her gir jeg uttrykk for min opplevelse av å 
være farløs. Som etterlatt prøver jeg å holde fast 
og forstørre det jeg har etter faren min, sier Eli og 
tenker at dette er en følelse mange pårørende (og 
etterlatte) kan kjenne seg igjen i. 

– Noe av det som formidles i utstillingen er 
mørkt, eller det viser hvor mørkt det kan være. 
Faren min følte seg fanget i kroppen sin og lengtet 
etter dødens land. Samtidig er det et håp her. Det 
var ikke slutt, det ble tross alt et liv, om enn ganske 
kort. Han ga ikke opp, han hadde både styrke og 
mot. Derfor er jeg her og livet hans har gått videre, 
sier Eli, og kjenner på dyp takknemlighet for det.

Kan kjenne seg igjen
Carl Pelcz (14) har medfødt hjertefeil og er gjennom 
foreldrene sine en bekjent av kunstneren Eli. Han 
og mammaen, Anita Gäumann, ble invitert spesielt 
til utstillingen «Hull i hjertet», før den åpnet offi-
sielt. Eli forteller at hun var ekstra spent på tilbake- 
melding fra nettopp Carl – en som bedre enn noen 
kan vite hvordan faren hadde det. Utstillingen ga 
gjenklang hos unggutten.

– Det brevet han skrev, jeg kjenner meg så igjen 
i det. Da jeg leste diktet, følte jeg at jeg har hatt det 
akkurat sånn som han sa, sier Carl, og medgir at 
han ble berørt. Han har selv hatt perioder hvor 
han har vært veldig sliten og ikke har orket å være 
med på noen ting, og har kjent på hvor tungt det 
kan være. 

– Jeg kunne ikke gjøre det alle andre gjorde,  
for eksempel å spille fotball eller være med på 
«har’n», og sånne ting. Det var ganske tungt,  
sier Carl, og legger med et smil til at det går mye 
bedre nå. Etter den siste operasjonen, hvor de 
byttet en av hjerteklaffene hans, orker han veldig 
mye mer – og slipper å være så utenfor. 

– Nå er jeg med i gymmen, og jeg slår til og med 
søsteren min i håndbak, sier Carl fornøyd, hvorpå 
Eli tilføyer:

– Da Carl fortalte meg om hvor sliten man kunne 
bli som hjertesyk, forsto jeg pappaen min bedre. 
Det var sliten han var. Jeg vet mamma la til rette 
for at han skulle få hvile seg i hverdagen, men har 
aldri helt skjønt grunnen, før nå. De to hadde 
funnet seg en måte å leve på, tilpasset hans hjerte- 
feil. Samtidig var det litt sånn på den tiden at man 
ikke visste så mye om hvordan en hjertefeil virket 
inn på kroppen, og det var ikke alltid han ble møtt 
med forståelse. 

– Da jeg leste diktet, tenkte jeg på periodene da 
Carl har sett mørkt på ting. Det var så gjenkjennelig. 
En stund var det faktisk sånn at Carl nesten hver 
dag sa at han ikke orket å leve mer. Han har vært 
mye i grenselandet mellom liv og død, det gjør jo 
noe med deg, sier Anita alvorlig. 

– Og så er jeg så glad for at utviklingen har gått 
sånn som den har, sånn at jeg har kunnet bli operert, 
legger Carl til, og blir tankefull når han tar inn 
over seg situasjonen til Elis pappa, som ikke rakk 
å få noen operasjon. 

– Jeg er veldig, veldig glad for at jeg har fått det!

Gleden og deltakelsen
En del av utstillingen består av svart-hvitt-foto-
grafier som er tatt av faren til Eli – skarpe, vitale 
og bare av mennesker. 

– Han var glad i å ta bilder, og en stor del av dem 
var av mennesker i bevegelse og aktivitet, sier Eli, 
og forteller at han var veldig opptatt av sport. Som 
han ikke selv kunne delta i.

– Gjennom bildene viser han at han faktisk kun-
ne glede seg over andres kropper og bevegelse, tror 
Eli. Hun kjenner hans styrke, tilstedeværelse og 
lengsel i disse flotte og uttrykksfulle fotografiene. 

– Han klarte å glede seg, og han var så positiv, 
er jeg blitt fortalt. Her viser han at ting også kun-
ne være lyse, og at han var med. Menneskene på 
bildene smiler så hjertelig, til ham, sier Eli. 

– Jeg opplever at også Carl har denne store 
indre styrken, sier Anita og nikker ettertenksomt.

– Det er litt rart å høre det, men det er jo sant 
også. Må ha det for å takle det som er vanskelig 
med å ha hjertefeil, legger han til. Carl forteller 
også at han selv er glad i å ta bilder – og å uttrykke 
seg gjennom disse. 

– Jeg liker å ta bilder av ting man ikke helt skjønner 
hva er, litt sånn mystisk, å eksperimentere med 
kameraet. Å gå veldig nær, se detaljene, fange noe 
annet enn det det egentlig er, sier han og viser 
noen av bildene han har tatt.

Å dele opplevelsen
Ved å dele noen av sine private historier og minner 
i utstillingen «Hull i hjertet», har Eli forsøkt å gi 
andre med tilsvarende opplevelser et rom å tenke i. 

– Jeg ønsker ikke å tre faren min ned over hodet 
på folk, eller min historie, men at disse elementene 
av faren min kan åpne opp for gjenkjennelse og 
ettertanke – at det er plass til andres opplevelser 
og følelser, sier Eli. Hvorpå Carl spontant utbryter: 

– Det synes jeg var veldig vellykket. Du viste fram 
faren din, samtidig som du ga rom til oss andre.

– Ja, denne utstillingen beveget oss, vi fikk virkelig 
hentet fram følelser. Rommet med pyjamasen og 
det sterke diktet, det traff noe i meg, som pårørende. 
Som foreldre, søsken – og som barn til – bærer vi 
også på en slags sorg, den traff her, sier Anita.

Utstillingen «Hull i hjertet» fant sted på Tent-
haus i Oslo. Den var åpen fra midten av januar og 
ut februar, hadde mange besøkende og fikk svært 
god omtale. For Eli er det helt spesielt og ekstra fint 
å kunne dele den med en som selv har medfødt 
hjertefeil, og med Foreningen for hjertesyke barn. 

– Jeg føler på en merkelig måte at jeg gjennom 
dette har kommet hjem til et sted pappa hører til. 
Det betyr mye for meg!

Utstillingen 
«Hull i hjertet» 

Settes opp på 
Møre og Romsdal 
Kunstsenter i  
Molde i høst,  
trolig i uke 42-45.
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GJENKJENNELSE: 
- Det brevet han skrev, 
jeg kjenner meg så igjen i 
det, sier Carl som er 14 år 
og selv har hjertefeil.
Foto: privat



Så hvordan skal man klare å porsjonere kref-
tene sine slik at man orker det man må, og 
det man har lyst til? Og kan maten man 

spiser hjelpe til med dette? Svaret på nummer en 
kan være utfordrende og sammensatt. Svaret på 
nummer to er et klart ja. Men dette henger sammen, 
og det er for mange, særlig hjertebarn, ikke nok 
«kun» å spise den «riktige maten». 

Energiøkonomisering 
Energiøkonomisering handler om å tilpasse  
aktivitetsnivået i hverdagen, å spare litt krefter 
der man kan, for å kunne orke litt mer. Hjertesyk 
ungdom har ofte litt mindre kapasitet enn andre 
ungdommer, og små justeringer i hverdagen kan 
bidra til at kreftene holder litt lenger, slik at de 
kanskje orker det de gleder seg til på fredag. 

Ved å planlegge godt og organisere litt med 
andre rundt seg, som å bli kjørt til trening, eller 
hvile en time før man drar på stranden etter  
skolen, kan man holde litt lenger. El-sykkel er et 
supert hjelpemiddel som gjør at kreftene ikke 
brukes opp på selve transporten. Noen ting må 
man, noen ting bør man, og noe har man lyst til. 
Så hvordan kan maten vi spiser hjelpe med dette?

Mat og energi
Jevn tilførsel av energi er viktig for å orke en hel 
dag, og særlig for ungdommer med hjertefeil. 
Energien kan forsvinne brått, og da blir det meste 
umulig. Ved å ha små mellommåltider tilgjengelig 
utenom faste måltider, kan man unngå å gå helt 
tom midt i mattetimen, eller midt i fotballkampen. 
Det er fint å avtale med læreren eller treneren sin, 
om å ha mulighet til å spise litt ved behov, og 
kanskje låne kjøleskapet på skolen. Mellommål- 
tidene bør sikre at energien varer litt og at blod- 
sukkeret ikke går for fort opp eller for fort ned. 
Eksempler på dette kan være:
• En håndfull med nøtter gir god metthetsfølelse 
  og inneholder blant annet sunne fettsyrer  
 (husk å sjekke nøtteallergi hos andre først)
• Grove knekkebrød gir stabilt blodsukker 
 grunnet høyt innhold av fiber
• Smoothie, gjerne med avokado som metter 
  og inneholder mye umettet fett og omega-3 
• Frukt og grønnsaker, gjerne ferdig oppskåret  
 i matboksen. Cherrytomater, kålrot, paprika  
 eller andre grønnsaker du liker som inneholder 
  fiber, vitaminer og mineraler

Ungdom lever et ganske annet liv enn det små barn og voksne gjør.  
Det kan være vanskeligere med gode rutiner og vaner, de tar i større  
grad ansvar for seg selv, og de har ofte et høyt tempo og mange planer  
gjennom en uke, med lite tid hjemme.

Tekst: Hanna Charlotte Pedersen

Ungdom – hvordan orke alt man skal? 

Ernæring og energi- 
økonomisering 

«Mellommål- 
tidene bør sikre 
at energien varer 
litt og at blod- 
sukkeret ikke går 
for fort opp eller 
for fort ned»

• Egg, i forskjellige varianter. Det tåler godt å bli  
 med i sekken, går fort å spise, og inneholder  
 mye proteiner som metter godt
• Kesam med frukt eller korn, som inneholder  
 proteiner, kalsium og fiber

Utenom mellommåltider er det selvsagt viktig å få 
i seg frokost, noe mange med hjertefeil opplever 
som vanskelig. Man kan være litt kvalm og uvel 
på morgenen, men å spise noe er viktig. Utgangs-
punktet for å klare dagen er mye bedre med  
tilførsel av energi. Les gjerne artikkelen med 
Victoria i Hjertebarnet nr. 2 2021, for å se hvor 
mye maten påvirker hverdagen. 

Å porsjonere krefter
Å spare energi for å bruke energi høres rart ut for 
mange, og kanskje litt vanskelig. For å beskrive 
andre situasjoner enn trening, kan vi bruke skole- 
dagen, som er en MÅ-aktivitet. Energi brukes 
ikke bare ved fysisk aktivitet, det brukes hele 
døgnet. Konsentrasjonen vår krever en god del 
energi, og dersom man opplever å miste konsen-
trasjonen og oppmerksomheten, er det veldig lurt 
med påfyll. Dette kan ofte skje mellom frokost og 
lunsj, og lunsj og middag. Dersom frokosten spises 
kl. 07.30 og lunsjen først er kl. 11.15, kan det være 

behov for en skyr, kesam, frukt eller lignende mellom 
disse måltidene, det er lettere å være i forkant enn 
å komme seg opp når alle kreftene er borte. Det 
samme gjelder før middag, som ofte er mange 
timer senere. 

Bli kjent med kroppen
Ved å vie kroppen oppmerksomhet over en hel uke, 
vil man raskt kunne legge merke til når konsen-
trasjonsevnen og energinivået blir dårligere. Da 
kan man være i forkant og spise noe raskt og enkelt 
før dette pleier å skje. Man må lære når det trengs 
påfyll, slik at man ikke går helt tom for krefter. 
Det er en god investering å prioritere kroppen sin 
en stund, for å lære seg selv å kjenne. Spør gjerne 
om hjelp. Familie, venner og lærere legger ofte 
merke til disse endringene før man selv gjør det. 
Når man er sliten, endrer man ofte atferd, uten at 
man selv legger merke til det før det er for sent. 
Noen blir sinte når de er sultne, eller tomme for 
krefter, andre irritable, trøtte, eller lei seg. Å bruke 
litt tid på å kartlegge hva som skjer med humør og 
krefter gjennom en hel uke, vil gi bli god trening i 
å hjelpe seg selv. Slik blir man god på å fordele 
kreftene sine, spise mat når kroppen trenger det, 
og orke både det man må, det man bør og det man 
har lyst til!

Hanna Charlotte  
Pedersen 

Jobber i Foreningen 
for hjertesyke barn,  

har en bachelorgrad i 
ernæringsfysiologi og 
en mastergrad i helse-

fremmende arbeid.
Foto: privat
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Kryssord

X-ORD NR. 3-2021

Vi trekker ut tre riktige 
løsninger og sender en 
overraskelse i posten.
Husk å merke kryssordet 
med navn, adresse  
og alder.

Fristen er 1. juni

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

Merk konvolutten:
«Kryssord 3-2021»
(Ta gjerne en kopi, så slipper  
du å klippe i bladet.)

Vinnere av kryssord nr. 2-2020:
Disse tre vinnerne er trukket ut, 
og får en liten overraskelse i posten:
Carl-Fredrik Reissiger, Nesoddtangen
Rigmor Reinholdtsen, Mo i Rana
Rudi Elsaas, Oslo

Gratulerer!
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Landsstyret Fylkesledere
Stig Flesland
Liljeveien 3D, 0586 Oslo
Tlf. 99 29 96 88
E-post: leder@ffhb.no

Nestleder Gunnar Geirhovd
Markveien 15 J, 1406 Ski
Tlf. 91 85 97 67 
E-post: nestleder@ffhb.no

REGION ØST 
Aina Svenning
Enerhaugen 44, 2335 Stange
Tlf. 92 45 92 24
E-post: regionost@ffhb.no

Vara: André Holen
Rådyrstien 15, 2609 Lillehammer
Tlf. 91 80 80 68
E-post: vara.regionost@ffhb.no

REGION SØR  
Elin Høivaag Simonsen
Hellemyr terrasse 17,
4628 Kristiansand
Tlf. 47 26 55 92
E-post: regionsor@ffhb.no

Vara: Anne Kristin Stedjan-Sundin
Hommeren 52 A, 4618 Kristiansand
Tlf. 90 72 76 97
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

REGION VEST  
Karina Indrearne
Hølbekken 129, 5262 Arnatveit
Tlf. 41 12 37 20
E-post: regionvest@ffhb.no

Vara: Lisbeth Øksnes
Råtun 42, 5239 Rådal
Tlf. 92 44 23 67
E-post: vara.regionvest@ffhb.no

REGION MIDT  
Kristin O. Mellingsæter
Nordabakken 6, 7350 Buvika
Tlf. 95 44 77 83
E-post: regionmidt@ffhb.no

Vara: Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Tlf. 41 93 36 76
E-post: vara.regionmidt@ffhb.no

REGION NORD
May Britt Fredheim
Åsen 125, 9360 Bardu
Tlf. 95 83 36 47
E-post:regionnord@ffhb.no

Vara: Petter Nymo
Nesnaveien 1651, 8725 Utskarpen
Tlf. 99 72 73 65
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

ØSTFOLD
Mona Bjørgan Hysestad
Stensrudlia 3, 1815 Askim
Telefon: 48 04 45 28
E-post: ostfold@ffhb.no

OSLO/AKERSHUS
Annelie Larsson
Solborgveien 5 C, 1400 Ski
Telefon: 99 27 79 19
E-post: oslo.akershus@ffhb.no

HEDMARK
ESPEN BEHRNS
Åsmarkvegen 37, 2390 Moelv
Telefon: 48 24 02 48
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND
Elin Ø. Brenden
Bjørngårdslinna 56, 2849 Kapp
Telefon: 95 94 74 63
E-post: oppland@ffhb.no

BUSKERUD
Peter Frøkjær
Tollumløkka 3 B, 3611 Kongsberg
Telefon: 45 88 48 36
E-post: buskerud@ffhb.no

VESTFOLD
Kristine Lindhøy
Vebergv 79, 3074 Sande
Telefon: 91 34 95 01
E-post: vestfold@ffhb.no

TELEMARK
Hilde Haugom
Vestre Gulset 145, 3742 Skien
Tlf: 47 29 23 08
Epost: telemark@ffhb.no

AUST-AGDER
Baard Larsen
Fjæreveien 193, 4885 Grimstad
Telefon: 90 06 70 25
E-post: aust-agder@ffhb.no

VEST-AGDER
Elisabeth Stenberg
Fjellroveien 26, 4628 Kristiansand
Telefon: 47 05 07 38
E-post: vest-agder@ffhb.no

ROGALAND
June Salvesen
Breivikveien 31 A, 4014 Stavanger
Tlf: 47 35 38 58
e-post: rogaland@ffhb.no

HORDALAND
Janne Walden
Olavegen 17, 5209 Os
Telefon: 98 89 39 95
E-post: hordaland@ffhb.no

SOGN OG FJORDANE
Marit Beate Løvold Husevåg   
Kaivegen 8, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 99 26 04 39
e-post: sognogfjordane@ffhb.no

MØRE OG ROMSDAL
Elisabeth Holstad
Garsholvegen 154, 6065 Ulsteinvik
Tlf: 95 93 12 48
E-post: moreogromsdal@ffhb.no

SØR-TRØNDELAG
Mari Gamst
Holtheflata 28 E, 7234 Ler
Telefon:  95 96 86 67
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

NORD-TRØNDELAG
Else Karin Løvmo
Nedre Kirkåsen 17, 7970 Kolvereid
Telefon: 41 93 36 76
E-post: nord-trondelag@ffhb.no

NORDLAND
Petter Nymo
Nesnaveien 1651,  
8725 Utskarpen
Telefon: 99 72 73 65
E-post: nordland@ffhb.no

TROMS
Lillan Solberg
Gartnerveien 10, 9411 Harstad
Telefon: 97 02 65 65
E-post: troms@ffhb.no

FINNMARK
Terje Nilsen
Storbakken 14, 9515 Alta
Tlf.: 92 09 07 42
E-post: finnmark@ffhb.no

Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet

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

Stine Romfog 
tlf. 23 07 45 72 
e-post: serik@ous-hf.no

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

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

KONTAKTSYKEPLEIERE

HAR DU MISTET 
DITT BARN?

Ressursgruppa i 
Foreningen 

for hjertesyke barn 

E-post:  
ressursgruppa@ffhb.no
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Bli medlem  
i FFHB og ta del  
i et rikt fellesskap
Et medlemskap i Foreningen for hjerte- 
syke barn betyr tilgang på et nettverk 
av familier som er i samme situasjon 
som deg selv. Du får informasjon, råd 
og støtte i alle faser familien og hjerte- 
barnet går gjennom. Foreningen er 
åpen for alle, og ivaretar interessene 
til familier med hjertesyke barn. Feilen 
kan være medfødt eller tidlig ervervet,  
liten eller stor. Foreningen er også 
åpen for de som har mistet et hjerte-
sykt barn.

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

Meld deg inn på www.ffhb.no

Din støtte utgjør en forskjell!

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

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

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

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

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

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Notater:

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

Uke 17

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22

Arbeidernes dag

Frigjøringsdagen

Grunnlovsdag

Kristi himmelfartsdag

Foreningen  for  hjertesyke barn  ble grunnlagt

April 2022
M T O T F L S13

14
15
16
17

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

Juni 2022
M T O T F L S22

23
24
25
26

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

 
 

Kasper 
Jesper

Åsa 
Åse

Sara 
Siren
Samira

Oddleif 
Oddlaug

Gard 
Geir

 
 

Asbjørg 
Asbjørn 
Espen

Gjermund 
Gøril

Harald 
Ragnhild

Ester 
Iris

Pernille 
Preben

 
 

Magda 
Malvin

Monika 
Mona

Eirik 
Erik 
Erika

Ragna 
Ragnar

 
 

Normann 
Norvald

Gudbrand 
Gullborg

Torjus 
Torje 
Truls

Annbjørg 
Annlaug

 
 

Linda 
Line 
Linn

Guri 
Gyri

Bjørnar 
Bror

Katinka 
Cato
Carmen

 
 

Kristian 
Kristen 
Karsten

Maia 
Mai 
Maiken

Helene 
Ellen 
Eli

Vilhelm 
William 
Willy

Filip 
Valborg

Hallvard 
Hallvor

Åge 
Åke

Henning 
Henny

Magnar 
Magnhild

2022
HJERTEBARNKALENDEREN 

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

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

Kontonr:  
3000 19 32000

Å TESTAMENTERE 
EN GAVE

DIN GAVE  
REDDER LIV

Annonse

Den engasjerte FFHB-mammaen og  
likepersonen Liss Jorunn Keet Tunheim, som  

har to barn med medfødt hjertefeil, fikk  
selv påvist hjertefeil i en alder av 57 år.

Liss fikk slag
og påvist hjertefeil

Lene er klar  
for Europa

Til høsten blir  
det seminarer!

Intervju om  
psykisk helse
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ECHDO står for European Congenital Heart Disease  
Organisation. Den har en såkalt Working Group, 
som jobber med mange av de samme tingene som 
styret. Her skal Lene de neste årene representere 
VMH, mens hennes venninne og med-GUCHer 
Emilie Mikalsen (26) skal representere FFHB.

– Jeg og Emilie ble først introdusert for ECHDO  
da vi ble invitert til å holde et foredrag om FFHBs 
Kavli-prosjekt under deres årsmøte på Island i 

2019, forteller Lene. Kavli-prosjektet hun sikter til 
er forløperen til det som nå er «Alene sammen 
– digitale samtalegrupper for ungdom».

På Island traff Emilie og Lene blant annet 
ECHDOs president Edward Callus, som er psykolog  
og forsker fra Milano, Italia.

– Han holdt jeg kontakten med i forbindelse med  
mine studier. I år inviterte han meg og Emilie til å 
involvere oss i ECHDO, som en del av deres working  
group, noe vi hadde veldig lyst til, fortsetter Lene. 
Både Lene og Emilie er hjertebarn som jobber 
som helsepersonell, Lene som psykolog og Emilie 
som sykepleier.

– Vi håper at vi kan bruke litt av vår erfaring 
som deltakere i begge leire til å bidra i arbeidet for 
hjertesyke barn og voksne, erklærer Lene.

Lene er nylig ferdig med sin psykologutdanning  
og har fullførte en klinisk master fra Syddansk 
Universitet i januar. Fra før har hun en master i 
Psychology and Education fra University of  
Sheffield, England. 

– Mitt engasjement har dreiet seg om ivaretakelse  
av hele pasienten – ikke kun det fysiske, hvilket 
også var tema i mine to masteroppgaver. Dette vil 
jeg fortsette å ha søkelys på som representant i 
ECHDO. Jeg ser også frem til å lære om andre 
lands rutiner for oppfølging av pasienter med 
medfødt hjertefeil, samt følge prosjekter iverksatt 
av andre pasientorganisasjoner, sier Lene.

ECHDO avholder sin generalforsamling via 
Teams 5. juni, og da VMH-nytt gikk i trykken var 
ikke møtet avholdt enda. Følg med på vmh for å se 
om Lene og Emilie ble valgt inn som forventet. Vi 
krysser fingrene og ønsker begge to lykke til!

Lene og VMH inntar Europa
GUCHer og VMHer Lene Osmundsen (24) ble nylig innvalgt i arbeidsgruppa  
som skal jobbe for styret for den europeiske paraplyorganisasjonen for  
pasientforeninger for medfødte hjertefeil, ECHDO.

Tekst: Marit Haugdahl

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

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 222 Sentrum, 
0103 Oslo

Organisasjonsnummer:  
995 613 689

Kontonummer:  15034036168

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

Leder av Landsstyret:
Kari Anne Pedersen
leder@vmh.no / 90163501

I redaksjonen: 
Marit Haugdahl
Redaksjonen ble avsluttet  
31. mai 2021.

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

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

Når det normale 
blir unormalt  
og omvendt

Hva er egentlig normalt? Hvor går 
grensen for å være unormal? 
For meg er det helt normalt å ha 

medfødt hjertefeil – jeg har aldri opplevd 
noe annet. Men den siste tiden har jeg fått 
erfare hvor unormal min kropp kan være. 
Etter flere sykehusinnleggelser som i utgangs- 
punktet ikke har noe med min hjertefeil å 
gjøre, ble jeg raskt oppmerksom på hvor 
unormalt det var å ivareta en pasient som i 
tillegg har en medfødt hjertefeil. Plutselig 
var alt med meg unormalt. Alt fra type 
medisiner som kunne gis, intervensjoner 
som kunne gjøres, tid på overvåkning og 
grense for blodoverføring. Det å oppleve å 

være unormal i en alvorlig situasjon føltes 
skummelt og utrygt, og denne følelsen førte 
til at jeg har tenkt på de som i voksen alder 
får vite at de har en medfødt hjertefeil. De 
som opplever å gå fra normal til unormal, 
og plutselig må gjøre dette om til sitt nye 
jeg, sitt nye normale. Selv om vi med med-
født hjertefeil ikke ser på oss selv som unor- 
male, så blir vi fort opplevd som det i møtet 
med det normale, det vanlige. Dette tror jeg 
er noe av grunnen til at mange opplever 
fellesskapet i VMH så unikt. I VMH er vi 
alle normale, i VMH er det alltid noen som 
forstår hvordan du har det. Jeg er derfor så 
glad for at vi nå etablerer en likepersontelefon  
og forhåpentligvis kan arrangere samling 
for likepersoner til høsten. Alle som har 
behov for det skal ha enkel tilgang til en å 
snakke med i vår forening.

Inntil vi ses igjen ønsker jeg dere en riktig 
god sommer. Nyt livet!

Kari Anne 
Pedersen, 
styreleder
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Journal of the American College of Cardiology publiserte i april i år en opp-
summeringsartikkel om hvordan Covid-19 har rammet voksne med medfødt 
hjertefeil rundt om i verden. Den konkluderer med at dødeligheten for Covid-19  
blant denne pasientgruppen  er forholdsmessig like stor som for den generelle 
befolkningen. Målet med studien var å definere betydningen av Covid-19 
hos voksne med medfødt hjertefeil og identifisere risikofaktorer ved uheldig 
forløp av sykdommen.

Voksne (over 18 år) med medfødt hjertefeil som har hatt bekreftet Covid- 
sykdom fra 58 ulike GUCH-sentre over hele verden ble inkludert. Det ga 
totalt 1044 pasienter mellom 18 og 86 år. 51 prosent var kvinner. Av de 1044 
hjertesyke pasientene med bekreftet koronasykdom hadde 118 personer  
(11 %) univentrikulære diagnoser/Fontan sirkulasjon. 87 pasienter (8%) 
hadde cyanose og 73 pasienter (7%) hadde pulmonal hypertensjon. Det var 
registrert totalt 24 Covid-relaterte dødsfall, en dødelighet på 2,3 prosent. 
Faktorer som er assosiert med høyere risiko før død er hannkjønn, diabetes,  
cyanose, pulmonal hypertensjon, nyresvikt og tidligere hjerterelaterte sykehus- 
innleggelser.De med dårligere fysiologisk status var mest sårbare og assosiert 
med dødelighet, mens anatomisk kompleksitet eller diagnosegruppe ikke var 
det. Studien er utført av amerikanske, europeiske og asiatiske forskere.

Nye funn om Covid-19 blant  
voksne med medfødt hjertefeil

Alle kan ha behov for en 
ny start med et rehabili-
teringsopphold – uansett 
om de er nyoperert, trenger 
litt hjelp for å komme ut i 
arbeidslivet igjen, engster  
seg for fysisk aktivitet, 
trenger å legge om til en 
sunnere livsstil – eller rett 
og slett bare har behov for 
å vie fire uker til seg selv 
og sin egen helse!

Det er LHL-sykehuset på 
Gardermoen som jevnlig 
tilbyr egne rehabiliterings- 
plasser for voksne med 
medfødt hjertefeil (GUCH).  
Oppholdet er gratis, varer 
i fire uker, og neste  
GUCH-inntak starter i  
uke 39. Søknadsfristen  
er én måned før.

Mer informasjon og  
søknadsskjema finner  
du på vmh.no (søk på 
 «rehabilitering») og på 
LHL sine hjemmesider.

KLAR FOR  
REHABILITERING?

I forrige utgave av VMH-
nytt skrev vi om de nye 
diagnosebrosjyrene som 
er utarbeidet i samarbeid 
med OUS Rikshospitalet. 
Du finner dem på: 
 vmh.no/brosjyrer/

BROSJYRER  
PÅ NETT

Emilie (t.v.) og Lene på Island i 2019.

VIL DU LA DEG INTERVJUE OM PSYKISK HELSE?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer medlemmer 
i medlemsorganisasjonene til å delta på intervju om psykisk 
helse. De ønsker kontakt med personer som har funk-
sjonsnedsettelse eller kronisk sykdom og som vil 
dele sine egne erfaringer og refleksjoner 
rundt psykisk helse. Intervjuene gjøres helt 
anonymt. Dette er en viktig del av kunn-
skapsinnsamlingen i prosjektet. Mer  
informasjon finner på vmh.no eller  
ved å kontakte prosjektleder Anette 
Remme  (anette.remme@ffo.no  
/ 48 17 72 52)
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På sykehuset sa de at hun aldri måtte gi slipp 
på den nye fastlegen sin som hadde vært så be-
stemt på å sende henne videre til Ahus.

– Han reddet livet mitt. Han kunne jo ha hørt 
på meg og bare gitt meg sterkere medisin.

Fant to hull i hjertet
Da legene hørte at Liss har vært plaget med migrene  
hele livet og har to barn med medfødt hjertefeil, 
var de ganske sikre på årsaken til at hun hadde 
fått hjerneslag. De fortalte at mange av de som 
kommer inn med hjerneslag har PFO, så de ville 
undersøke om det også gjaldt Liss. Fordi hele 
familien unntatt Liss fikk korona i julen, måtte 
hun vente til 11. januar før hun fikk tatt ultralyd 
på Ahus.

– De så med en gang at jeg hadde PFO, men 
ville at Rikshospitalet skulle se på det.

I begynnelsen av februar gjorde hun samme 
undersøkelse på Rikshospitalet. Der så de at hun  
i tillegg hadde en ASD.

Nevrologen på Ahus var fast bestemt på å lukke 
hullene for å unngå flere hjerneslag. Etter utred-
ning på Rikshospitalet, ble det bestemt operasjon 
rundt tre måneder etter hjerneslaget. 

– Det var godt å vite at de prioriterte meg, og jeg 
fikk medisiner som gjorde at sjansen for å få et 
nytt slag var veldig liten, forteller Liss.

7. april ble hjertefeilene lukket med paraply på 
Rikshospitalet og dagen etter fikk hun reise hjem 
til Høybråten igjen.

Fortsatt sliten
– Vi har et fantastisk helsevesen, og jeg har vært i 
bra form etter at jeg fikk tilbake synet. Det mest 
stressende gjennom alt dette, har egentlig vært 
frykten for ikke å kunne se, sier Liss. Men hun har 
ikke blitt i bedre fysisk form etter operasjonen.

– Jeg som aldri har sovet mer enn maks fem 
timer per natt, trenger nå mer søvn, og blir fort 
andpusten og sliten. Fordi jeg har vært mye stille-
sittende, har jeg også lagt på meg rundt 15 kilo 
siden desember, og det merkes! Jeg var jo ikke 
noen sylfide før heller, flirer hun. Liss er fortsatt 
mye sliten, men er i full jobb, og er veldig glad  
for det. 

– Heldigvis har jeg en arbeidsgiver som er flink 
til å legge til rette.

Et hjerneslag setter spor. 
– Selv om jeg har vært kjempeheldig og føler meg 
frisk, sa legen at jeg kommer til å føle meg sliten,  
og det vil vare en periode framover. Det kan jeg 
leve med.

– Skulle du gjerne ha visst om hjertefeilene før?
– Ja. Det hadde gitt meg en forklaring på hvorfor 
jeg alltid var den som var tregest og sist og som 
ikke holdt ut like lenge som de andre, både i barn-
dommen og som voksen. Og hvis jeg hadde fått 
vite dette da jeg fikk Ole-Fredrik for snart 31 år 
siden, hadde jeg kanskje kjent kroppen min bedre 
– og sluppet det hjerneslaget. På den annen side; 
den gang hadde de helt andre operasjonsmetoder 

enn i dag. Så sånn sett var jeg jo veldig heldig, 
kvitrer optimisten.

– Viktig å snakke om det
Gjennom over 30 år som hjertebarnsmamma har 
Liss vært engasjert i FFHB, både som fylkesleder i 
Oslo/Akershus, i landsstyret og i Likepersonsut-
valget. Dermed har hun et stort nettverk i miljøet. 
Men hun hadde aldri hørt om sammenhengen 
mellom uoppdagede hull i hjertet, slag – og migrene 
– før hun selv ble rammet. 

Nå har hun på kort tid fått høre om to andre 
foreldre til hjertebarn som har fått hjerneslag det 
siste året. Den ene fikk påvist ASD, den andre er 
ikke undersøkt for mulig hjertefeil enda.

– Nå er vi i alle fall to, muligens tre, som jeg vet 
om i klubben av hjertebarnsforeldre som får 
hjerneslag og har uoppdaget hjertefeil. Det finnes 
garantert flere – men den klubben håper jeg blir 
minst mulig, bedyrer hun.

– Jeg vil ikke skremme noen, men jeg synes det 
er viktig at vi er åpne og kan snakke om dette, og 
vi er helt sikkert flere som har opplevd det samme.   
God informasjon gir tryggghet og livskvalitet, 
understreker hun.

Den yngste datteren, Lone, har en ASD, og 
Ole-Fredrik hadde ASD, VSD og tricuspidal atresi  
i tillegg til hypoplastisk høyre hjertesyndrom.  
De to har ikke samme far.

– Selv om jeg har to barn med medfødt hjerte-
feil, tenkte jeg aldri å ta ultralyd av hjertet for å 
sjekke om jeg selv kunne ha det. Jeg mener selv-
sagt ikke at alle foreldre med hjertebarn skal gå 
og være redde for at de selv har en hjertefeil. 

Nå er hun superstolt medlem av VMH, en 
forening hun selv kjempet hardt for og var 
med å stifte på FFHBs landsmøte i 2010. I 

vinter fikk Liss påvist både ASD og PFO (se fakta-
boks), og begge hullene i hjertet er nå lukket ved 
hjelp av «paraply»-intervensjon uten noen form 
for dramatikk. Men bakgrunnen for at hjertefeilene  
ble oppdaget, var svært dramatisk, og nå ønsker 
Liss å bidra til mer kunnskap om mulige sam-
menhenger mellom migrene, hjerneslag – og 
medfødt hjertefeil.

Det begynte med migrene
En uke før jul i fjor kjente Liss en murring i hodet, 
slik hun ofte gjør før et migreneanfall. Hun tok en 
migrenetablett og gikk og la seg. Om natten våknet  
hun med rykninger som hun ikke kunne stanse 
eller hadde kontroll på. De varte heldigvis bare i 
sekunder, og i etterkant ble hun liggende i sengen 
og kjenne på et «sykt press» på hodet.

– Etter en stund sto jeg opp og tok dose to av 
migrenemedisinen. Da jeg våknet morgenen 
etter tok jeg en ny dose og dro på jobb, forteller 
Liss. Gjennom helgen jobbet hun hjemmefra, det 
var mye som skulle ferdigstilles på jobb før jul.

– Jeg pøste på med migrenemedisin, men ble 
ikke kvitt presset i hodet, selv om det tok toppene, 
minnes hun.

Mandag fikk hun synsforstyrrelser, og mistet 
samsynet og sidesynet på høyre side.

– Jeg vet at noen kan få synsforstyrrelser under 
migreneanfall, så jeg tenkte det var det. Men jeg 
måtte få den ene datteren min til å komme og hente 
meg på jobb og kjøre meg hjem. Døtrene mine  
beordret meg til legen dagen etter, forteller Liss.

Legen så noe annet
Hun skulle be den nye, nyutdannede fastlegen 
om sterkere migrenemedisin.

– Jeg hadde sånn press på hodet, og følte meg 
forvirret av å ikke kunne se ordentlig. Jeg forklarte  
legen om symptomene og at jeg trengte sterkere 
medisin. Han spurte om jeg hadde tenkt på at det 
kunne være noe annet enn migrene. Så begynte 
han undersøkelser og sa han trodde jeg hadde 
hatt hjerneslag. 

Liss ble sendt til Ahus, noe hun selv synes var 
helt unødvendig. Hun bagatelliserte situasjonen 
for legene på sykehuset og forsikret om at det var 
migrene, noe som gjorde at hun ble liggende fra 
formiddagen til klokken 21 om kvelden før det ble 
prioritert en CT-undersøkelse.

– Under fem minutter etter at jeg ble trillet ut 
fra undersøkelsen, sto det fem leger der og sa  
«Du har hjerneslag». Da skal jeg si det ble  
hurramegrundt!

En veldig stor julegave
Liss ble innlagt og satt på medisiner, og etter 
noen dager var synsforstyrrelsene borte.

– Først da skjønte jeg hvor heldig jeg hadde 
vært. Jeg kunne dødd! Overlegen på nevrologisk 
avdeling sa at jeg hadde fått en veldig stor julegave.  
«Vi har pasienter her på avdelingen som ikke har 
vært like heldige, og de har ikke gått fire dager 
med hjerneslaget sånn som deg», sa han. Det har 
jeg tenkt mye på i ettertid.

Hjertebarnsmammaen 
som fikk hjertefeil
Den engasjerte FFHB-mammaen og likepersonen Liss Jorunn Keet Tunheim,  
som har to barn med medfødt hjertefeil, fikk selv påvist hjertefeil i en 
alder av 57 år.
Tekst: Marit Haugdahl

– Overlegen på nevro- 
logisk avdeling sa at jeg 
hadde fått en veldig stor 
julegave, forteller Liss 
Jorunn Keet Tunheim, 
som knapt kan forstå 
hvor heldig hun har vært.

Liss og Ole-Fredrik  
på forsiden av  
Hjertebarnet i 1998.

Liss Jorunn  
Keet Tunheim
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Liss Jorunn Keet 
Tunheim

Alder: 57

Bor: Høybråten i Oslo

Aktuell: Har to barn 
med medfødt hjertefeil. 
Fikk selv påvist hjerte-
feil i etterkant av et 
hjerneslag i desember 
2020.

Yrke: Renholdsleder i 
Viken øst, Viken Fylkes-
kommune

Barn: Ole-Fredrik (31), 
Kaia (27) og Lone (21)

Sivilstatus: Gift

FAKTA
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Men hvis de er plaget av migrene eller har symp-
tomer som overvekt eller høyt blodtrykk, eller 
alltid har hengt litt etter selv om de har vært fy-
sisk aktive, så koster det så lite å få henvisning fra 
fastlegen for å sjekke. Ikke alle er så heldige som 
meg, og hjerne og hjerte er de viktigste organene 
vi har, slår hun fast.

– Hvorfor er det viktig for deg å fortelle din historie?
– Det er viktig å snakke om dette, for folk googler 
selv og finner masse informasjon på nettet. Jeg vil 
jobbe for at færrest mulig skal få hjerneslag! Det 
går folk rundt som tikkende bomber helt unød-
vendig. Nå sier jeg til alle som jeg vet har migrene, 
hjertebarn eller andre symptomer at det kan være 
lurt å be om en ultralyd. Jeg vil dem alle vel.

Mulige sammenhenger
– Det oppleves som et sjokk å først få hjerneslag, 
og deretter vite at du har en medfødt hjertefeil. 
For noen kan livet rase sammen. Jeg vet at legene 
er forsiktige med å antyde sammenhenger, men 
for meg var det viktig med konkret informasjon. 
Jeg er glad for at de var ærlige på at de hadde sett 
liknende tilfeller før. Det fikk puslespillet til å gå 
ihop, og ga meg en knagg å henge ting på, forteller 
Liss. Hendelsene har fått henne til å reflektere 
mye, blant annet over hvor uforutsigbart livet er. 
Hjerneslaget hennes rammet på grensen mellom 
hørsel, syn, språk og lammelser.

– Og så levde jeg med det i fire dager og fikk kun 
en forbigående, liten synsforstyrrelse. Det skal 
ikke gå an! 

– Det er klart jeg føler meg sårbar, jeg har levd 
med min kropp i 57 år, og så plutselig får jeg vite 
dette. Å høre om folk som 10 år etter et hjerneslag 
oppfatter at livet deres har blitt ødelagt, går rett i 
hjerterota på meg. Det kunne vært meg!

På hjemmebane
– Med hjertefeilene så var jeg på hjemmebane, 
mens det med hjerneslag var ukjent for meg, selv 
om Ole-Fredrik også hadde et hjerneslag da han 
var 17 år, sier hun og understreker at hun aldri på 
noe tidspunkt har vært redd gjennom det siste 
halve året. 

– Jeg har vært overraskende rolig og avbalansert,  
og det var ingen frykt eller spørsmål som var 
ubesvarte. Det var uvant. Da Ole-Fredrik skulle 
opereres, var det et helvete, innrømmer Liss.

Gjennom FFHB har hun truffet mange voksne 
hjertebarn som selv har barn, noen av dem med 
medfødt hjertefeil. 

– Nå er jeg en av dem! Det gjør tilhørigheten 
enda sterkere, og det kjennes godt. Jeg er jo så 
glad i både FFHB og VMH.

– Har du hatt migrene etter at hjerneslaget  
ble oppdaget?
– Nei. Bank i bordet. Men jeg har blitt mer var på 
hodepine enn før, og kommer ikke til å vente fire 
dager med å oppsøke lege hvis noe lignende  
skjer igjen.

PFO, SLAG OG MIGRENE

I fosterlivet har vi en naturlig åpning i skilleveggen mellom hjertets to forkamre som kalles  
foramen ovale. Denne lukker seg hos de fleste etter fødselen, men hos omtrent 25 prosent  
av befolkningen forblir den åpen, skriver St. Olavs Hospital på sin hjemmeside. Tilstanden  
kalles PFO og vil hos de fleste hverken gi plager eller bli diagnostisert i løpet av livet. 

Men hos enkelte kan en blodpropp gå gjennom dette hullet og over i den venstre hjertehalvdelen. Dersom du er uheldig, kan en slik 
blodpropp følge blodbanen til hjernen og gi et hjerneslag. Når personer under 60 år får hjerneslag og legene ikke kan påvise andre  
risikofaktorer som kan være årsaken, mener man at det «er holdepunkter for» at risikoen for nye hjerneslag kan reduseres ved å lukke 
dette hullet.

Elisabeth Leirgul ved hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus skrev en artikkel om lukking av PFO i fagtidsskriftet Hjerte-
forum i fjor. Der slår hun fast at det de senere årene har kommet omfattende dokumentasjon på at kateterbasert (perkutan) lukking 
av PFO er en sikker og effektiv behandling for å forebygge hjerneslag og også kostnadseffektiv i et samfunnsnytteperspektiv.

Det er ifølge Leirgul påvist sammenheng mellom PFO og sykdommer som blant annet migrene, dykkersyke og høydesyke. Ved 
kryptogent hjerneinfarkt (uten kjent årsak) er det funnet PFO hos omkring 40-50 prosent.

At migrene er forbundet med økt risiko for hjerneslag, skriver blant annet Bendik Slagsvold Winsvold med flere i en artikkel publisert 
i Tidsskriftet for den norske legeforening i 2018. De laget en oversikt basert på litteratursøk i den medisinske søkemotoren PubMed.

Sammenhengen mellom migrene og hjerneslag er imidlertid kompleks, og det er vanskelig å si noe sikkert om årsakssammenhengen.
Migrene er en vanlig nevrologisk sykdom som rammer 15 av den voksne befolkningen, kvinner oftere enn menn. 

ASD

Atrieseptumdefekt (ASD) 
er hull i forkammer- 
skilleveggen. Det er  
oftest en isolert defekt, 
men kan også være en 
del av en mer kompleks 
hjertefeil. Dersom  
hullet er lite, har det  
lite betydning for  
funksjonsnivået, og  
oppdages ofte først 
sent i livet.
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Foreningsnytt

Psykisk helse 
på agendaen
26.-28. november inviterer VMH  
til weekendseminaret «Å leve  
med hjertefeil» hvor tema er  
psykisk helse. 
Her vil det bli ulike foredragsholdere  
med forskjellig vinklinger for å bedre  
forstå ens egne reaksjoner, hvordan 
en kan styrke den psykiske helsen, 
og få enkle verktøy som kan være  
til hjelp. Vi planlegger også noen  
samtaler i mindre grupper  
og mye hyggelig sosialt samvær.
Dette seminaret er åpent for alle 
betalende medlemmer, men vil ha  
en maksgrense på hvor mange som 
kan delta. 
Seminaret vil bli avholdt på et 
hotell på Holmenkollen i Oslo.  
Mer informasjon om seminaret  
og hvordan du kan melde deg på  
kommer etter sommeren.

Hårete mål 2022
Det er bare å glede seg til neste 
sommer; «Hårete Mål»-turen med 
tømmerflåtebygging i Sverige som 
vi har måttet avlyse to år på rad er 
nå flyttet den siste helgen i august 
2022. Det er bare å bunkre solkrem 
og myggstift det neste året!

Landsstyret i arbeid
I fjor høst ble det nye landsstyret valgt, og selv om styret fortsatt ikke har  
truffet hverandre fysisk, har det ikke manglet på innsatsen digitalt. 
Flere styremøter er avholdt, webinarer er gjennomført og planer for en travel 
høst er godt i gang. Med utgangspunkt i at gjenåpningen av samfunnet fort- 
setter gjennom sommeren, har vi et stort håp om at vi kan gjennomføre det  
vi nå planlegger. 
Landsstyret vil møtes i september og i november for styremøter, i tillegg til at 
alle regionstyrene inviteres til et organisasjonskurs en helg i september. Her vil 
vi gå gjennom foreningens vedtekter, drift og mål, ha idémyldring, lære litt om 
regnskap og søknadsskriving. Invitasjon til kurset vil bli sendt til alle tillitsvalgte 
i regionene samt vararepresentanter. 

Trenger du noen  
å snakke med?
VMHs chattetjeneste, som du finner på  
vmh.no, er betjent mandag og onsdag mellom 
kl. 18.00 og 20.00, men fra 16. juni er chatten 
sommerstengt frem til august/september. 
Husk også at VMH har mange erfarne like-
personer, ta kontakt med anne@vmh.no på 
e-post for å bli koblet med en likeperson 
som tar direkte kontakt med deg. 
Til høsten håper vi også å få på plass et eget 
telefontilbud, hvor det vil være mulig å 
snakke med en likeperson direkte.

Nytt likeperson-
seminar
23.-24. oktober avholdes det et Likeperson- 
seminar, fra lunsj lørdag til lunsj søndag, 
på et hotell ved Gardermoen. 
Til dette kurset inviteres alle som allerede  
er likepersoner (som har deltatt på kurs 
de siste 2-3 årene), samt en del nye som 
har meldt sin interesse det siste året. 
Er du interessert i å delta, kan du sende 
en e-post til anne@vmh.no. Invitasjon og 
informasjon om påmelding sendes direkte  
til de aktuelle.

Forrige gang VMHs likepersoner hadde 
samling, i desember 2019, var det ingen 
som hadde hørt om korona. I oktober 
satser vi på å møtes igjen. 
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Avsender:
Foreningen for hjertesyke barn
PB 222 Sentrum
0103 Oslo
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LASSELITENS FOND for hjertesyke barn
Stiftelsens formål
Lasselitens fond for hjertesyke barn har som ideelt formål:
• å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse 

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

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

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

og ungdom og deres foreldre/foresatte.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS OG 1. SEPTEMBER HVERT ÅR

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

UTLYSNING AV PROSJEKTMIDLER 2021 
FRA FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN FORSKNINGSSTIFTELSEN

Brenner du inne med en forsknings-idé eller et spennende prosjekt?
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har lyst ut midler.

For mer informasjon om hvordan du søker og om stiftelsens formål:  
www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/

SØKNADSFRIST ER 30. AUGUST 2021
 

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


