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DET HØRES KANSKJE UT som et 
politisk slagord, men i denne utgaven av 
Hjertebarnet er inkluderende kropps-
øving i skolen ett av temaene. Både 
hjertebarn og foreldre har erfaring med 
dette faget på godt og vondt. Forskning 
viser at barn med fysiske begrensninger 
ofte har problemer med å få tilpasset 
faget til sin egen kapasitet. Det er mye 
snakk om individuell tilpasning og opp-
læring i skolen, men i kroppsøving er 
det fortsatt mye å gå på. Utdanningsni-
vået på lærerne i dette faget er fortsatt 
ikke godt nok, verken i barne- eller 
ungdomsskolen. 

En idrettsprofessor uttaler i en artikkel 
i denne utgaven at kroppsøving ikke er 
idrett, men skal være et fag som prak-
tiserer idrett på en kroppsøvingsmåte. 
Målet er ikke å drive konkurranse og å 
bli best, men å lære barna bevegelse og 
utvikle egne ferdigheter. Det er viktig 
både for hjertebarn og andre at kropps-
øvingsfaget lærer dem viktigheten av 
fysisk utfoldelse som et forebyggende 
helsetiltak og på et nivå som de selv 
mestrer.

I dette bladet finner du også en kronikk 
av 21 år gamle Josefine Bjørling. Hun 
skriver om sine erfaringer som hjertebarn 
i skolen, blant annet i kroppsøving. Dette 
er en innsiktsfull beskrivelse fra en hver-
dag som har mange sider. Kanskje kunne 
beskrivelser som dette være obligatorisk 
lesning for lærere i grunnskolen. 

Et beslektet tema til kroppsøving er 
overvekt og fedme blant barn og unge. 
Dette er et tema som ikke er like lett 
å snakke om eller å ta tak i. Tall fra 
Folkehelseinstituttet viser at nesten 
ett av fem barn er overvektige og at 
denne utviklingen blir en av de største 
utfordringene for folkehelsen frem-
over. For barn med medfødt hjertefeil 
kan spørsmålet om ernæring være sårt 
og vanskelig. Mange har hatt næring 
gjennom sonde, og overgangen til et 
vanlig kosthold og regelmessige måltider 
er ikke bare lett. Dette bekreftes av bar-
nelege Rønnaug Ødegård på St. Olavs 
Hospital i Trondheim. Hun forsker på 
fedme blant barn og unge, og mener at 
vekt alene er et dårlig måleverktøy. Hjer-
tebarn kan ha lavere muskelmasse, og 
Ødegård sier målinger av kroppsmasse 
er vel så viktig. 

Det er viktig at foreldre og andre ikke 
lager hysteri av mat og fysisk utfoldel-
se, men det er viktig at det er temaer 
det snakkes åpent om. Og som voksne 
skal vi kanskje minne oss selv om hvor 
viktige vi er som rollemodeller. Lett å 
glemme, men viktig å huske!

ALLE SKAL MED!

ERIK SKARRUD
Leder, FFHB

Det er viktig at foreldre 
og andre ikke lager 

hysteri av mat og fysisk 
utfoldelse, men det er 
viktig at det er temaer 
det snakkes åpent om. 

W
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NOTISER

Viktig støtte 
Flisa Trykkeri, Artisti Dialog AS og Hotel Gulds-
meden bidrar med betydelig støtte til Foreningen 
for hjertesyke barn i jubileumsåret.
 
– Foreningen for hjertesyke barn er helt avhengig av gode sam-
arbeidspartnere, og vi vil særlig takke tre viktige bidragsytere i 
forbindelse med foreningens 40-årsjubileum, sier  generalsekretær i 
Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon.

NYE NETTSIDER
I mars lanserte Foreningen for hjertesyke barn sin nye nettside. Her 
finnes det meste av den informasjonen som var på de gamle sidene, pluss 
en del nytt fagstoff og annet. 

– Vi håper de nye sidene blir til nytte og glede for alle som bruker dem.

Valentinsdagen 
= organdonasjonsdagen

 

14. februar ble Valentinsdagen markert for organdonasjon. Med kam-
panjen på Valentinsdagen «Si de tre magiske ordene», oppfordrer Stiftel-
sen Organdonasjon alle til å fortelle sine nærmeste at de er organdonor.
– De fleste nordmenn er i dag positive til organdonasjon, men fremdeles 
er det mange som ikke har fortalt det til noen, forteller Troels Normann 
Mathisen, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. 

Flere steder i landet stod frivillige fra Foreningen for hjertesyke barn på 
stand på Valentinsdagen, som ledd i kampanjen. 

På bildet: Foreningen for hjertesyke barn i Troms på stand: May Julie Kringelen, 
Leif-Hugo Gåre og Bente W. Svendsen. Sølvi Salo var ikke tilstede når bildet 
ble tatt men var med på stand.



          GOD HVERDAG MED HJERTEFEIL:

Møter skoledagen
            MED LIV OG LYST
Et godt samarbeid mellom hjem og skole sikrer gode dager i klassen 
uten at Liv (8) føler seg som «jenta med hjertefeil».

TEKST OG FOTO:TORILL FUNDERUD
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DA FORELDRENE VESLEMØY Utengen og Alf 
Reidar Sandstad ventet sitt tredje barn, fikk 
de en overraskende bekymring å takle. Legene 
oppdaget at den vesle jenta hadde en hjertefeil, 
og familien på fire måtte begynne å forberede seg 
på å få et barn med ekstra behov for omsorg og 
oppfølging.

– Vi fikk god og balansert informasjon på 
Rikshospitalet og var forberedt på at det kunne 
bli tøft. Det første året var Liv mye syk og ble 
operert to ganger, den tredje gangen hun ble ope-
rert, var hun fire år. I dag synes vi at ting har gått 
seg fint til og at det går bedre enn vi fryktet. Liv 
er med på mange aktiviteter og vi gjør det meste 
som andre familier, forteller Veslemøy.

At navnet på yngstemann ble nettopp Liv er ikke 
tilfeldig. – Navnet er symbolsk, ja, innrømmer 
moren. Og den livlige jenta aksepterer begrensin-
gene sine, tror foreldrene.
 – Vi fikk høre at hun kunne komme til å gå 
igjennom en sorgprosess når konsekvensene av 
hjertefeilen gikk opp for henne etter hvert som 
hun ble eldre. Men vi har ikke opplevd det sånn. 
Hun godtar de fysiske tingene som følger med, 
som at hun blir kald på føttene, for eksempel. 
Men det finnes jo varmesåler! Hun synes selvføl-
gelig det er dumt hun ikke kan løpe like fort som 
de andre, men det virker som om hun forstår det. 
Sånn er det for henne, og hun kjenner jo ikke til 
noe annet.

DEN LIVATE JENTA som møter Hjertebarnet på 
skolen, vil gjerne vise noen gymøvelser hun liker. 
Hun er med på alle øvelser i gymtimen, men det 
hender hun trenger mer tid eller noen pauser. Det 
er alltid noe hun kan være med på, og hun føler 
seg ikke utenfor. – Jeg liker å leke med ball, leke 
med fallskjermen og klatre. Og jeg kan stupe 
kråke, sier Liv og demonstrerer gjerne. 

Åtteåringen forteller at hun er med på det meste 
og at hun trives på skolen. 
– Men jeg liker ikke at vennene mine løper så 
mye når vi leker sammen! Noen av dem er nesten 
raskest i klassen. De venter på meg, men jeg blir 
litt lei av all løpingen av og til. Jeg trener street 
dance, er med på speideren – og er litt tv-slave, 
innrømmer hun muntert etter litt hinting fra pap-
pa Alf Reidar som for tida pendler til Kina der 
han jobber med et prosjekt for oljeindustrien. 
– Jeg liker også å ha prosjekter. Neste prosjekt er 
å bygge hytte et sted sammen med noen kame-
rater. Det skal vi når jeg blir ni, forteller Liv som 
fyller år i oktober og legger til at hun synes det 
kan bli litt for mye lekser innimellom. Det gjør at 
hun ikke får lekt nok. 
– Særlig gloser er det for mye av. Jeg liker ikke å 
pugge! Men hun liker gym og hopper og spretter 
om kapp med klassekameratene til ære for foto-
grafen, helt til hun må ta seg en pust i bakken og 
sette seg på tjukkasen.

DA MAREN HAUGE ble læreren til Liv i første 
klasse, hadde hun jobbet i skolen i fem–seks år, 
men hadde ingen erfaring med hjertebarn.
– Jeg har hatt kreftsyke elever og visste litt om 
det å tilrettelegge for barn med ekstra behov. 
Men hjertefeil kunne jeg ikke noe om, derfor leste 
jeg meg litt opp på diagnosen hennes og hva den 
innebar. Vi har i fellesskap kommet fram til at 
Liv kan være med på det meste av det som skjer 
i klassen – men i sitt eget tempo, forteller Maren 
som var læreren til Liv de to første årene. Det 
er hun som kjenner Liv best, og hun er den som 
sørget for at skolen fikk nødvendig informasjon 
for å kunne tilrettelegge for Livs behov. I dag er 
hun i barselpermisjon, men er kommet innom 
skolen for å møte Hjertebarnet og hilse på Liv. 

I gymtimene pleide Maren å legge opp til sta-
sjonstrening og delte klassen i fem ulike grupper, 

ÅPENHET: – Vi har 
vært åpne hele 
veien og har et godt 
samarbeid med skolen, 
forteller mamma 
Veslemøy. Her foran 
mottoet til Godeset 
skole.
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der Liv har vært på en gruppe med ak-
tivitet tilpasset hennes nivå. Klassen 
driver mye med arbeid i par, som å 
kaste ball, og med samarbeidsøvel-
ser, i tillegg til rytmeøvelser og dans 
til musikk.
– Dette er ting jeg ville gjort 
uansett med de yngste elevene. Jeg 
pleier ikke å legge opp til så mye 
konkurranser og stafetter som 
markerer forskjellen på elevene, 
forklarer Maren. 

Liv gleder seg til gymtimene og liker 
godt å være i aktivitet. 
– Jeg kjører slalåm og er veldig glad 
i å gå på ski – og egentlig aller 
mest i å gå på skøyter. Om som-
meren liker jeg å bade, men kan 
bare svømme under vann. Kanskje 
jeg skal lære meg vanlig svømming 
til sommeren?

– Jeg trener street dance, er med på 
speideren – og er litt tv-slave

U

UT PÅ TUR: – Liv er med på 
mange aktiviteter og turer, 
men har nok sittet på 
nakken min før. Det hender 
hun må hvile litt, forteller 
pappa Alf Reidar.
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DET BLIR SIKKERT GODE muligheter til å for-
bedre svømmeferdighetene. Liv er født inn i en 
aktiv familie, og foreldrene har vært bevisste på 
at Liv ikke er en hjertefeil, det er bare noe hun 
har.  
– Vi tar selvfølgelig hensyn og legger til rette for 
henne. Det trenger hun innimellom. Men det har 
vært viktig for oss at selv om hun har en hjerte-
feil, skal ikke det prege oppveksten til storebror 
Halvor og storesøster Inga og begrense deres 
aktiviteter, forteller faren. 

– Vi gjør det vi kan kalle vanlige familieting som 
de fleste andre – drar på skiturer og er ute i skog 
og mark. Men det hender vi deler oss og at noen 
går lengre turer enn andre. Og da vi lå ute i telt 
i vinter, var ikke Liv med – da var hun med på 
noe annet morsomt. Vi har funnet ut at alpint er 
en fin vinteraktivitet for oss som familie – da kan 
alle kjøre i sitt tempo, samtidig som vi er sammen 

og møtes nederst i bakken mellom turene, fortel-
ler moren.

DA LIV SKULLE BEGYNNE på skolen for tre 
år siden, flyttet familien fra Arendal til Stavan-
ger. Der begynte hun med bare nye og ukjente 
klassekamerater på Godeset skole på Forus. Med 
nye nytt på en gang i tillegg til overgangen fra en 
trygg barnehage til ny tilværelse på skolen, var 
foreldrene spent på hvordan hverdagen ville bli 
for Liv. I dag vet de at det ikke var særlig grunn 
til bekymring. 
– Samarbeidet med skolen har vært godt hele vei-
en. De første månedene var litt utfordrende fordi 
overgangen var stor for henne, men skolen har 
vært imøtekommende og forstått behovet hennes. 

Personalet på skolen fikk tidlig god informasjon 
om Livs helsetilstand, og det har vært betryg-
gende for begge parter. Foreldrene forfattet en 

KOMMUNIKASJON: – Klassekameratene hennes er tolerante og inkluderen-
de, og i tillegg er Liv flink til å kommunisere. Det har gjort alt lettere, mener 
læreren som la skolehverdagen til rette for Liv fra første klasse av.

IKKE KONKURRANSE: – Jeg pleier ikke å legge opp 
til så mye konkurranser og stafetter som markerer 
forskjellen på elevene, sier læreren Maren. Å kaste 
ball er sosialt og trener koordineringen.

BEREIST: Faren til Liv 
jobber med et prosjekt i 
Kina. Da hun var seks år 
reiste Liv og resten av 
familien på ferie dit og 
fikk blant annet se Den 
kinesiske mur. 
 (Foto: Privat)
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Liv er ei aktiv jente som lever 
godt med hjertefeilen HVHS.
    

AKTIV FAMILIE: Familien 
drar på skiturer og er 
mye ute i skog og mark. 
Men det hender Liv må 
få litt drahjelp, som her 
på Finse i fjor. 
 (Foto: Privat)
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TIPS OM TING SOM FUNGERER PÅ GODESET:

I gym blir klassen som regel delt inn i grupper, og minst én gruppe gjør noe 
som ikke er så krevende, slik at Liv kan være i den gruppen om det trengs. 
På den måten merkes det lite for både Liv og de andre barna at hun ikke kan 
holde et like høyt tempo som jevnaldrende.

Noen av turene med klassen har vært lange nok til at de blir strevsomme 
for Liv. I første klasse kjøpte skolen inn en sykkelvogn som også kan trilles. 
Det er aldri slik at «Liv sitter i vogn». Hun sitter bare på innimellom, i 
oppoverbakker og ellers når hun blir ekstra sliten. Vogna blir uansett brukt 
til å frakte ved til bål, utstyr og av og til andre elever som skader seg, og er 
et naturlig innslag i turfølget. 

De få gangene skolen har hatt aktiviteter som Liv ikke har kunnet være med 
på, har hun fått være igjen på skolen sammen med fadderen sin og ett eller 
flere andre barn som av ulike grunner ikke kunne bli med. 

Klassen hadde de to første årene en sofa som Liv kunne legge seg ned på 
ved behov i løpet av dagen.

Når det er veldig kaldt ute eller Liv har en dårlig dag, får hun være inne i 
friminuttet sammen med en eller to andre elever. Hvem som har fått være 
inne, rullerer med alle jentene i klassen og de guttene som vil. 

Skolen ba tidlig om en beredskapsplan hvor foreldrene skrev litt om Livs 
hjertefeil, hvordan den påvirker henne i hverdagen og hva man skal gjøre 
dersom Liv blir veldig syk eller skadet. Denne er laminert og hengt opp i 
klasserommet og på SFO, slik at også lærere/assistenter som ikke er med 
Liv ofte, kan lese seg opp.

Foreldrene fikk tidlig kontaktlærers private mobiltelefonnummer og har 
ringt eller sendt SMS dersom det er noe de har hatt behov for å formidle. 
Det har gitt læreren mulighet til å forberede seg. 

Foreldrene til Liv informerte alle foreldrene på trinnet om hjertefeilen på 
det første foreldremøtet da Liv begynte på skolen. Da ble det lettere å 
svare egne barn som hadde spørsmål om Liv – og de er tryggere når de har 
besøk av Liv.  

punktvis beredskapsplan, og en sykepleier kom 
fra Rikshospitalet for å fortelle skolen om hjerte-
feilen og utslagene den har i ulike sammenhenger.
– Vi ba også om ti minutter til å gi litt informa-
sjon på det første foreldremøtet i første klasse. 
Da fikk både foreldrene i klassen og SFO høre 
litt om hjertefeilen og hvordan den påvirker 
Liv i hverdagen. Slik ble det lettere for de andre 
foreldrene å svare på spørsmål fra barna deres 
på hjemmebane. I tillegg har det gitt foreldrene 
en større trygghet når Liv er med noen hjem etter 
skoletid eller er i klassebursdager. 

FØR KLASSEN SKULLE ha turdager, pleide lære-
ren å kontakte Veslemøy for å diskutere hvordan 
hun kunne legge opp dagen. Målet var at Liv ikke 
skulle føle at hun sinket klassen eller at hjerte-
feilen gjorde henne annerledes enn de andre – og 

at alle skulle få en god turopplevelse. Ved lengre 
turer har Liv av og til blitt kjørt én vei, men gått 
sammen med klassen tilbake. Da skolen gikk til 
anskaffelse av en sykkelvogn, kunne Liv få sitte i 
den hvis hun ble sliten. Assistenten i klassen har 
gjerne leid henne og dannet baktroppen sammen 
med henne når det har røynet på med kreftene.
– Det er en viktig balanse mellom å strekke seg 
og ikke presse seg for mye, sier Maren.
– Ja, Liv trenger utfordringer, men de må ikke bli 
for store. Det er en hårfin balanse. Hjertefeilen 
skal heller ikke være en hvilepute, skyter moren 
inn. 
– Jeg synes medelevene har vært fine. De tar 
hensyn uten å forskjellsbehandle henne, og Liv er 
akseptert som den hun er. Nå er hun ganske åpen 
selv også, og har fortalt at hun ikke orker like 
mye som dem. Hun har også vist dem arret hun 
har, og da skjønte alle i klassen at hun er operert 
og at alt hun har vært igjennom gjør at hun er litt 
mindre av vekst enn dem og orker litt mindre. 

Maren mener det er best å være åpen, og tror det 
er lettere for elevene å akseptere ting når de får 
en god og tydelig forklaring.
– Det er en tolerant og inkluderende klasse, og 
i tillegg er Liv flink til å kommunisere. Det har 
gjort alt lettere, mener læreren.
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KROPPSØVING ER ET praktisk og fysisk 
fag, og sånn sett vesensforskjellig fra det 
meste som ellers står på timeplanen gjen-
nom en skoleuke. Faget er obligatorisk, i 
antall timer det tredje største, og det er et 
gjennomgående fag: Elevene har gym fra 
første klasse på barneskolen til de går ut 
av videregående skole, 13 år senere. All 
erfaring tilsier at kroppsøving er et viktig 
og formende fag med stort potensial til 
også å være en sosial arena for å gjøre 
noe sammen.

Kroppsøvingsfaget skal lære elevene om 
betydningen av fysisk aktivitet og bidra 
til helse på sikt. Med utgangspunkt i 
læreplanen, har kroppsøving et vidt og 
ambisiøst formål; faget skal gi livslang 
bevegelsesglede og mestring, vel å merke 
ut fra elevenes egne forutsetninger. 

AVVEKSLING OG BESVÆR
Hvilke erfaringer elever faktisk har med 
kroppsøving, er avhengig av hvem du 
spør. Øyvind Standal forteller at hos 
elever med spesialpedagogiske behov, er 
kroppsøving ofte et populært fag. 

For noen elever byr kroppsøvingstimene 
på avveksling fra teori og stillesitting, og 
en mulighet til å blomstre og boltre seg. 
For andre er det nettopp i kroppsøvings-
timene at det å være annerledes blir mest 
synlig, og vanskelig. Forskning viser at 
for en del barn med fysiske funksjons-
nedsettelser, er kroppsøving faget hvor de 
strever aller mest med å passe inn. 
– Selv barn med små behov faller utenfor 
når kroppsøvingsfaget ikke organiseres 
slik at alle kan delta ut fra sine egne for-
utsetninger, understreker spesialpedagog 
og idrettspedagog Ellen Berg Svendby i 
en studie fra 2013. 

TRENGER ET KOMPETANSELØFT
Øyvind Sandal er professor på Norges 
idrettshøgskole (NIH) og jobber med 
å utdanne faglærere i kroppsøving til 
ungdomsskoler og videregående skoler. 
Utdannelsen er en viktig del av NIHs 
virksomhet, og forskeren som selv har 
jobbet som kroppsøvingslærer i grunn-
skolen, mener det er høyst nødvendig 
med et kompetanseløft på området. 
– På barneskoletrinnet vet vi at cirka 

halvparten av dem som underviser i 
kroppsøving, mangler fagutdannelse i 
faget. På ungdomsskole- og videregåen-
detrinnet stiger tallet noe, men er fortsatt 
for lavt. Vi vet også at jo mindre utdan-
nelse læreren har på området, jo mer tar 
de utgangspunkt i egen idrettserfaring, 
noe som fort blir problematisk når det 
gjelder inkludering, ifølge idrettspeda-
gogen. Det er nemlig en vesensforskjell 
på idrett og kroppsøving.

ANDRE MÅL ENN I IDRETTEN
– Kroppsøving er ikke idrett, men skal 
praktisere idrett på en kroppsøvingsmåte, 
sier Standal og poengterer at kropps-
øvingsfaget har helt andre mål enn 
idretten.  
– I Idretten dreier det seg om å rangere 
og å konkurrere; å være fortest, raskest 
og sterkest. Kroppsøving dreier seg 
derimot om å lære om bevegelse, og om 
personlig utvikling. Målet med kropps-
øvingsfaget er at elevene skal øve på å 
bruke ulike ferdigheter, ikke til å bli best 
i dem. Læreren må få elevene til å spille 
med hverandre, ikke spille hverandre 

Alle skal med
Er kroppsøving et fag som inkluderer mangfold? Eller er det her elever som er anner-
ledes eller har begrensninger, kommer til kort og ikke henger med? Forsker og idretts-
pedagog Øyvind Standal har skrevet fagbok om inkluderende kroppsøving for lærere. 
Han mener kroppsøvingsfaget har alle forutsetninger for å være inkluderende, både 
faglig og sosialt, men at det er et stykke igjen før det fungerer slik overalt.
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ut, sier han og mener kroppsøvingsfaget 
mange steder fremdeles praktiseres altfor 
idrettsfokusert og konkurransepreget.

VARIASJON ER VIKTIG OG RIKTIG
En annen utfordring Standal ser, og som 
antagelig henger sammen med et snevert 
idrettsfokus, er at aktivitetene i kropps-
øvingsfaget tenderer til å ha et alt for 
ensidig preg. Han tror lærerne for ofte 

har lite å spille på. 
– Da er det fort gjort å ty til ballspill, 
som er populært hos noen elever; for-
trinnsvis de sterkeste og flinkeste guttene. 
En aktivitet som favoriserer dem som 
er gode i ballspill og svært ofte er lite 
inkluderende. 

Deltakelse i et fellesskap er grunnleggen-
de og viktig, for alle. Kroppsøvingstimen 
skal være en arena for dette. Da må det 

ikke være forhåndsbestemt hvem som er 
«innenfor» og hvem som er «utenfor», 
som det vil være dersom man alltid spar-
ker fotball. 
– Det er galt når det er de som roper høy-
est og har mest de skulle ha sagt blant 
elevene, som får viljen sin og bestemmer 
hva de skal drive med i gymtimen. Det er 
læreren som skal bestemme og definere 
dette. Elevene kan også ha et ord med i 
laget, men da er det viktig at alle stem-
mer blir hørt.

Standal understreker at det finnes mange 
valg- og variasjonsmuligheter for hvor-
dan kroppsøvingsfaget kan legges opp. 
Det krever imidlertid en fagkompetanse, 
ganske mye erfaring, og ikke minst, 
trening i det å legge opp timene variert. 
Kreativitet og fantasi kommer også godt 
med. 

For eksempel: Om ballspill skal være ak-
tiviteten i gymtimen, foreslår Standal at 
det går an å endre på reglene og ramme-
ne for spillet. Man kan ha fire eller seks 
mål istedenfor to, og to baller istedenfor 
en. Slik blir alles forutsetninger for å 
mestre spillet likere, og alle elevene får en 
form for utfordring.

STASJONSARBEID
Standals erfaring som lærer, er at han 
ganske sjelden hadde elever med ekstre-
me utfordringer og begrensninger, men 
at det som oftest var mange som hadde 
noe. Da er fleksibilitet viktig. Noen barn 
med hjertefeil vil for eksempel kunne ha 
behov for små pauser underveis i kropps-
øvingstimen, for slik å kunne hente seg 
inn. Da er det kanskje hensiktsmessig at 

Fra FFHBs medlemsundersøkelse:

«For vår del handlet mye om kommunikasjon. Når vi fikk 
fortalt elever og lærere om hjertebarnets sykdom ble alt 
mye bedre. Uvitenhet er starten på mange utfordringer.»

ALLE SKAL MED: Professor og idrettspedagog på NIH, Øyvind Sandal. Han er 
svært opptatt av inkludering og har blant annet skrevet bok om emnet.
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gymtimen er lagt opp med intervallpreg?  
– Læreren må bli flinkere til å ta mer 
hensyn til dem som ellers faller utenfor, 
også de som er mindre utholdende, da 
blir det faktisk bedre for alle. Kroppsø-
ving skal også treffe dem som er minst 
aktive fra før, understreker Standal. 
Han mener at læreryrket i sin kjerne er 
en kreativ refleksjonsjobb, hvor man må 
forholde seg til svært store variasjoner 
når det gjelder elevenes forutsetninger og 
evner.

I en smal pedagogisk forståelse av til-
rettelagt undervisning, vil tiltakene rette 
seg mot det enkelte individet, det er den 
enkelte eleven som har et problem. I en 
bred tilnærming til tilrettelegging, er tilta-
kene rettet mot fellesskapet og til nytte 
for alle. 
– Undervisningen legges opp slik at ram-
mene blir videre og flere kan delta.
Inkludering betyr, i den brede fortolk-
ningen, at alle skal gjøre det samme. Det 
å plassere en elev på et eget rom på en 
spinningsykkel, mens resten av klassen 
gjør noe annet, er med andre ord ikke 
inkludering, men segregering. 
– Også nivådifferensiering er uheldig, 
det nører bare opp under konkurran-
seaspektet. Derimot er det ikke noe i 
veien for å dele klassen i grupper, slik at 
ikke alle gjør det samme hele tiden. Et 
godt virkemiddel i kroppsøving er såkalt 
«stasjonsarbeid», med tilpasning på hver 
stasjon. Dette gjør også elevene mindre 
synlige for hverandre.

SKAL LÆRE Å INKLUDERE
– For å være god i kroppsøving trenger 
man ikke nødvendigvis å være god i 
idrett. Formålet med faget er å bruke 
egne ferdigheter til å inkludere andre, 
presiserer Standal, med referanse til 
fagets kompetansemål. Overgangen 
mellom det som er såkalt «normalt» og 
ikke «normalt», vil også være glidende, 
og Standal mener det er viktig å ha en 
åpenhet om dette i kroppsøvingsunder-
visningen. 
– Feilene er ikke feil, de er bare anner-
ledes. Vi har så lett for å undervurdere 
hvor stor forskjelligheten er, også blant 
såkalte «normale» elever. Dette må ufar-
liggjøres og normaliseres.

Elevene skal i kroppsøving utfordres til å 
bruke sine egne ferdigheter til å inkludere 
andre. Samarbeid og felles oppgaveløs-
ning er viktig. 
– Elevene skal lære om og med hver-
andre, med all den forskjellighet det 

innebærer. De skal oppleve anerkjennelse 
og tilhørighet, trening i å løse konflikter 
og å bryte egne grenser.

ALLE SKAL MED
Standal råder lærere til å snakke med 
elevene om dette, og å gjøre kjent for 
dem at dette er en del av vurderings-
kriteriet for faget. Elevene må se hele 
spillet og ta ansvar. Forskjellighet skal 
bli verdsatt, og de skal lære å se anner-
ledes på både egne og andres evner og 
forutsetninger. 

Når det gjelder fritak fra kropps- 
øvingsundervisningen, mener han det 
prinsipielt bør unngås og i tilfelle bare 
skje unntaksvis.
– I tillegg er det viktig at elevene da får 
et alternativt tilbud som er relevant. For 
eksempel har ofte utflukter eller turer 
sosiale mål. Om elever skal fritas fra 
dette, må disse elevene få et tilbud som 
er sosialt.

LITE TRO PÅ TESTING
Standal synes ikke tester hører hjemme 
i kroppsøvingsfaget, fordi de kun tester 
objektive mål som egentlig ikke er rele-
vante for kompetansemålene i kroppsø-
vingsfaget. 
– Testing er en debatt i seg selv i skolen, 
men i kroppsøving er det vanskelig, om 
ikke umulig, å måle kompetansemåle-
ne med fysiske tester som 3000 meter, 
Cooperstest eller antall armhevinger. 
Derfor er de i stor grad irrelevante for 
vurderingen. Dessuten, jo mer fastsatt 
undervisningen er rundt konkret testing 
av ferdigheter, jo vanskeligere er det i 
kroppsøvingsfaget å være inkluderende.

Innsatselementet, som er et subjektivt 
kriterium i vurderingen av karakteren i 
kroppsøvingsfaget, ble for noen år siden 
tatt ut av læreplanen. I 2012 ble det tatt 
inn igjen.  

– Det skulle bidra til at testkjøret ble satt 
noe ned igjen. 

LÆRERENS OPPLEVDE KOMPETANSE 
ER AVGJØRENDE
– Barn med skjulte funksjonshemninger 
kan være en utfordring dersom lærer 
ikke har fått informasjon om dette. De 
møter så mange forskjellige typer elever. 
For å kunne tilpasse, må læreren forstå 
behovet. Standal oppfordrer foreldre til 
å snakke med og informere både ledelse 
på skolen og lærer om barnets situasjon, 
eventuelt involvere en fysioterapeut, 
helsesøster og ikke minst, eleven selv. 
Han forteller at man fra forskningen 
vet at det som ofte stopper læreren fra 
å drive inkluderende kroppsøving, ikke 
nødvendigvis er manglende kompetanse, 
men manglende tro på egen kompetanse. 
Dette kommer særlig til uttrykk i møte 
med annerledeshet. 
– Snakk med læreren, tilby informasjon, 
øk lærernes tro på at de kan.

SKOLEKULTUREN ER VIKTIG
På NIH arrangerer de videreutdan-
ningskurs for kroppsøvingslærere. 
– Den viktigste fagutviklingen foregår 
likevel i kollegiet på den enkelte skolen, 
det er her lærerne får inspirasjon og 
utviklingsmulighet, sier Standal. 
Han mener det er svært viktig med god 
skolekultur og ledelse. Til grunn må det 
ligge en holdning som fremmer en bred 
tilnærming til inkludering, med gode 
diskusjoner i lærerkollegiet om dette og 
en utforming av undervisningen som tar 
høyde for mangfoldet i elevmassen. 
– Vi må bort fra fordommen om at 
elever med spesielle behov er et problem, 
og at tilpasning til dem går ut over de 
andre elevene. Det dreier seg om å flytte 
oppmerksomheten hos lærere fra å drive 
«brannslukking» og spesialtiltak, til at alt 
de faktisk gjør er inkluderende og gagner 
hele elevgruppen. 

LYST TIL Å VÆRE MED I ET PROSJEKT OM 
INKLUDERING I KROPPSØVING?

Øyvind Standal er i gang med et nytt prosjekt rundt inkludering i kroppsøving. Her 
ønsker han å observere skolehverdagen, og særlig kroppsøvingtimene, til elever 
med forskjellige funksjonshemninger i grunnskolen. Dersom ditt barn kunne ten-
ke seg å delta i denne studien, så kan du sende en e-post til Standal for å få mer 
informasjon: oyvind.standal@nih.no.
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Her er mine erfaringer med medfødt hjertefeil og 
tilrettelagt kroppsøving. Jeg er en 21 år gammel 
jente fra Fredrikstad. Nå går jeg tredje året på 
sykepleiestudiet ved Høgskolen i Østfold, og trives 
godt med det. Jeg har en kompleks medfødt hjer-
tefeil, det vil si at jeg har flere diagnoser i hjertet 
samtidig. Jeg har hatt åpen hjerteoperasjon tre 
ganger, da jeg var tre måneder, tre år og 10 år.

SKJULT HANDIKAP
En kjent utfordring ved hjertefeil, er at det er et 
skjult handikap. Folk som ikke kjenner meg, kan 
ikke se at jeg har en kronisk sykdom. Jeg har alltid 
satt pris på at hjertefeilen ikke synes på utsiden. 
Likevel fører det til at menneskene rundt meg fort 
kan glemme den. Jeg ønsker ikke å bli sett på som 
syk, men ønsker også forståelse for mine begrens-
ninger. Dette kan av erfaring være vanskelig for 
menneskene rundt meg.

BARNESKOLEN
Hjertefeilen gjorde at jeg var i veldig dårlig form 
da jeg var liten. Når jeg var i aktivitet ble jeg fort 
blå på leppene og neglene. Jeg ble også veldig 
fort andpusten når jeg gikk turer eller lekte. På 
barneskolen hadde jeg en egen assistent som 
hadde ansvaret for meg. Dette var en veldig positiv 
opplevelse! Hun var veldig hyggelig og tilrettela 
aktivitetene godt for meg. Hun gjorde hjertefeilen 
min mindre synlig, fordi hun alltid tok med noen 
venninner på mitt tilrettelagte opplegg. På barne-
skolen snakket både elevene og lærerne åpent om 
at jeg hadde hjertefeil. De samarbeidet mye med 
mine foreldre og fysioterapeuten. Jeg følte meg 
inkludert.  

Dette var først etter at foreldrene mine tok initiativ 
til å snakke med lærerne. Det må ha vært utfor-
drende for mine foreldre å forklare lærerne på 
skolen om hjertefeilen min. De skal ha all ære 
for at de ikke ga opp. Det lønte seg, for nå følte 
lærerne seg trygge på meg og jeg fikk være med på 
det meste. 

IKKE PLANLAGTE AKTIVITETER
Den største utfordringen på skolen var de uplan-
lagte turene. Når læreren plutselig så at det var fint 
vær, og at det passet bra med en tur. Da ble jeg fort 
glemt. Jeg måtte ofte sitte på med en lærer i bil. 
Det var alltid like kjedelig å sitte en halvtime og 
fyre opp bål alene med en lærer. Da de andre kom 
fram, hadde jeg allerede gått glipp av mange sam-
taler. På ungdomsskolen hadde jeg ingen fast lærer 
som hadde ansvaret for meg, og det ble ofte til at 
jeg fikk valget om å være med eller ikke. Selvføl-
gelig ville jeg være med! Men jeg ville ikke være til 
bry, når læreren stod stresset foran meg og spurte 
om det ikke hadde vært deilig å bli igjen på skolen.

HJELPEMIDLER
Løsningen ble å søke om hjelpemidler. Foreldrene 
mine var bekymret for at jeg presset meg for hardt. 
Med hjelp fra en flott fysioterapeut, fikk jeg en 
elektrisk rullestol. Nå fikk jeg endelig være med på 
gåturene fram til bålplassen! Jeg sparte unødven-
dig energi på selve turen fra start til mål. Jeg kunne 
bruke energien på selve aktivitetene. 

Jeg tror mange syntes rullestolen var kul. Det var 
nok fordi vi snakket mye om den, og at de fleste 
fikk prøve den. Jeg har mange fine venner som 
har godtatt meg som jeg er. Jeg har også to herlige 
søstre som alltid har heiet på meg og støttet meg. 
Rullestolen ble ikke så mye i fokus, fordi det vik-
tigste var at jeg fikk være sammen med de andre.

Ulempen var at rullestolen ikke var like rask som en 
sykkel, så på sykkelturer ble jeg ofte hengende langt 
bak de andre. Jeg husker spesielt en gang klassen 
syklet i forveien, og jeg rotet meg bort fordi jeg ikke 
kunne veien. Da hadde læreren glemt meg, og jeg 
ble veldig lei meg. På nytt søkte vi om hjelpemidler, 
og jeg fikk en sykkel med motor på. Den så nesten 
ut som en vanlig sykkel, og når jeg syklet, fikk den 
kjempegod fart. Selv i oppoverbakke kunne jeg 
tråkke uten motstand. Den var veldig fin å ha da jeg 
ble eldre, for den skilte seg ikke så mye ut. 

JOSEFINE BJØRLING  
er 21år og bor i Fredrik-
stad. Hun har medfødt 
hjertefeil og går tredje 
året på sykepleierstudiet.

KRONIKK

Hjertefeil OG KROPPSØVING
Kroppsøving på skolen burde bidra til treningsglede og mestringsfølelse. 
Det viktigste for meg har vært å få lov til å være med!

U
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UNGDOMSSKOLEN
På ungdomsskolen ble det mer fokus på at jeg var 
dårligere enn de andre i gymtimen. Jeg følte at jeg 
skilte meg ut. Når elevene i klassen min spurte 
hvorfor jeg var så sliten, synes jeg ofte det var 
vanskelig å forklare. Jeg forsto det jo ikke så godt 
selv! 

Jeg tror det hadde vært til mye hjelp om lære-
ren fortalte hele klassen min om meg. Da hadde 
ikke jeg hatt ansvaret for å forklare meg for hver 
enkelt. Gymlærerne virket altfor lite informerte og 
altfor redde. Det gjorde at de stoppet meg fortere 
enn jeg selv ønsket. Det ble ofte fokus på hva jeg 
ikke kunne være med på, istedenfor på hva jeg 
kunne. Da jeg først fikk være med, fikk jeg ikke 
noen tilrettelagt mulighet til å ta flere pauser enn 
de andre. Det resulterte i at jeg presset meg for 
hardt. Jeg fikk dårlig mestringsfølelse av ikke å 
klare å henge med. På lagidrett fikk jeg dårlig 
samvittighet for å være en stopper for laget. Jeg 
hadde trengt en åpen mulighet til å ta pauser uten 
noen spørsmål. 

MESTRINGSFØLELSE
Nedturene ved ikke å klare å henge med i 
kroppsøvingen, gikk hardt utover mestringsfø-
lelsen. Heldigvis fikk jeg god hjelp på Geilomo 
barnesykehus og hos fysioterapeuten min. Uten 
dette hadde det vært lett for meg å miste tre-
ningsgleden. Der ble jeg minnet på at jeg ikke 
burde sammenligne meg med de andre i klassen. 
Jeg lærte å konkurrere mot meg selv og mine 
tidligere resultater. Jeg måtte ikke fokusere på å 
løpe 60-meteren like fort som de andre. Det var 
først da jeg så min egen forbedring i forhold til 
meg selv, at treningsgleden kom. 

VIDEREGÅENDE SKOLE
På videregående hadde jeg valget hver gymtime 
om å delta i gymsalen, eller å ha gymteori i klasse-
rommet. Jeg ble kun vurdert i det teoretiske. Det 
var en fin løsning for meg. Jeg syntes det var deilig 
å slippe prestasjonspresset. I tillegg fikk jeg kjenne 
på dagsformen og velge deretter. Jeg valgte ofte å 
delta, på grunn av det sosiale. 

Å BLI KJENT MED EGNE BEGRENSNINGER
Jeg har alltid vært nysgjerrig på hva jeg kan klare! 
Om det er farlig å trene, og hvor hardt jeg kan 
presse meg. Det er først nå jeg begynner å bli kjent 
med mine begrensninger. For å ha kommet hit jeg 
er i dag, har jeg måttet teste hvor grensene mine 
går. Jeg har gått på flere smeller, og blitt kvalm og 
svimmel. Det har vært viktig for meg å se hvor 
mye jeg klarer. Og jeg har sett at jeg klarer mye. 
På aktiviteter på skolen, testet jeg ofte grensene. 
Jeg forstår at dette må ha vært vanskelig for 
læreren. Jeg mener at læreren ikke skal trenge å 
stå i dette alene. De burde samarbeide tettere med 
fysioterapeut og lege, for å ha informasjon nok til 
å føle seg trygge.

Når jeg har blitt kjent med mine egne begrens-
ninger, har Geilomo Barnesykehus og fysiotera-
peuten min vært en god hjelp. Det har vært en 
trygghet for meg å presse meg under tilsyn av 
helsepersonell. Det har også vært til stor hjelp å ha 
arbeids-EKG (sykkeltest) på sykehuset. 
Mine tips for å tilrettelegge for kroppsøving 
Bruk god tid på planlegging, og å bli kjent med 
eleven. Samarbeid tett med foreldre og fysiotera-
peut. For meg hadde det hjulpet om klassen var 
informert om at jeg hadde behov for pauser. Men 
ikke gjør for stor sak ut av situasjonen. Jeg syntes 
det var flaut å få for mye oppmerksomhet, selv om 
jeg ønsket at de andre skulle forstå. 

Jeg har hatt mye glede av hjelpemidler. Forsikre 
eleven om at det alltid er lov til å ta pauser. Det 
skal alltid være mulig å sette seg på benken og ta 
en pause. Og ikke mist, la oss hjertebarn prøve, for 
vi klarer mer enn mange tror.

MINE TIPS TIL HJERTEBARNET
For meg fungerer det bra å trene ofte, men ikke så 
hardt. Korte og moderate treningsøkter, alt etter 
hvordan dagsformen er. Jeg trenger å være i aktivi-
tet for å opprettholde en god fysisk form. Uansett 
hvor hektisk hverdagen min er, må jeg ta meg tid 
til gode matpakker og nok søvn. For meg har det 
hjulpet å snakke med klassekamerater og venner 
om hjertefeilen min. Det gjør det lettere for dem å 
tilpasse seg mitt tempo. 

Det viktigste er å sammenligne prestasjonene med 
seg selv og ingen andre. Bruk tid på å bli kjent 
med den fysiske formen din. Om du ønsker å teste 
deg, er det lurt å gjøre det med noen som kjenner 
til hjertefeilen din. Det er viktig å føle seg trygg når 
du trener! Og det er når du ser forbedringer hos 
deg selv, at treningsgleden kommer. Stå på!

JOSEFINE BJØRLING

Josefine var 11 år 
og hadde mye moro 
med den elektriske 
rullestolen, som gikk i 
cirka 10 km/t. Her sitter 
tvillingsøster Karoline 
bak på akebrett. 
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I MERKNADER TIL § 3–3 SKRIVER 
 UTDANNINGSDIREKTORATET:
«Innsats i faget kroppsøving innebærer at eleven 
prøver å løse faglige utfordringer etter beste evne 
uten å gi opp, viser selvstendighet og utfordrer 
egen fysiske kapasitet. Det innebærer at eleven 
samarbeider med andre og bidrar til at andre læ-
rer i faget. Det skal ha innvirkning på karakteren 
at eleven fortsetter å øve også når det ikke gir re-
sultater i prestasjon eller ferdighetsutvikling. Det 
å være i bevegelse og bli kjent med seg selv gjen-
nom kroppslig utfoldelse er en del av formålet 
for faget. Derfor blir arbeidsprosessen et vesentlig 
trekk ved kompetansen i kroppsøving. Tilsva-
rende når elevene samarbeider om oppgaver og 
i aktiviteter i kroppsøving. Den enkelte elev er 
avhengig av at de andre elevene yter innsats og 
opptrer målrettet ut fra aktivitetens logikk for 
at den enkelte skal kunne utvikle kompetansen 
sin. Slik sett er det å yte innsats viktig i seg selv i 
mange aktiviteter, også der en ikke mestrer selve 
aktiviteten så godt.»

De bemerker videre at eleven derfor har mulig-
het til å få positive erfaringer med faget ved å 
oppleve mestringsglede og ved å kunne oppnå en 
god karakter. Og at kompetansemålet i kroppsø-
ving er individrettet, og sentralt er elevens relative 
forbedring. Derfor skal ikke elever med nedsatt 
funksjonsevne ha dårligere mulighet til å få en 
god karakter i faget. 

FRITAK FRA KARAKTERVURDERING
Etter forskrift til opplæringslova § 3–23, skal 
elever i grunn- og videregående skole som ikke 
kan følge opplæringen i kroppsøvingsfaget, få 
tilrettelagt opplæring så langt som mulig. Er 
det allikevel ikke mulig å vurdere eleven med 
karakter, kan skolen etter søknad innvilge fritak 
fra karaktervurdering. Rektor skal foreta en 
skjønnsmessig vurdering av om fritak skal innvil-
ges. I vurderingen er det særlig sentralt å få frem 
årsaken til at opplæringen ikke kan tilrettelegges. 
Elever som har fått fritak skal fortsatt delta i 
opplæringen i kroppsøving.

FRITAK FRA OPPLÆRING
Elever i videregående opplæring kan fritas for 
opplæring i kroppsøving. Dette skal kun gjøres 
i tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge for 
eleven eller gi eleven fritak fra vurdering med 
karakter. Eleven må fremlegge legeerklæring som 
dokumenterer at opplæringen er til skade for 
eleven. Det må fremgå av erklæringen hvorfor 
deltagelse i kroppsøving vil være til skade og 
hvorfor dette ikke kan løses ved tilrettelegging. 
Eleven må selv søke om fritak. Elever i grunnsko-
len kan ikke fritas fra kroppsøving. Begrunnelsen 
er at disse har en lovfestet opplæringsplikt, mens 
opplæringen i videregående skole er frivillig. 

ATLE LARSEN er jurist  
og fast spaltist i Hjerte- 
barnet. Har du spørsmål 
til Atle ta kontakt med 
ham på atle@ffhb.no

Etter forskrift til opplæringslova § 3–3 er elevens innsats en del av vurderingsgrunn- 
laget i kroppsøving. Dette gjelder både i grunn- og videregående skole.

VURDERING MED KARAKTER 

§

RETTIGHETSSKOLEN
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– Vi snakker ikke om en hjerneskade, men 
om noe som kan ha påvirket hvordan hjer-
nens cirka 100 billioner celler har utviklet 
seg, hvordan cellene snakker sammen og 
kommuniserer med hverandre, sier barne-
nevrolog Sean Wallace på Oslo Universitets-
sykehus (OUS) Ullevål.  

Han forklarer at dette kan skyldes genetiske 
avvik, men at det også kan være en følge av 
redusert blodsirkulasjon på grunn av hjerte-
feilen, allerede i mors liv og etter fødselen. 
Det kan også ha sin årsaksforklaring i den 
medisinske eller kirurgiske behandlingen for 
hjertefeilen, som barnet har vært underlagt. 
Eller det kan skyldes flere faktorer sammen. 
Noen utviklingsvansker oppdages tidlig, 
andre kommer til uttrykk ettersom barnet 
vokser til og nye krav til ferdigheter og 
utholdenhet stilles. 
– De aller fleste av disse barna har en IQ 
(eller et evnenivå) som er innenfor det 
normale, men de kan ha vansker innenfor 
noen spesifikke områder. De sliter litt her 
og litt der; for eksempel med finmotorikk, 
med konsentrasjon, impulsstyrt atferd og 
kommunikasjonsevner, sier Wallace. 

Og nettopp det, at utfordringene hver for seg 
ikke nødvendigvis er store, gjør at det hele 
kan virke litt diffust. Mens summen av ut-

fordringene hos noen faktisk kan bli ganske 
omfattende. Erfaring tilsier at problemene 
heller ikke alltid blir fanget opp, eller tatt på 
alvor. Disse barna faller dessuten utenfor ka-
tegorien for nevrologisk skade eller sykdom, 
noe som gjør det vanskeligere for dem å få 
oppfølging og hjelp hos habiliteringstje-
nesten på sykehusene. 

Wallace vet at også foreldre venter 
og ser an, selv om de ofte føler at 
det er noen ekstra utfordringer, 
men de når ikke fram i helse-
vesenet eller hos pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT). 
Mange av barna sliter rett og 
slett med å bli trodd og med 
å få hjelp.  
– Foreldrene kan trenge 
litt ammunisjon i form av 
dokumentasjon og støtte 
fra fagfolk i møtet med 
barnehagen og skolen når 
de skal be om hjelp og 
oppfølging for barnet.

Barn med alvorlige medfødte hjertefeil har høyere risiko for nevrologiske og 
nevropsykologiske utviklingsvansker enn andre barn. Det kan dreie seg om 
dårligere motorikk eller utfordringer knyttet til læring, konsentrasjon og sam-
spill. Utslagene er ikke nødvendigvis store, men barna bør få oppfølging 
og hjelp når vansker avdekkes, mener eksperter. 

Må kartlegges 
    og hjelpes

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Sean Wallace er barnenevrolog og 
forsker på Oslo Universitetssykehus
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UNNGÅ Å VENTE OG SE 
En nasjonal veileder for systematisk og 
tverrfaglig oppfølging av barn med med-
født hjertefeil ble publisert i fjor. Både 
det barnekardiologiske miljøet og Barne-
legeforeningen står bak veilederen, som 
ble utarbeidet av en bredt sammensatt og 
tverrfaglig gruppe. Veilederen skal sikre 
en standardisert psykomotorisk kartleg-
ging av hjertesyke barn i risikogruppen, 
og slik komme barnas fysiske, psykiske 
og kognitive utfordringer i møte. Den 
sier også noe om hvilke instanser som 
har et ansvar i dette. 
– Det er viktig at vi kommer i gang med 
tiltak så tidlig som mulig, slik at barna 
får brukt sine ressurser og får et best 
mulig liv. Tiltakene kan være mange, ikke 
alle er omfattende eller veldig ressurskre-
vende, men behovene må identifiseres og 
hjelpen settes inn, sier barnekardiolog 
Siri Ann Nyrnes som ledet arbeidsgrup-
pen. Barnekardiologene spiller en viktig 
rolle i dette arbeidet, både i det å fange 
opp utfordringene og med å henvise bar-
net videre for utredning og hjelp.

– Det er faktisk slik at jo mer alvorlig 
hjertefeilen er, jo høyere er risikoen 
for nevrologiske og nevropsykologiske 
utfordringer, understreker Wallace. Han 
var sentral i utformingen av veilederen, 
og er en ivrig talsperson for at barna bør 
kartlegges tverrfaglig og få tilrettelegging 
så tidlig som mulig. Samtidig legger han 
til at de fleste av disse barna klarer seg 
veldig fint.
– Flere studier viser nå at også blant dem 
med komplekse hjertefeil, har de fleste 
det bra!

ENDRING AV FOKUS 
Det har skjedd store endringer i tilnær-
mingen til barn med medfødt hjertefeil i 
løpet av de siste tiårene. Wallace forteller 
at på 70-tallet, i oppstarten av i det hele 
tatt å operere barn med medfødt hjerte-
feil, var overlevelse det primære fokuset. 
Utviklingen av behandling og oppfølging 
av medfødt hjertefeil gjennom 80- og 
90-tallet har siden gått en ganske rask 
og revolusjonerende gang. Overlevelsen 
har steget år for år, og er i dag svært 
høy, også hos dem med komplekse 
hjertefeil. I takt med dette har fokuset 
gradvis endret seg. I dag er man like 
mye opptatt av hvordan disse barna 
faktisk har det: Hva slags livskvalitet 
har de, og hvilke konsekvenser kan 
sykdommen og behandlingen få for deres 
oppvekst og liv? Hva kan vi gjøre for 
dem?

MULTIFAKTORIELT 
Sean Wallace er også forsker og inter-
essert i hjernens utvikling. Man har 
tidligere trodd at alle, eller de fleste, 
nevrologiske problemer hos barn med 
medfødt hjertefeil var forbundet med 
komplikasjoner under åpne hjerte- 
operasjoner. For eksempel på grunn av 
redusert blodtilførsel til hjernen eller ved 
at det dannes gassbobler eller mikrosko-
piske blodpropper som eventuelt trans-
porteres til hjernen. I de siste årene har 
man imidlertid sett store forandringer og 
bedringer i de kirurgiske teknikkene, med 
anestesien og med behandling av barna 
på intensivavdelinger etter operasjonen. 
– Man forstår nå at en rekke faktorer, 
både før og etter operasjon virker inn, 
sier Wallace, og forteller at sammen- 
hengen med operasjoner er blitt sett på i 
flere studier.  

Kateterbaserte prosedyrer brukers mer og 
mer, og har erstattet flere typer kirurgiske 
metoder. Samtidig finnes det veldig få 
studier som har sett på blodtilførsel til 
hjernen under kateterbehandling eller 
nevrologisk utfall etter kateterbehand-
ling. I sin doktorgrad er det dette Wallace 
legger under lupen. 

– Vi har sett på blodgjennomstrømnin-
gen til hjernen under hjertekateterisering 
og undersøkt om og når det eventuelt 
dannes gassbobler eller små blodpropper 
under disse prosedyrene. Noen av disse 
resultatene er allerede publisert og fun-
nene er beroligende, forteller Wallace. De 
fullstendige resultatene fra hans studie 
vil bli beskrevet i en senere utgave av 
magasinet Hjertebarnet.

– Det er faktisk slik at jo 
mer alvorlig hjertefeilen 
er, jo høyere er risikoen 
for nevrologiske og nevro-
psykologiske utfordringer

TVERRFAGLIG 
OPPFØLGING AV 
HJERTESYKE BARN

Ut fra ditt barns hjertesykdom, har vi vurdert det slik at hun/han bør få tilbud om tverrfaglig oppfølging.

Anbefaling fra Norsk barnelegeforening  - en fagmedisinsk forening innen  Den norske legeforening

Dette er en faglig anbefaling, og det vil kunne være ulikt hvordan de enkelte sykehus og kommuner velger  å gjennomføre oppfølgingen.

Brosjyre for foreldre om veilederen for kart- 
legging og habilitering av hjertesyke barn.
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HJERTEBARNET YLVA (8) BLE IKKE FULGT OPP I DEN OFFENTLIGE SKOLEN: 

Full klaff på Steinerskolen
Førsteklassingen Ylva trivdes ikke i skolehverdagen. Hun var sint, energiløs og 
spiste lite. Foreldrene tok det tøffe valget om å skifte skole, og har ikke angret. 

– Vi har fått en ny hverdag etter at hun startet på Steinerskolen, sier de. 

TEKST OG FOTO: HEIDI DITLEFSEN 

M
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– MAMMA, KAN JEG FÅ MER? Nå har jeg spist 
fem porsjoner! 

Ylva smiler stort og rekker den tomme tallerke-
nen mot mamma Marianne Bahus. Moren fyller 
på med makaroni for sjette gang, og Ylva griper 
begjærlig etter den høyt skattede ketchupen. 
Matlysten er stor hos 8-åringen for tiden. Hu-
møret og energien er også på topp. Å være elev 
ved Steinerskolen i Kristiansand, slik Ylva har 
vært det siste året, har endret hverdagen totalt for 
familien i Kristiansand. Mens Ylva tidligere var 
sint og sliten etter skolen, er hun nå glad og full 
av overskudd hver dag. 

– Når hun ikke trives, spiser hun ikke. Jeg tror 
følelsene til Ylva sitter i magen hennes, sier mam-
ma Marianne ettertenksomt.  Hun forteller at ni 
måneder på den offentlig skolen i nabolaget blant 
annet gikk hardt ut over matlysten til datteren, 
som ble født med hjertefeilen Fallots tetrade i 
november 2007. Ylva ville aldri ha frokost, og 
matpakken kom urørt hjem igjen. 
– For å spise trenger hun trygghet. Det fikk hun 
ikke der. Hun ville ikke gå på skolen. Sa hun var 
syk og var mye våken om natta. Den gode språk-
lige utviklingen hun hadde, gikk tilbake. Når hun 
kom hjem på ettermiddagen avreagerte hun mot 
oss og storesøster Ingebjørg (11). Det var som å 
gå fra å ha en sjuåring til en treåring i huset. Det 
var kaotisk, beskriver Marianne Bahus.  

YLVA VAR EN SPENT OG GLAD førsteklassing 
i august 2014. Foreldrene var fulle av forvent-
ninger. Skolen med rundt 500 elever ligger en 
kort spasertur fra familiens hus. Det siste året i 
barnehagen hadde vært fantastisk. Ylva hadde 
en dyktig spesialpedagog, hun hadde lært mange 
bokstaver og gledet seg til å begynne på skolen. 
Foreldrene hadde informert rektor i god tid om 
behovene hennes.  Som mange hjertebarn sliter 
hun med konsentrasjonen. Hun er avhengig av 
korte beskjeder, oversiktlige situasjoner og er 
sensitiv for støy. Dessuten er hun motorisk for-
sinket, ble operert for skjult ganespalte for to år 
siden og trenger logoped. 

Den sakkyndige vurderingen fra pedagogisk-psy-
kologisk tjeneste (PPT) slo fast at Ylva må ha spe-
sialpedagog eller assistent i nærheten hele tiden 
for at hun skal fungere i skolehverdagen. Både i 
skoletimene og i friminuttene. Overgangssituasjo-
ner er blant annet en utfordring for henne. 
– Når skoleklokka ringer må Ylva ha en person i 
nærheten som kan hjelpe, forklarer pappa Vegard 
Bø Bahus. 

Han fortsetter: 
– Vi hadde gjort alt vi kunne for at overgangen 
fra barnehage til skole skulle gå bra. Vi utsatte 
skolestart ett år og startet dialogen med skolens 
rektor nesten ett år i forkant. Vurderingen fra 
PPT var også delt med skolen i god tid. 

Familien har fått en 
lettere tilværelse 
etter at Ylva sluttet 
i offentlig skole og 
begynte på steinersko-
len. Familien består av 
mamma Marianne Bahus, 
pappa Vegard Bø Bahus, 
storesøster Ingebjørg, 
Ylva og hunden Bella. 
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Etter to dager på skolen viste datteren klare tegn 
til mistrivsel, men foreldrene slo seg til ro med at 
det var en overgang. Det var det ikke. Mistrivse-
len til Ylva bare økte på. Hun ville ikke på sko-
len, og i friminuttene hang hun seg på storesøster 
Ingebjørg. I oktober fant foreldrene tilfeldigvis ut 
at Ylva ikke hadde tilsyn i friminuttene slik hun 
hadde krav på. Da de klaget var svaret fra rektor 
at han hadde «gitt alle lærerne beskjed om å 
holde utkikk etter henne». 

– VI FIKK ALDRI NOEN ANNEN forklaring på at 
de ikke fulgte opp Ylvas sakkyndige vurderinger, 
enn at det skyldtes ressursmangel og at de ikke 
kunne trylle, sier Vegard Bø Bahus oppgitt. Både 
han og kona er juristutdannet og driver sitt eget 
advokatfirma. Foran seg på spisebordet har ekte-
paret en tjue centimeter høy stabel med papirer. 
Det er kommunikasjonen som har vært med 
skolen om alt som ikke har fungert. Bunken har 
materialisert seg i løpet av bare ni måneder. 
– Den klageadgangen du har som foreldre, går så 
tregt at Ylva ville blitt konfirmert før saken var 
avgjort. Du skal være ressurssterk for å kjempe 
saken til et barn som trenger ekstra oppfølging, 
slår Marianne fast.

Ved juletider begynte foreldrene å tenke på å 
bytte skole. De følte at de ikke kom noen vei 
med skolen og klagesaken. Foreldrene kontaktet 
Steinerskolen som ligger noen kilometer unna.  
Samtalen med rektor Steinar Skjevesland var lo-
vende. Han sa at skolen selvsagt ville ta hensyn til 
de sakkyndige vurderingene og Ylvas opplærings-
behov. Foreldrene var likevel i tvil om de skulle ta 
steget. Marianne forklarer: 

– Vi har et barn som er sårbart for forandringer i 
hverdagen. Hun gikk også i klasse med venninner 
fra barnehagen. Det at hun sliter med språket var 
også utfordrende. Å starte på en ny skole uten å ha 
et godt språk, er et dårlig utgangspunkt. Til slutt 
bestemte foreldrene seg for å ta sjansen. Da hadde 
de rådført seg med venner som er lærere, HABU, 
Statped, skolesjefen og PPT (Pedagogisk-psykolo-
gisk tjeneste) i forkant. Ved påsketider i fjor startet 
Ylva på Steinerskolen. Natta før sov pappa Vegard 
ingenting. Han var livredd for at de hadde gjort en 
bommert, og at alt ville bli enda verre. Han tok feil. 
For datteren stortrivdes fra dag én. 
– Jeg elsker å være på skolen og liker å leke med 
klassen, slår Ylva fast. Sammen med klassevennin-
nene Alyssa, Angela, Ina og Selihom leker hun aller 
helst familie. Da er gjerne Alyssa lillesøster, Angela 
mamma, Selihom pappa og Ina storesøster. 
– Jeg pleier å være hund. Voff-voff, sier Ylva. 

– Den klageadgangen du har som 
foreldre, går så tregt at Ylva ville 

blitt konfirmert før saken var avgjort. 
Du skal være ressurssterk for å 

kjempe saken til et barn som trenger 
ekstra oppfølging.

M

Ylva (på huska) stor-
trives med klasseven-
ninnene Ina (t.v.), Alyssa 
og Angela på steiner-
skolen i Kristiansand.
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DE ER TIL SAMMEN 14 ELEVER i klassen, fem 
jenter og ni gutter. Skolen har 125 elever fordelt 
på ti klasser, så forholdene er små og oversiktlige. 
Akkurat det tror foreldrene er en stor fordel. De 
kan ikke få rost Ylvas rektor, klasselærer, assisten-
ter og spesialpedagog nok. 
– De er oppriktig interessert i henne, gjør det som er 
nødvendig for at hun skal være konsentrert og ser 
henne som person. De har også en veldig fast rutine, 
og forutsigbarheten er bra for henne. Vi kjenner oss 
trygge på at hun blir ivaretatt, sier Marianne Bahus. 

Skolen følger Ylvas sakkyndige vurderinger til 
punkt og prikke. Hver uke har hun seks timer med 
spesialpedagog og en time med logoped. De har 
alltid en person som følger henne i timen og i fri-
minuttet, og er flinke til å informere både henne og 
foreldrene i hverdagen. Foreldrene får ofte mailer 
og tekstmeldinger med informasjon om hvordan 
dagen har vært, hvilke utfordringer de har møtt, 
hvordan de har taklet dem og hvordan Ylva ut-
vikler seg. Hun har gjort stor fremgang dette året.  

– Hverdagen kan ikke sammenliknes. Når hun 
kommer fra skolen er hun opplagt og glad. Hun 
er kreativ og mer samarbeidsvillig. Og så sover 
og spiser hun bedre, forklarer foreldrene. 
8-åringens kontaktlærer, Guro Wasland, og 
spesialpedagog Wenche Atkinson sier Ylva har 
gjort store fremskritt siden hun startet på skolen. 
I begynnelsen satt hun alltid på fanget, eller måtte 
holde hånda til en av de voksne. I lunsjen måtte 
hun få maten servert. 
– Hun har hatt en veldig positiv utvikling og er 
mye mer selvstendig og trygg nå, sier Wenche 
Atkinson.

De har brukt mye tid på å gjøre Ylva vant til 
rutinene. Å skape gode, trygge rammer for henne 
har vært viktig. Å alltid ligge i forkant og forklare 
hva som skal skje har også vært avgjørende.
– I morgen har vi for eksempel karneval på 
skolen og skal spise et annet sted enn vi pleier. 
Det må vi informere Ylva om i dag, sier Guro 
Wasland. Sammen med de to assistentene har hun 
og spesialpedagogen jobbet mye med å finne Yl-
vas styrker slik at hun opplever mestring sammen 
med klassekameratene. Ylva er veldig flink til å 
strikke, for eksempel, så det gjør hun mye. 
Det må alltid være en voksen i nærheten slik at 
de kan hjelpe henne i overgangssituasjoner. 
– Men vi er også bevisste på å holde oss på av-
stand slik at Ylva får rom og mulighet til å vokse, 
presiserer Atkinson. 

REKTOR VED STEINERSKOLEN i Kristiansand, 
Steinar Skjevesland, sier steinerpedagogikken 
handler om å se potensialet i den enkelte elev. 
– Det viktigste er å se det enkelte individet, og 
noen barn har større behov for tilrettelegging 
enn andre. Det er viktig at alles behov blir dekket 
innenfor rimelighetens grenser. Det betyr ikke at 
det er enkelt, men noen ganger må vi strekke oss 

litt lenger. De voksne får nye oppgaver eller må flyt-
te litt på seg, sier Skjevesland. Han fremhever også 
hvor viktig samarbeidet mellom hjem og skole er 
for Steinerskolen. De har blant annet flere for-
eldremøter enn den offentlige skolen. – Foreldre 
kjenner sine barn best, og vi er derfor opptatt av 
å ha et nært forhold til hjemmet. Vi har respekt 
for det foreldrene sier og lytter til det, sier han.

Ifølge rektoren oppfatter mange Steinerskolen 
som fri og flytende. Det stemmer ikke. Skoleda-
gene og skoleåret er veldig rutinemessig lagt opp. 
Skolen har for eksempel et hovedfag som går 
over 2–4 uker. Da jobber de kun med det, for ek-
sempel fagområdet matte, og fordyper seg. Skolen 
er også opptatt av å lære på flere måter, ikke bare 
med hodet. De har for eksempel mye bevegelse 
og rytme innlagt i læringen. Hver eneste læreøkt 
starter med dette. Meningen er å ta i bruk alle 
deler av sjelelivet i barnet; erindring – tenking, 
opplevelse – følelse og viljeutfoldelse. Det er ikke 
bare hodet som skal gå på skolen.

Ylvas foreldre er veldig fornøyd med pedagogik-
ken og ser at den passer datteren.  
– De lærer på så mange arenaer samtidig og 
lærer med flere sanser. De er også flinke til å finne 
elevenes sterke sider og bygge på dem. Vi var i ut-
gangspunktet skeptiske til Steinerskolen fordi vi 
følte de hadde lite fokus på kunnskap og læring, 
men skolen har vist seg å være rett for Ylva, sier 
Vegard Bø Bahus. Han og kona har følgende råd 
til foreldre som er i samme situasjon som de var: 
– Ikke vær redd for å snakke med skolesjefen 
i kommunen hvis dere ikke kommer noen vei 
med rektor. Man kan også snakke med PPT. Som 
foreldre er man prisgitt den lederen som er på 
skolen, og vår erfaring er at den offentlige skolen 
ikke alltid fungerer like godt for til barn med 
ekstra behov. 

Vegard utdyper:
– Jeg tror det skyldes at mens midler til ekstra 
spesialpedagogiske tiltak følger barnet i de priva-
te skolene, fatter rektor vedtak om fordeling av 
midler til ekstra tiltak i den offentlige skolen. Da 
blir man prisgitt den rektoren man har. 

I SPISESALEN PÅ STEINERSKOLEN står rektor 
Steinar Skjevesland og skjærer brød til den store 
gullmedaljen. Hver morgen klokken seks er han 
på plass på kjøkkenet. Der sørger han for at elev-
ene får ferskt brød i spisefriminuttet. Et brød som 
Ylva har blitt veldig glad i. Nå sitter 8-åringen 
sammen med klassevenninnene sine rundt lang-
bordet og spiser Steinars brød med godt smør og 
pålegg. De ler og tuller. Det er tydelig at vennin-
nene setter pris på jenta de har kjent i ett år. 
– Ylva er veldig morsom, og ler veldig mye. Hun 
får oss også til å le, sier Ina. – Ja, og så er hun 
veldig snill og hjelper oss alltid. Jeg husker jeg slo 
meg på kneet en gang, og da hjalp Ylva meg når 
jeg ikke greide å gå, sier Angela. 

– Ylva er veldig 
morsom, og ler 

veldig mye. 
Hun får oss
 også til å le!

M
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GODE RÅD TIL FORELDRE 
TIL BARN MED SPESIELLE 
BEHOV I SKOLEN:
• Vær åpne om barnets utfordringer både 

overfor skolen og andre foreldre. Ha like-
vel i bakhodet at barnet ikke skal blottleg-
ges, men at det er lettere å ta hensyn hvis 
de rundt vet noe om hvilke utfordringer 
barnet og foreldrene har.

• Stå på for rettighetene til barnet ditt.
• Ikke vær redd for å si ifra hvis dere ikke er 

fornøyde. 
• Start prosessen med å få et opplegg på 

plass tidlig. 
• Ikke sett en begrensning for hva du tror 

barnet kan klare og ikke. Det er utrolig 
hvordan et barn kan strekke seg. 

• Gi barnet rom og mulighet til å vokse. 
• Ikke vær redd for å kontakte skolesjefen i 

kommunen hvis rektor ikke tar tak i even-
tuelle problemer. Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT) kan også hjelpe.

Kilder: Rektor Steinar Skjevesland, spesi-
alpedagog Wenche Atkinson, kontaktlærer 
Guro Wasland og Ylvas foreldre, Vegard Bø 
Bahus og Marianne Bahus. 

Spesialpedagog Wenche 
Atkinson (t.v.) og klas-
selærer Guro Wasland 
betyr mye for Ylva i 
skolehverdagen. De 
tilrettelegger og følger 
henne godt opp.

SLIK KJØRER DU EN KLAGESAK: 
• Mange tror man må ha doktorgrad i juss for å kjøre en klagesak. Det er ikke nødvendig, sier jurist 

og pappa til Ylva, Vegard Bø Bahus. Han påpeker at det også er lov å spørre om hjelp. Alle offent-
lige etater har plikt til å hjelpe med å sette opp en klage. 

• Et tips kan være å snakke med skolesjefen. Oppvekstkontoret kan komme med råd og tips, sier 
juristen. 

Dette er gangen i en klagesak hvis du skal klage på et vedtak som gjelder barnet ditt:
1.   Du klager til Fylkesmannen, men klagen må sendes til skolen (rektor). De skal behandle den 

først. Det er rektor som vurderer saken og avgir sin innstilling, før han eller hun sender klagen 
videre til fylkeskommunen. Du har tre uker på deg til å klage på et vedtak skolen har gjort. 

2.  Rektor kan endre på vedtaket du har fått. Hvis han ikke gjør det, eller bare delvis endrer, går 
vedtaket videre til Fylkesmannen. Hvis rektor gir deg medhold, har du vunnet, og klagen trenger 
ikke sendes videre. 

3.   Det er smart å ringe skolen etter at du har sendt klagen for å spørre hvor lang tid de vil bruke. 
Skolen har ingen frist på seg til å svare, men de bør svare innen et par uker. Hvis det går lenger 
tid enn det, bør du ta affære. Da kan du ringe Fylkesmannen direkte, og si at det har tatt lang tid. 
Da har de mulighet til å ringe skolen for å purre. 

4.   Når klagen din har gått videre til rette instans (du vil få en kopi av brevet rektor sender), lønner 
det seg også å ringe Fylkesmannen. Få kontakt med rett saksbehandler og spør hvor lang tid det 
vil ta å behandle klagen. 

5.   Noen ganger har Fylkesmannen behov for supplerende opplysninger fra skolen, og kontakter 
dem muntlig eller skriftlig. De kan for eksempel ta kontakt for å spørre hvorfor barnet ikke har 
fått det påkrevede antallet timer med logoped.

6.   Hvis det går mer enn tre måneder før du hører noe fra Fylkesmannen, kan du kontakte Sivilom-
budsmannen og klage over treg saksbehandling. Det pleier å være veldig virkningsfullt. 

7.   Hvis man ikke får gjennomslag for klagen hos Fylkesmannen, kan man be om en ny sakkyndig 
vurdering. Da kan man for eksempel gå til PPT for å få nye argumenter derfra. Hvis Fylkesman-
nens begrunnelse for avslag inneholder feil eller misforståelser, kan man gå til Sivilombuds-
mannen og be om at de vurderer saken. Klagen sendes direkte til Sivilombudsmannen, som har 
kontor i Oslo. 

8.   Husk at en klage alltid må begrunnes. Du må peke på hva du mener er galt, og hvorfor du mener 
det er galt. Det er også fint å påpeke hvordan du mener det bør være i stedet. 
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HILDE SLETTA SOLHAUG har vært 
rektor på skolen på Geilomo Barnesyke-
hus i snart fire år, og holder hus med sju 
andre lærere (fire av dem er spesialpeda-
goger) og en kontormedarbeider i skole-
bygget fra 70-tallet på barnesykehusets 
område på Geilo. Skolen har undervis-
ning tilrettelagt for barn og unge med 
astma, allergi og eksem og medfødt hjer-
tefeil, som oppholder seg ved Geilomo 
barnesykehus, et landsdekkende tilbud i 
spesialisthelsetjenesten. 
– Så mange som 80 til 90 prosent av 
elevene på skolen hos oss har tilleggs-

vansker og utfordringer, i tillegg til sin 
somatiske diagnose, som for eksempel 
dårlig konsentrasjon, oppmerksomhets-
vansker, problemer med å holde fokus 
over tid, dårlig utholdenhet, kroppslig 
uro med mer, forteller Solhaug. 

SMÅ GRUPPER OG GOD OVERSIKT
På Geilomo skole er det aldri mer enn 
27 elever totalt, som regel er de færre. 
Elevene deles i fire grupper, fordelt på 
både barneskole- og ungdomsskoletrin-
net, med en kontaktlærer per klasse, 
pluss timelærere. Med 5–8 elever per 

gruppe, blir det høy lærertetthet og godt 
med rom for tilpasning til den enkelte. 
Som også er poenget. 

Skoleukene på Geilomo kretser mest 
rundt basisfagene. De har noe klas-
seromsundervisning, men aller mest 
tilpasset og individuell oppfølging. På 
barnetrinnet har elevene med seg egne 
matematikkbøker, ellers følger de eget 
opplegg som læreren skreddersyr. Elev-
ene på ungdomsskoletrinnet følger stort 
sett skoleplanen hjemmefra og har med 
egne bøker i alle fag. 

SER HVER ENKELT ELEV
Hvert år er cirka 250 barn med hjertefeil til opptrening og habilitering på Geilomo 
barnesykehus. I løpet av oppholdet går de på Geilomo skole, mandag til fredag. Her er 
klassegruppene små, lærerne mange og hver elev får tett og individuell oppfølging. 
For noen av barna gir ukene på Geilomo en «boost» for skolemestring og selvtillit.

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN

Mens elevene går på Geilomo skole 
samarbeider de med hjemskolen for å ha 
et best mulig opplegg for eleven.
- Ta kontakt, er rektor på Geilomo skole, 
Hilde Sletta Storhaugs, oppfordring til 
barnas hjemskoler.
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– Vi ser at de har en krevende situasjon, 
med mange krav og et stort sosialt press. 
Særlig dem med mye fravær har ofte fø-
lelsen av aldri å være à jour. De er redde 
for at avstanden til resten av klassen 
hjemme skal bli for stor.

Skolen på Geilomo har stort sett samme 
timetall som andre skoler, med unntak 
av noen flere timer med kroppsøving. 

NÆRT SAMARBEID MED  
HJEMSKOLEN
– Vi samarbeider alltid tett med forel-
drene og med skolen der eleven kommer 
fra, forteller Solhaug. 

Mens elevene går på Geilomo skole 
samarbeider de med hjemskolen for å ha 
et best mulig opplegg for eleven. Skolen 
mottar også en grundig rapport etter 
oppholdet, når eleven reiser hjem. 
– Her beskriver vi hva vi har sett og hva 
som har fungert bra mens de har vært 
her. Både faglige og sosiale ferdigheter 
kartlegges og beskrives i denne rap-
porten. Vi ser at det vel så ofte er de 
psykososiale områdene som er vanskeli-
ge, der kan vi bidra med observasjoner, 
sier Solhaug. 

Hun understreker imidlertid at de aldri 
forteller hjemskolene hva de bør gjøre. 
Rammebetingelsene er som regel helt 
annerledes. Skolen på Geilomo ønsker 
rett og slett å være en ressurs og hjelpe 
skolen i hjemkommunen, som gjerne 
kan ringe dem for å diskutere problem-
stillinger i etterkant.
– Med få elever og godt med lærerres-
surser, er det nok lettere å avdekke ting 
her på Geilomo, og å se hva som er 
hva, tror Solhaug. Hun understreker 
at skolene også er hjertelig velkommen 
til å besøke Geilomo under barnets 
opphold. 
– Vi ønsker mer av dette – ta kontakt!

SKAL IKKE DIAGNOSTISERE
– Dersom det er behov for det, kan vi 
ta noen tester, for eksempel kan vi kart-
legge om eleven har dysleksi, forteller 
Hilde. Hun understreker at det ikke 
er meningen at de skal diagnostisere 
barna, men at de skal følge opp det 
som allerede er kartlagt. Har barnet en 
individuell opplæringsplan, følger de 
tiltakene i den. Skolen på Geilomo har 
også kontakt med pedagogisk psykolo-
gisk tjeneste (PPT) der barnet bor, om 
det er ønskelig.  
– Det hender likevel at vi oppdager ting 
her som vi ikke har fått beskjed om, og 

at vi oppfordrer til at PPT ser nærmere 
på det og gjør en utredning.

FORELDRENE FÅR PÅFYLL
Foreldrene som er sammen med barna 
sine på Geilomo, får også undervisning. 
Om motivasjon, om hvordan takle det 
å ha et sykt barn og om grensesetting. 
– Vi bruker en del tid, med både eleven 
selv og med foreldrene, på å snakke om 
hva som er målet med å være her på 
Geilomo. For en del av barna er målet 
rett og slett å klare å gå på skolen.

På Geilomo skole hører de ofte at 
foreldre sliter med samarbeidet med 
hjemskolen til barnet. 
– Ofte har barnet utfordringer som 
foreldrene ser, og som de føler at skolen 
bagatelliserer. Her hos oss er det lettere 
å få aksept, for her har alle sitt. Jeg tror 
det gjør at det føles veldig greit å være 
her for mange, både for barna og forel-
drene. Vi har ganske tydelig fokus på at 
vi alle er forskjellige og at vi må tilpas-
se oss, dette tas opp i alle gruppene. 

GENERELL SKOLEMESTRING
Noen av barna som er på Geilomo 
barnesykehus, har høyt sykefravær på 
skolen hjemme. Mens de er på Geilo-
mo, er sykefraværet fra skolen for de 
aller fleste veldig lavt. 
– Kanskje er motivasjonen litt høyere 
her, terskelen for å gå på skolen er 

lavere, også fordi den ligger vegg i vegg 
med resten. Og så er det lettere for oss å 
tilrettelegge for elevene. Blir en av dem 
litt slitne i løpet av dagen, har vi nok 
av hvilerom. Vi erfarer at de aller fleste 
klarer en hel skoledag her. Dessuten er 
de mer aktive og sier mer. Å komme hit, 
gir noen av dem en litt ny start.

DE FLESTE HAR UTFORDRINGER
Geilomo barnesykehus drives av Oslo 
Universitetssykehus. Astma- og Al-
lergiforbundet eier bygningsmassen. 
Buskerud fylke har ansvaret for skolen, 
mens driften er delegert til kommunen. 
Lærerne på Geilomo skole er ansatt 
i Hol kommune, mens de øvrige som 
arbeider på barnesykehuset rapporterer 
til Oslo Universitetssykehus. 

I hverdagen har dette lite å si annet 
enn formelt, men det har innflytelse på 
hvordan skolen og sykehuset for øvrig 
samarbeidet om barna. 
– Sykehuset kan ikke uten videre gi oss 
informasjon om barnas helsesituasjon. 
Når barna skrives inn på sykehuset, 
må foreldrene derfor krysse av på et 
skjema og gi sitt samtykke til at relevant 
helseinformasjon utveksles, forklarer 
Hilde Solhaug. Hun har aldri opplevd at 
foreldre sier nei til denne informasjons-
utvekslingen, og forteller at kunnskapen 
om barna er vesentlig for hvordan de 
legger opp skoledagene. 

 Skolen på Geilomo ønsker rett og slett å være en ressurs 
og hjelpe skolen i hjemkommunen, som gjerne kan ringe 

dem for å diskutere problemstillinger i etterkant.
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– ALLE BARN HAR VÆRT MED på 
utviklingen av overvekt og fedme de 
siste tiårene, også de med diagnoser, 
sier Rønnaug Ødegård, barnelege på 
Barneklinikken på St. Olavs Hospital 
i Trondheim og forsker på Regionalt 
senter for fedmeforskning og innovasjon 
i helseregion Midt-Norge. 

KAN OGSÅ RAMME  SMÅSPISERE 
– Det at barn ikke spiser mye de første 
årene av sine liv, gir ingen automatisk 
beskyttelse mot senere utvikling av over-
vekt og fedme. Barn med diagnoser, som 
har, eller har hatt, spisevegring de første 
årene, kan være i risikogruppen for å ut-
vikle overvekt senere, påpeker Ødegård. 
Av flere årsaker. 

Barn som de første årene spiser lite, og 
hvor omgivelsene legger mye inn for at 
de skal spise mer, kan blant annet legge 
til seg uheldige matvaner, som i neste 

omgang kan være vanskelige å endre. 
Ødegård tror dessuten at både foreldre 
og fagfolk kvier seg litt ekstra for å ta 
tak i eventuell overvekt når/dersom den 
oppstår. «De har nok å slite med», kan 
en lett tenke, og ingen ønsker å legge 
sten til byrden. Hun erfarer selv at de på 
senteret på St. Olav ganske sjelden får 
henvist barn med medfødt hjertefeil, og 
det skjer i tilfellebare unntaksvis før de er 
blitt ungdommer.

En del barn med alvorlige diagnoser får 
sondemat i perioder hvor de sliter med 
å få i seg nok energi, gjerne mens de er 
små og i forkant av operasjoner. Dette 
er høyst nødvendig for at de i en kritisk 
periode skal sikres nok energi til vekst og 
overlevelse. 

Ødegård mener likevel det er problem-
stillinger knyttet til sondenæringen som 
bør diskuteres. 

– Sondeernæring kan i seg selv kan være 
en risikofaktor for senere overvekt, fordi 
den tar barnet ut av og overstyrer sult- 
og metthetsreguleringen. 

Barn med medfødt hjertefeil kan ha 
mindre muskelmasse enn andre barn, og 
Ødegård mener vekt alene er et ganske 
upresist mål, som ikke nødvendigvis sier 
noe om kroppens sammensetning. Hun 
ønsker seg en endring i praksis på både 
sykehus og helsestasjoner.  
– Kroppsmasse (muskel-, skjelett- og 
underhudsvevsmasse) burde være et 
parameter som tas mer i bruk, på et tid-
ligere tidspunkt hos disse barna. Det gir 
et riktigere mål. Det finnes allerede gode 
metoder som kan tas i bruk for dette, 
mener barnelegen.

STIMULERE TIL FYSISK AKTIVITET 
Gottfrid Greve er barnekardiolog på 
Haukeland universitetssykehus, og følger 

Gode spisevaner: 
Forebygging av overvekt starter tidlig

En økende andel av befolkningen sliter med overvekt og 
fedme. Problemet oppstår i stadig lavere aldersgrupper. Tall fra 

Folkehelseinstituttet viser at 15 til 20 prosent av norske barn og unge er 
overvektige. Eksperter er enige om at dette er en helseutfordring. 

m

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN
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opp både små barn og unge voksne med 
medfødt hjertefeil. Ernæringsutfordringer 
de første årene er vanlig hos disse barna, 
og hans erfaring er at overgangen til 
normalt matinntak, etter perioder med 
sondeernæring, kan være strevsom for en 
del av disse familiene.  
– Mange av barna med de alvorligste 
hjertefeilene forblir småspiste og er spin-
kle til langt opp i skolealder. 

Greve mener at problemet med kropps-
masse og muskler versus fett, er at 
bygging av muskler og skjelett krever 
en riktig sammensatt ernæring og at 
musklene og skjelettet brukes gjennom 
fysisk aktivitet. Noe som er krevende å 
få til hos de minste som strever med å 
overleve.
– Jeg tror det viktigste vi kan gjøre, er 
å gi råd om sunnest mulig ernæring og 
spisevaner, og om å unngå småspising og 
premiering med søte matvarer. Like viktig 
er det også at barna stimuleres til fysisk 
aktivitet tilpasset deres alder og fysiske 
kapasitet. Tilrettelegging av for eksempel 
gymnastikk på skolen, fremfor fritak, er 
svært viktig.

BÅDE GENER OG MILJØ 
Pétur B. Júlíusson er leder på poliklinikk 
for overvekt på Haukeland universitets-
sykehus. Han har forsket på overvekt og 
fedme hos barn og unge, og er bekymret. 
– Vi vet at 25 prosent av norske barn i 
dag har BMI (body mass index) som de-
finisjonen av overvekt hos barn (iso-BMI 
25), hvilket betyr at det er stor risiko 
for at barnet har økt fettvev. Det er ikke 
alltid lett å se dette på de yngste barna. 
Vi vet at for mye fettvev i neste omgang 

kan innebære en risiko for helseproble-
mer. Derfor er det nødvendig at vi tar tak 
i dette.

På senteret på St. Olavs Hospital har 
de også fedmepoliklinikk, hvor barn 
med alvorlig fedmeproblematikk fra 
hele regionen henvises. Siden tidlig på 
2000-tallet har Rønnaug Ødegård vært 
en del av dette teamet, som jobber for 
å optimalisere behandlingstilbudet til 
barn. I 2015 ble barnefedmeteamet på 
St. Olavs Hospital slått sammen med 
fedmepoliklinikken for voksne, noe som 
ifølge henne løfter problemet til noe 
generasjonsovergripende, hvilket det er.  
For mye peker i retning av at overvekt 
og fedme er familiære problemstillinger, 
som betyr at det også er der det best kan 
løses. 
– Skal du komme fedme til livs, må 
du inn og endre levevaner, ofte ganske 
radikalt, til mer helsefremmende atferd, 
i hele familien, understreker Ødegård. 
Hun forklarer at vi er født med store 
variasjoner i kroppsmasse og i hvor godt 
vi evner å nyttiggjøre oss energi. Både 
sultfølelse, appetitt, metthet, forbren-
ning og fettlagring styres av kompliserte 
mekanismer i kroppen, som reguleres av 
gener, men også av miljø og kultur. Skal 
du inn og regulere, må tiltakene alltid 

individualiseres. 
– Vår appetitt for eksempel, er en faktor 
med store individuelle variasjoner. Noen 
blir rett og slett lettere sultne og senere 
mette enn andre. Det handler om et nært 
og komplekst samspill mellom biologi 
og psykologi, forklarer Ødegård. Vår 
appetitt er regulert av tarmens mikro-
biologi og flora som kommuniserer med 
hjernen. Samtidig trigges appetitten også 
av yte stimuli. 
– Appetittregulering er faktisk noe som 
kan læres, og det går an å endre atfer-
den, forklarer Ødegård. 

ALDRI ENKELT 
Overvekt og fedme er sårbare pro-
blemstillinger, og krevende å ta tak i og 
behandle. I vår del av verden er kropps-
fasong sterkt knyttet opp mot status, 
og overvekt og fedme er befengt med 
fordommer og fordømmelse. Mange 
mener mye om hvordan folk skal leve 
livene sine for å oppnå «idealkroppen». 
Det florerer med magiske oppskrifter 
og mye moralisme når det kommer til 
hvordan noen og hver kan få denne 
idealkroppen. Fra forskerhold, og for 
dem som jobber klinisk med problem-
stillingene, handler det lite om trender 
og moralisme.  
– De som sier at dette er enkelt, er de 

Gottfrid Greve er barnekardiolog på 
Haukeland universitetssykehus, og følger 
opp både små barn og unge voksne med 
medfødt hjertefeil.

Pétur B. Júlíusson er leder på poliklinikk for 
overvekt på Haukeland universitetssykehus.

Rønnaug Ødegård jobber for å optimalisere 
behandlingstilbudet til barn på fedme- 
poliklinikken på St. Olavs Hospital. 

–Vi møter så mye mat, overalt, og vårt totale 
kaloriinnhold blir lett for stort, både hos barn 

og hos voksne.
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som aldri har hatt et problem med over-
vekt eller fedme, og hvor dette enkelt 
regulerer seg selv.

Rønnaug Ødegård mener det er nød-
vendig å jobbe forebyggende på dette 
området, og å gripe inn der det er i ferd 
med å utvikle seg i feil retning. Ikke 
minst, hos barn. Hennes oppskrift er 
verken enkel eller revolusjonerende, 
men til gjengjeld tuftet på svært mye 
forskning. En av hennes kjepphester er 
noe så elementært som størrelsen på 
porsjonene vi spiser.  
– Det vi gjør på senteret, er å hjelpe 
hele familien, ikke bare ett av individe-
ne, til sammen å se på energiforbruket 
og -behovet deres, forklarer Rønnaug 
Ødegård. 

En av utfordringene er, ganske så pa-
radoksalt, at vi lever i en del av verden 
hvor tilgangen på mat og kalorier nesten 
er ubegrenset. Vi er så og si aldri sultne. 
– Vi møter så mye mat, overalt, og vårt 
totale kaloriinnhold blir lett for stort, 

både hos barn og hos voksne. Porsjonene 
er for store, også av den såkalt sunne 
maten, understreker Ødegård. Hun er 
ikke så opptatt av hva som er helsekost 
og sunn mat, eller alt som bør unngås.
– Matvarer er ikke noe magisk i seg selv. 
Hovedutfordringen er volumet og meng-
den. Når barna spiser større porsjoner 
enn foreldrene, er det et faretegn. Det 
er en myte at de trenger det. Kun fem 
prosent av matinntaket hos barn går til 
vekst. Tommelfingerregelen er at den 
minste i familien trenger minst mat. 

OVERVURDERER HVOR MYE VI 
TRENGER 
Júlíusson tror at noe av problemet ligger 
i at vi har skapt oss et litt overdimensjo-
nert bilde av mat og matens betydning.
– Det er mye fokus på mat i dagens 
samfunn. Vi spiser ikke lenger bare for 
å overleve, sier han, og minner om faren 
som ligger i dette. Homo sapiens har 
nemlig fremdeles sin gamle biologi, og 
er egentlig en «gjerrig» skapning som 

trenger ganske lite, forklarer han. Da 
blir det et problem når en stor andel av 
befolkningen spiser mer enn de trenger. 
Tallenes tale er da også klar; førti prosent 
av alle voksne i Norge er overvektige, 
tjue prosent av alle barn.   
– Vår utfordring er å tilpasse oss, vår 
biologi tåler nemlig ikke dette overskud-
det av energi, minner han om. Globalt 
sett er fedme i dag et større helseproblem 
enn underernæring.

TA TAK TIDLIG 
Ødegård forteller at det finnes mye 
kunnskap om at barn som er overvektige, 
svært ofte vil ha en livslang disposisjon 
for dette og sjelden «vokser det av seg».
– Studier fra hele verden underbygger 
at suksesskriteriet for å behandle fedme 
er å komme i gang med tiltak tidlig, sier 
Ødegård, og da mener hun før barnet er 
10-12 år. Enda flere blir overvektige i ten-
årene, men da er det langt vanskeligere å 
gjøre noe med det.   
– Vi vet at antall overvektige øker per 
aldersgruppe. Ved 30-års alder har 20 

prosent av Norges befolkning en BMI på 
over 30, som defineres som fedme, slår 
forskeren fast, og synes det er alarme-
rende. 

Júlíusson fra Haukeland mener at selve 
dialogen om vektutvikling og overvekt 
er viktig, og at det ikke er farlig å snakke 
om dette med barna.  
– Det finnes absolutt ingen dokumenta-
sjon på at en slik dialog kan øke risikoen 
for spiseforstyrrelser, noe som en tidligere 
har vært redd for. Tvert imot, forskning 
viser at fokus på gode levevaner, og nor-
malisering av vekt, kan redusere faren for 
spiseforstyrrelser.  
– Det største problemet er faktisk at 
noen av barna «slippes» alt for langt opp 
i vekt, før noen tar tak i det, sier han. 
Júlíusson mener kunnskapsnivået om 
overvekt generelt sett er dårlig, selv om 
bevisstheten er blitt noe skjerpet de siste 
ti årene. Helsestasjonene har en viktig 
jobb å gjøre, og den omdiskuterte veiin-
gen av skolebarn er nødvendig, mener 

han. Først og fremst for å identifisere 
avvikende vektutvikling på et tidlig 
tidspunkt.

Gottfrid Greve medgir at de i helseve-
senet ofte er litt sent ute med å ta fatt i 
dårlige matvaner, lite fysisk aktivitet og 
etter hvert problemer med overvekt hos 
kronisk syke, inklusivt hos dem med 
medfødte hjertefeil.  
– Vi har lett for å konsentrere oss mest 
om sykdommen de følges opp for, og 
overser andre problemer som overvekt, 
som delvis kan være en konsekvens av 
sykdommen. Dette problemet er nok 
størst hos unge voksne, når de slutter 
med gymnastikk på skolen, sier Greve. 
Han er opptatt av at barna så tidlig som 
mulig må stimuleres og anspores til å 
delta i (organisert) fysisk aktivitet. 
– Fysisk aktivitet kurerer ikke fedme, 
men fysisk aktivitet er essensielt i arbei-
det med å forebygge overvekt og fedme.

FORBUNDET MED SKAM 
Rønnaug Ødegård legger ikke skjul på at 
å tematisere overvekt og fedme kan være 
følsomt, særlig hos barn som i tillegg 
sliter med andre (helse)utfordringer. Like-
vel mener også hun at det er nødvendig 
og riktig å ta tak i det når foreldre ser 
at barnet begynner å få et problem med 
uheldig vektøkning.  
– Barn og unge som er overvektige, vet 
det alltid selv. Ofte har andre påpekt det. 
Foreldre derimot, vegrer seg gjerne for å 
ta det opp, de er redde for at det vil gjøre 
vondt verre, forteller hun. Tatt i betrakt-
ning den rådende holdningen til kropp 
og utseende i tiden vi lever, kan Ødegård 
også forstå foreldrene.  

Det finnes mye forskning som underbyg-
ger at overvektige mennesker utsettes for 
både stigmatisering og diskriminering. 
Rønnaug Ødegård bekrefter fra sin 
erfaring med behandling av overvekt og 
fedme, at det hos foreldre knytter seg 
mye skam- og skyldfølelse til overvekt og 
fedme hos barn, særlig hos mor.  
– De føler at de har feilet som foreldre, at 
det er deres skyld. Dette må vi hjelpe dem 
med, slik at de kan legge bort slike tan-
ker, understreker Ødegård. Samtidig ser 
hun at det er mye i vår tids kommunika-
sjon som nører opp under disse følelsene.  
– Mye av fokuset og informasjonen rundt 
barns overvekt handler om mor, det legges 
mye skyld på henne, sier Ødegård og er 
provosert.  
– Når det gjelder medfødt risiko for å 
utvikle barnefedme, snakkes det mye om 
mors vekt før og under svangerskapet. Nå 

– Studier fra hele verden underbygger at 
suksesskriteriet for å behandle fedme er å 

komme i gang med tiltak tidlig
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har flere studier vist at fars BMI har like 
stor betydning som mors ved unnfangel-
sestidspunktet, likevel er det betydningen 
av mors BMI det forskes mest på.

FOKUSER PÅ DET POSITIVE OG  
SETT GRENSER 
Ødegårds oppfordring er derfor å 
søke hjelp tidlig når man ser uheldige 
endringer i atferd og vekt, i første om-
gang hos helsesøster eller fastlege. Hun 
har også noen råd når det gjelder det å 
snakke med barn om overvekt og fedme. 
–Bruk ord som rund og stor i kroppen, 
ikke feit, og snakk med dem om hva 
som skal til for å bli passe stor/smalere, 
foreslår hun, og forteller at også fagfolk 
bruker tid på å finne de riktige ordene. 
– Ranger også utfordringene, og sett aldri 
vekten øverst på listen. Kosten er bare en 
del av det vi jobber med. Hos oss snakker 
vi aldri med barn og unge om helse se-
nere i livet, men vi fokuserer på det som 
er viktig her og nå; å klare å være med 
i leken, å finne klær og ikke føle seg så 
utenfor i gymtimen. Det handler om å tri-
ves i det sosiale og å få til å være med på 
de arenaene hvor de morsomme tingene 
sammen med andre skjer, sier Ødegård, 
som mener at det alltid er feil å snakke 
bare om vekt, og at det alltid er feil å 
ikke snakke om det. 

– Vi vet at overvektige barn tidlig kan 
bli skulkere, og de faller lettere fra når 
det gjelder å fullføre videregående skole, 
sier Ødegård, som vet mye om både de 
medisinske og sosiale konsekvensene av 
overvekt og fedme. Barn kjenner også på 
skam og skyldfølelse ved overvekt, og 
hun råder foreldre (og andre) til å nor-
malisere det hele, gjerne løfte problem-
stillingen opp til en familiær sak. For 
eksempel: «I vår familie har vi lett for å 
legge på oss. Dette skal vi løse sammen.» 
– Hos barn kan vi fremme helse gjen-
nom foreldrene, som både må være gode 
rollemodeller og grensesettere, sier hun og 
understreker igjen at disse tingene bør være 
en felles strategi for hele familien. Bevisst-
het, gode rutiner og faste måltider, er noe 
av nøkkelen for å lykkes, ifølge henne.

FEDME MÅ BEHANDLES TVERRFAGLIG 
Barn med definert fedme har en aldersjus-
tert kroppsmasseindeks (BMI/KMI) på 
over 30, og  har i dag krav på behandling 
og hjelp i førstelinjetjenesten. Ødegård 
viser til gode eksempler på behandlingsfor-
løp, for eksempel i Ringerike kommune. 
Kommunale frisklivsentraler spiller en 
nøkkelrolle i slik oppfølging. Dersom bar-
na har komplikasjoner i tillegg til fedme, 

som for eksempel hjertesykdom, skal de få 
behandling i spesialisthelsetjenesten, med 
henvisning fra fastlegen. Siden 2005 har 
alle helseregioner vært pålagt å etable-
re behandlingstilbud til pasienter med 
helseproblemer som følge av overvekt og 
fedme.

Ødegård mener det er nødvendig at fed-
me behandles tverrfaglig, både i første-
linjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 
I teamet på St. Olavs Hospital er både 
barnelege, helsesøster, klinisk ernærings-

fysiolog, fysioterapeut og barnepsykolog 
involvert. 
– En tilnærming til barn med så alvorlig 
fedme at de er henvist spesialisthelsetje-
nesten, krever en bred kartlegging, fra 
skolefungering, sosial/vennerelasjoner, 
spiseatferd, fysisk kapasitet og familiefor-
hold til en medisinsk utredning. Det siste 
innbefatter undersøkelser med tanke på 
underliggende sykdom (veldig sjelden til-
felle), i tillegg til å påvise komplikasjoner 
hvor forhøyet blodtrykk og blodlipider er 
hyppigst forekommende. 

HVA ER KMI/BMI?
Verdens helseorganisasjon anbefaler å bruke kroppsmasseindeks (KMI, på en-
gelsk BMI) for å følge utviklingen i befolkningens kroppsvekt. Dette er et uttrykk 
for vekt i forhold til høyde, og brukes for å måle og sammenligne helserisikoen 
ved for eksempel over- og undervekt i en befolkning. 

Det er mange faktorer som virker inn på KMI, og som har betydning for hvor 
stor helserisikoen er, så det er et mindre egnet mål på individnivå. KMI er ingen 
diagnose, men en statistisk beregning som sier noe om hvordan det store bildet 
ser ut. Befolkningens KMI er fulgt over mange år, og viser en utvikling hvor stadig 
flere passerer grensen for det som WHO definerer som overvekt og fedme.

Definisjoner KMI/BMI for voksne:
Under 17: Undervekt
18–25: Normalvekt
25–30: Overvekt
30–35: Fedme
Over 35: Alvorlig fedme

For barn i vekst må man justere disse grenseverdiene av BMI i henhold til alder 
og kjønn, såkalt iso-BMI. På Norsk helseinformatikks nettside (nhi.no) ligger det 
en kalkulator for å beregne iso-BMI.

For barn opp til 17 år gjelder andre normalverdier enn hos voksne. KMI er unøyak-
tig hos små barn, og anbefales vanligvis ikke for barn under 5 år.
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– NÅR DE ER SMÅ OG STREVER med å spise 
nok, er det aller viktigste at de får i seg nok ener-
gi. I disse periodene er vi opptatt av at barna har 
et bra energi- og proteininntak, og da er energi-
tett mat sunt for disse barna, sier klinisk ernæ-
ringsfysiolog Kjersti Birketvedt, som er tilknyttet 
spise- og ernæringsteamet på Oslo Universitets-
sykehus (OUS). Teamet får henvist barn fra hele 
landet, og tilbyr tverrfaglig utredning og oppføl-
ging. I tillegg har teamet en kompetansetjeneste-
funksjon som betyr at de jobber med å samle og 
spre kompetanse om spise- og ernæringsvansker 
hos barn. 

Birketvedt veileder foreldre og familier med barn 
som av ulike årsaker spiser dårlig eller lite. I sam-
arbeid med det tverrfaglige teamet jobber hun 
med å fremme en god spiseutvikling og forberede 
gode og varige matvaner for barnet og familien. 

Syke barn, som kanskje har negative erfaringer 
knyttet til spising, eller som forhindres fra å spise 
selv i perioder, kan utvikle spisevansker. Å lære 
å spise er et utviklingsområde på samme måte 
som å lære å snakke og å lære å gå. Det er mange 
forhold som påvirker spiseutvikling hos barn, og 
hos friske barn pleier barnet gradvis å utvikle et 

variert kosthold som dekker næringsbehovene. 
– Barn som er syke i spedbarnsalder er i risiko for 
å få en forsinkelse i sin spiseutvikling, og tilven-
ning til et variert kosthold kan ta lengre tid.  
Å mestre mat med gradvis mer avanserte kon-
sistenser, å lære seg å like forskjellige smaker 
og å spise passe store mengder kan påvirkes av 
sykdom, spesielt hos barn som har vært sondeer-
nært. 
På et tidspunkt vil barnets helsetilstand være 
bedre, og det går fra å være småspist og med dår-
lig matlyst, til å være et ganske friskt barn med 
behov for sunn og «vanlig» matglede.  
– Da gjelder det gradvis å normalisere og etablere 
mat- og spisevaner som fremmer god helse på 
sikt, sier Birketvedt. 

KREVENDE OVERGANG 
På spise- og ernæringsteamet på OUS erfarer de 
at overgangen fra hovednæring gjennom son-
de, til å spise selv gjennom munnen, kan være 
krevende for noen. Dette er en prosess som 
må tilpasses individuelt og alltid ut fra barnets 
situasjon. For noen kan det ta måneder, for andre 
år. Det går som regel lettere for de barna som har 
spist noe i munnen i den perioden de får sonde-
ernæring. 
– Foreldrene til barn som har hatt alvorlig syk-
dom som gir spise- og ernæringsvansker, har stått 
i en situasjon hvor alt omkring ernæring synes 
å dreie seg om gram og vektøkning. Det er lett 
å forstå at det kan være vanskelig å ta inn over 
seg at ernæring er mer enn kalorier og vekt, og 
at forholdet til mat og måltider etter hvert bør 
normaliseres. 

HJERTESYKE BARN OG ERNÆRING:

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN

– Normalisering 
           av kosthold og matvaner
Barn med medfødt hjertefeil kan ha dårlig matlyst, spisevansker og økt energibehov 
de første leveårene og i perioder før operasjon og behandling. Da trenger de 
tilpasning av kostholdet for å få dekket næringsbehovet, noen får også næring 
gjennom sonde eller gastrostomi. Ettersom barnet friskner til og vektutviklingen er 
god, er det nødvendig med en god overgang til et normalisert kosthold.

– Barn som er syke i spedbarnsalder er i risiko for å få en 
forsinkelse i sin spiseutvikling, og tilvenning til et 

variert kosthold kan ta lengre tid
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Birketvedt forklarer at selv om de medisinske 
forholdene er stabilisert og barnets generelle hel-
setilstand er god, ser de ofte at foreldrene henger 
litt etter i denne fasen.  
– Foreldrene er kanskje redde for å redusere på 
sondeernæringen, selv om barnet har gode forut-
setninger for å kunne spise mer selv. Å redusere 
på sondeernæringen kan for noen være et helt 
nødvendig tiltak for at barna skal få matlyst og 
begynne å spise mer. Barnet har behov for gode 
rammer og rutiner rundt måltidene, og trenger en 
ny type tilrettelegging for å komme videre, sier 
Birketvedt. 

GODE RÅD
Her er noen av Birketvedts råd for barn som ikke 
lenger er alvorlig syke og derfor heller ikke har 
behov for spesialernæring:

• En god måltidsrytme tilpasset barnets alder 
og situasjon er viktig. Noen trenger hyppige 
måltider med mindre mat, andre kan spise 
mer ved hvert måltid.  
Uansett er det en fordel med faste måltider, 
og at det ikke spises eller drikkes noe annet 
enn vann imellom dem. Barnet må få tid til 
å opparbeide følelse av sult, og slik en sunn 
interesse for mat.  
– Når det ikke lenger er slik at «jo mer, jo 
bedre, og alt er lov», er det faktisk nødvendig 
og riktig også å kunne si nei, sier Birketvedt. 
Det kan være å si nei til småspising utenom 
måltider, og nei til at næringsfattige matvarer 
dominerer i kostholdet.  
Hun mener det hviler et ansvar på foreldre-
ne for å være konsekvente og å lage gode 
rammer for fornuftige matvaner. Det er 
de som tilbyr barnet mat og det er de som 
bestemmer hva slags type mat som skal være 
tilgjengelig, basert på hva barnet liker og 
mestrer. 

• De voksne er viktige rollemodeller. Hyggelige 
fellesmåltider er en viktig arena for læring og 
utvikling. Dette sosiale fellesskapet er viktig 
for barna. De vil også alltid påvirkes av det 
foreldrene gjør, og av hva de spiser. Foreldre 
må gå foran som gode eksempler når det 
gjelder et sunt og fornuftig kosthold. 

• Mat som belønning bør unngås. 
– Barnet spiser ikke fordi det er flinkt, og bør 
ikke gjøre det for mammas og pappas skyld. 
Premiering med mat er derfor uheldig. Dette 
gjelder også for dem som er syke og spiser lite.  
– Premiering med søtsaker og snacks kan 
gjøre at nettopp denne maten blir mer attrak-
tiv, og det er kanskje ikke det en ønsker, sier 
Birketvedt. Hun oppfordrer også til å ha en 
bevissthet rundt hvordan man koser seg, og 
at kos og hygge ikke alltid må forbindes med 
mat. 

• Følg med på vektutvikling.Vektøkning har i 

starten av livet vært forbundet med friskhet, 
og kanskje vært et hovedfokus. Når barnet 
har fått behandling for sin grunnsykdom, for 
eksempel etter en hjerteoperasjon, vil det ofte 
synes på vektkurven.  
– Som regel pleier barnet å få en «innhent-
ningsvekst» og vokse seg inn i sin normal-
kurve. Men hvis vektøkningen er rask og 
krysser kurvene, kan det være uheldig. Det 
vi ønsker er at barnet vokser og utvikler seg, 
er aktiv og blir sterkere. Ved rask vektøkning 
kan det skje at barnet legger på seg mye fett, 
og ikke har en sunn kroppssammensetning, 
sier Birketvedt. Hun tror både foreldre og 
helsepersonell vegrer seg litt for å lage et pro-
blem av den vektøkningen de faktisk lenge 
har ønsket seg. 

• Ta temaet opp med helsestasjon eller behand-
lende lege. Birketvedt oppfordrer likevel for-
eldre til å spørre når de er usikre med hensyn 
til barnets kosthold og vektutvikling.  
– Den første tiden når alt er unntakstilstand, 
får de tett oppfølging og mye hjelp om hva 
som er riktig og bra. Etter hvert blir det min-
dre av denne oppfølgingen, men foreldrene 
kan fortsette å føle usikkerhet. 

Birketvedt råder foreldrene til å ta opp spørsmål 
rundt ernæring, vekt og spisevaner, både helses-
tasjon, fastlege, sykepleier og barnekardiolog kan 
rådspørres. De kan også viderehenvise når det 
er behov for det. Hun forteller at det også finnes 
kliniske ernæringsfysiologer og tverrfaglige spise-
team knyttet til de aller fleste barneavdelingene.

Klinisk ernæringsfysi-
olog Kjersti Birketvedt 
viser fram noen av 
brosjyrene de deler ut 
til foreldre.
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– I min rolle som fysioterapeut ønsker jeg 
å motivere og trygge foreldrene til å gi 
barnet muligheten til bevegelse. De må se 
at aktivitet er positivt for det hjertesyke 
barnet, sier spesialfysioterapeut Henriette 
Paulsen på Sykehuset i Vestfold (SIV). 
I det daglige har hun mest å gjøre med 
barna på nyfødtintensiv avdeling. Her 
ligger de premature barna, men også 
barn med ulike diagnoser og hjertesyke 
barn i etterkant av operasjoner. 

– Jeg gir foreldrene råd om hvordan bar-
net kan håndteres den første tiden etter 
operasjon: Hvordan holde barnet, hvor-

dan løfte det opp, legge det ned, støtte 
det osv., forklarer hun, og viser med 

kyndige bevegelser hvordan en 
hånd holder barnets hodet/nakke 
og den andre holder baken. 

– I etterkant av operasjonen har 
barnet et sår på brystkassen. 
Da bør det blant annet unngå 
å ligge på siden, fordi det kan 
gi en kompresjon gjennom 
operasjonsområdet, forklarer 
fysioterapeuten. De følger 
retningslinjer fra Rikshospi-
talet i sine anbefalinger. 

TRENE PÅ Å HÅNDTERE
Hun forteller at foreldrene kan være 
usikre i denne første fasen. – De har 
mange spørsmål og det er derfor viktig 
at vi kan veilede om hvordan barnet bør 
håndteres på en trygg og god måte, sier 
fysioterapeuten. Hennes mål er å berolige 
foreldrene med at bevegelse er både bra 
og trygt, og at de samtidig skal forstå 
viktigheten av det.

– Foreldrene trener på å håndtere barnet 
før hjemreise, og de ser at det går bra. Vi 
øver på av- og påkledning, badestell og 
generell håndtering som igjen kan stimu-
lere til bevegelse. Seks til åtte uker etter 
operasjonen er såret som regel grodd. Da 
gjelder det å komme i gang med normalt 
bevegelsesmønster.

På sykehuset i Vestfold samarbeider 
Henriette Paulsen nært med sykepleier-
ne og hjertelegene på barneavdelingen. 
Per i dag utfører de ikke belastningstest 
på tredemølle på SiV. De planlegger 
imidlertid å starte opp med dette lokalt 
for barn Vestfold, i de tilfellene der det 
er behov for trygghet ved aktivitet og 
kartlegging av hvor mye hjertet belastes 
under aktivitet. 

             MOTIVERE TIL 

bevegelse
For å utvikle seg motorisk, må barnet ha rom for bevegelse. Bevegelse åpner 
også for lek og deltakelse med andre barn. Fysioterapeut Henriette Paulsen 
jobber med å motivere hjertesyke barn og deres foreldre til bevegelse.

– Barnet bør få lov til å hyle og skrike, til å være i barnehage 
og delta på lik linje med de andre barna. Barns motorisk 
utvikling forutsetter bevegelse, all slags bevegelse, og de må 
motiveres til å være aktive.

TEKST OG BILDE: HANNI W. PETERSEN



33MAGASINETHJERTEBARNET

– Det er viktig at foreldrene og barnet/
ungdommen får god informasjon om 
hjertefeilen og hvordan den ligger an, 
men også informasjon om fysisk aktivitet 
og veiledning om bevegelse.

GJØRE SOM ALLE ANDRE
– Barnet bør få lov til å hyle og skrike, til 
å være i barnehage og delta på lik linje 
med de andre barna. Barns motorisk 
utvikling forutsetter bevegelse, all slags 
bevegelse, og de må motiveres til å være 
aktive, understreker Paulsen. Som fysiote-
rapeuter flest er hun over snittet engasjert 
i temaet, men Paulsen har mye vitenskap 
og forsking i ryggen som underbygger 
nødvendigheten av bevegelsesglede.
 
– Fysisk aktivitet er viktig for mestring 
og for det sosiale. Kanskje kan barnet 
ikke alltid være med helt på lik linje med 
alle andre, men det viktigste for barn er 
faktisk å kunne delta! Det dreier seg ikke 
om at de skal vinne, men at de skal være 
med. Fysisk aktivitet er ofte inngangspor-
ten til vennskap. Det viktigste er likevel at 
barnet finner aktiviteter det trives med, sin 
aktivitet. Foreldrene kan selv være gode 
rollebilder med sitt eget aktivitetsnivå. 

Forskning peker på at det har mye å si at 
barna ser sine egne foreldre være aktive, 
det vil igjen påvirke barnas aktivitetsni-
vå. Dette gjelder ikke bare familier med 
hjertesyke barn! Samtidig kan de gjøre 
aktivitetene tilgjengelige for barna ved å 
ta dem med på disse, det handler om å 
legge til rette.

TÅLER MYE
Hjertet er et sensitivt organ, og det er fort 
gjort å tenke at det må behandles forsik-
tig. Slik er det egentlig ikke. Hjertet er en 
sterk muskel som tåler ganske mye. Paul-
sen minner om at disse barnas hjerter blir 
kontrollert jevnlig, og er under det aller 
beste oppsyn. Hun oppfordrer foreldre 
til å legge til rette for at barna får bevege 
seg, gi dem frihet til å utforske og kjenne 
hvordan kroppen deres fungerer. 

– De stopper selv når de blir slitne, 
understreker Paulsen og mener at barn 
ikke skal være redde for å ta seg helt ut. 
Det er ikke farlig. Barn som på grunn 
av sin hjertefeil har begrensninger, har 
fått beskjed om dette av behandlende 
kardiolog. 
– I noen tilfeller kan hjertefeilen inn-
skrenke barnets kapasitet og hva det i 
perioder orker, sier Paulsen, men mener 
likevel at barna ikke bør begrenses unød-

vendig i hverdagen.

UNØDIG FRYKT FOR IDRETTSDØDSFALL HOS 
BARN MED MEDFØDT HJERTEFEIL

En landsomfattende norsk studie konkluderte i fjor med at risikoen for plutselige 
dødsfall i forbindelse med fysisk aktivitet for barn med medfødt hjertefeil, er lav.

Overlegene Jarle Jortveit og Henrik Holmstrøm, ved henholdsvis Sørlandet sykehus 
Arendal og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, undersøkte forekomsten av 
plutselig død og død relatert til fysisk aktivitet hos barn i Norge med medfødt hjer-
tefeil. Ingen tilsvarende studie har vært gjort tidligere, og for første gang kunne 
forskere konkludere med at risikoen for plutselige dødsfall i forbindelse med fysisk 
aktivitet er lav.

Studien var registerbasert og tok utgangspunkt i data fra norske kvalitets- og hel-
seregistre. Samtlige 943 871 barn født i perioden fra 1994 til 2009 var inkludert. 
Av disse hadde 11 272 medfødt hjertefeil. Funnene viser at forekomsten av plut-
selig død i gruppen hjertesyke barn mellom to og 18 år var svært lav (0,2 prosent). 
Ingen av dem døde i forbindelse med fysisk aktivitet. 

Studien tok for seg barn med såkalte strukturelle hjertefeil. Barn med hjertemus-
kelsykdom (for eksempel kardiomyopati) og alvorlig rytmesykdom (for eksempel 
lang QT-tid-syndrom) var ikke inkludert i studien. For denne gruppen hjertefeil/
hjertesykdom er fysisk anstrengelse en kjent risikofaktor, og de vil nødvendigvis 
være underlagt andre anbefalinger for deltakelse i idrettsaktivitet.

BEVEGELSE ER TRYGT OG BRA: Fysioterapeut Henriette Paulsen veileder foreldre i hvordan 
barnet håndteres på en trygg og god måte på Sykehuset i Vestfold.
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De har mer enn førti års fartstid i barnehjertesaken, begge to. Den ene som 
pasient, den andre som fagperson. De mener mye om hva som gir trygghet 
og mot til å leve et godt liv - med sykdom i bagasjen. Hjertesyke Kari Anne 

Pedersen og kardiolog Per Lunde deler av sine erfaringer.

Mest redd for å bli redd
Z

TEKST OG FOTO: HANNI W. PETERSEN 

FFHB 40 år  |  Historikk

Doktor og pasient, 
Per Lunde og Kari 
Anne Pedersen.
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TROMSØ BY ER MØRK, og desember- 
stormen føyker om hushjørnene, da 
Hjertebarnet møter tidligere overlege 
fra Universitetssykehuset i Nord-Norge 
(UNN) Tromsø, Per Lunde (72), og hans 
hjertepasient gjennom mange år, Kari 
Anne Pedersen (43). Med lun fyr i ovnen 
og hjemmelaget lunsj på bordet, i stua 
hos den pensjonerte kardiologen, er det 
både hyggelig og trygt å være forskanset 
innomhus. Praten går lett i dette selska-
pet, Kari Anne Pedersen og Per Lunde 
har mye på hjertet og er skjønt enige om 
så mangt. Ikke minst at Nordens Paris 
har alt man kan ønske seg; vill og vak-
ker natur, årstider med store skiftninger 
og et helt spesielt hyggelig folkeferd. 

– Du kan ikke bo her oppe og irritere 
deg over været. Du må heller glede deg 
over sjarmen ved årstidene, sier Kari 
Anne. Egentlig er hun fra Sandefjord, 
men har med uttalt begeistring hatt 
adresse i Tromsø siden 2001. En skikke-
lig hardhaus, vil noen si om Kari Anne, 
rådgiveren i Helse Nord med en master 
i folkehelsevitenskap og arbeidsplass 
på UNN. For sin alvorlige diagnose til 
tross, på fritiden driver damen med til 
dels ekstreme aktiviteter; som isbading 
(uansett vær), havpadling og bestigning 
av fjelltopper. Fysiske strabaser, som 
hun legger vekt på at utføres på hennes 
premisser og i hennes tempo. Hun hadde 
badet dagen før vi møttes, i samme 
stormfullt vær.

– Jeg tør å utfordre meg selv fysisk, og 
vet at jeg kan det. Det er ikke farlig å 
bade kaldt, å gå på topper eller i det 
hele tatt å presse meg fysisk, så lenge 
jeg tar kroppens signaler på alvor og 
tilpasser aktivitetene etter dagsformen. 
For eksempel bærer jeg aldri sekken 
min selv, og jeg går ganske sakte, med 
hyppige, korte pauser. Jeg padler heller 
aldri alene, forteller Kari Anne som har 
en makspuls på 130. Hennes hjerterytme 
er i dag 100 prosent pacemakeravhen-
gig og hun har implantert hjertestarter 
(ICD). For Kari Anne er det å være ute, 
å være aktiv, og å kjenne på egne grenser 
synonymt med livskvalitet og noe som 
gir livet en helt egen dimensjon. Hun 
setter seg hele tiden nye mål. 

– Det jeg er aller mest redd for, er å bli 
redd, sier hun, og mener det i frykten 
ligger så alt for mange begrensninger. 
Kari Anne forteller at hun med sin 
diagnose like gjerne kunne vært ufør i 
dag, noe hun slett ikke ønsker. Derfor 
går hun inn for å holde både kropp og 

sinn i form, blant annet med å gå turer, 
og med styrketrening. 

PER LUNDE VAR Kari Annes kardiolog 
på UNN fram til han gikk av med pen-
sjon i 2014. De utviklet et nært tillits-
forhold, som har gitt mye, begge veier. 
Per legger ikke skjul på at han beundrer 
pasienten sin og har stor respekt for 
valgene hun hat tatt. 
– Kari Anne har vært med på å sprenge 
gamle myter om hvilke begrensninger 
barn med medfødt hjertefeil har!

Som lege har han aldri prøvd å stoppe 
henne når hun har spurt ham til råds. 
Selv om han kan ha kjent en viss skep-
sis. Som den gangen hun dro på ferie 
til Gambia, snaue uken etter en lengre 
sykehusinnleggelse. 

– Så kom jeg hjem, lykkelig og full av 
opplevelser, og hadde til og med gått opp 
tre kilo, beretter Kari Anne smilende. 
Per nikker anerkjennende, og forteller at 
det har vært en dramatisk utvikling og 
en radikal endring i holdningen de siste 
tiårene til hva disse pasientene faktisk 
kan drive med. Noe som også baserer 
seg på opparbeidet kunnskap om be-
handling, tiltak og råd. 
– På 70- og 80-tallet fikk de hjertesyke 
barna et «stempel» i panna hvor det 
stod: «du er hjertesyk og skal ta det 
rolig». Det var farlig å bevege seg, mente 
man, og barna fikk beskjed om å ta det 
med ro. Sånn er det ikke i dag, nå utfor-
dres de mye mer, og det er veldig bra, 
mener veteranen. 

Når Kari Anne tenker tilbake på sin 
barndom som hjertesyk på 70-tallet, er 
hun uendelig takknemlig for at forel-
drene klarte å la være å overbeskyttet 
henne. På mange måter var de forut for 
sin tid. 

– Da jeg vokste opp fantes det jo nær-
mest ingen statistikk som kunne fortelle 
hva som var bra eller ikke bra, lurt eller 
ikke lurt. Da ble det mange «for å være 
på den sikre siden»-anbefalinger.  Men 

jeg fikk likevel prøve meg på det jeg 
ville. 

Kari Anne forteller at hun danset klas-
sisk ballett i mange år. 
– Da jeg nærmet meg 16-års alderen 
begynte jeg stadig oftere å besvime på 
trening, og jeg skjønte etter hvert selv at 
jeg burde finne på noe annet. Men jeg 
fikk prøve meg fram på egenhånd, uten 
å bli begrenset eller fortalt at jeg ikke 
kunne, og det var utrolig viktig, mener 
Kari Anne. 
– I dag har vi registre med kunnskap 
som kan formidles, i tillegg til at vi tes-
ter og kartlegger hver enkelt pasientene 
med både MR, ultralyd, EKG (arytmi), 
belastningstester med mer, forklarer Per. 
Han forteller at de i dag lar foreldrene 
se på mens barnet deres gjennomfø-
rer belastningstesten på tredemølle på 
sykehuset. 
– Slik gir vi dem en referanseramme 
for hva barnet klarer og hvor mye de 
faktisk tåler. Og ikke minst, at dette ikke 
er farlig!

SOM DOKTOR HAR Per Lunde alltid 
prøvd å leve etter regelen om ikke bare 
å snakke med pasientene sine om det rent 
medisinske. Han har tatt opp med dem 
temaer som fysisk aktivitet, kosthold, 
søvn med mer, og ikke minst, livet. 
– Jeg tok meg alltid god tid til konsulta-
sjonene, for også å kunne diskutere og 
snakke med de unge om det å leve og å 
være menneske. Det er viktig at pasienten 
har et godt liv, og at de våger å ta for seg 
av utfordringer og muligheter, mener Per. 

Fram til 2014 var han Kari Annes kar-
diolog på UNN, og hun har mye å si om 
hva Per Lundes oppfølging har betydd 
for henne.   
– Jeg har klart å leve godt som pasient 
fordi du alltid tok deg tid og var der. Du 
ga meg for eksempel ditt privatnummer, 
slik at jeg kunne ta kontakt når som helst 
om det skulle være noe. Det satt langt 
inne å ringe, men det å ha en doktor som 
bryr seg så mye, ga meg en trygghet som 
er helt uvurderlig, sier hun til Per. 

– Kari Anne har vært med på å sprenge gamle myter om 
hvilke begrensninger barn med medfødt hjertefeil har!
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– Noen pasienter trenger denne sikker-
heten, og jeg har aldri opplevd at dette 
med «bare ring» blir misbrukt, føyer Per 
til, og avslører at flere av hans pasienter 
fikk nummeret hans.

STADIG FLERE BARN med medfødt 
hjertefeil overlever og vokser opp, også 
de med kompliserte og sammensatte 
diagnoser. Hvilket innebærer at pasient-
gruppen blir større. I verdenssammen-
heng regnes medfødt hjertefeil som den 
raskest voksende pasientgruppen med 
medfødte lidelser. Temaet engasjerer 
både Kari Anne og Per, ikke minst med 
tanke på utfordringer knyttet til syke-
husenes bemanningssituasjon.

– Det er helt fantastisk hva vi får til i 
dag, for eksempel med arteriell switch 
hos pasienter med transposisjon av de 
store arteriene, sier Per Lunde. Han ser 
imidlertid at det også knytter seg utfor-
dringer til den positive utviklingen.
– Særlig når det kommer til dem som 
har såkalte ettkammerhjerter. Disse 
hjertene er ikke evigvarende, og vi vet 
fremdeles ganske lite om hva slags liv 
pasientene får på sikt. Hvilken behand-
ling har vi å tilby disse pasientene når 
hjertene deres etter hvert svikter? Beho-
vet for transplantasjon vil melde seg for 
stadig flere. Hvordan håndterer vi dette, 
spør Per retorisk. Han mener det er bruk 
for sterke interesseorganisasjoner til å 
kjempe for saken, i dag som for 40 år 
siden, som Foreningen for hjertesyke 
barn og Voksne med medfødt hjertefeil.

KARI ANNE BLE FØRSTE gang operert 
for sin transposisjon i 1973, den gang 
med en operasjon kalt Mustard. Hun 
er re-operert to ganger i voksen alder, 
og har akseptert at hun er avhengig av 
ganske mye medisinsk oppfølging.  
– I dag vet man at hjertebarna kun blir 
reparert når de blir operert. De helbre-
des ikke, og de aller fleste har behov 
for livslang oppfølging og behand-
ling. Medisinen har gjort fantastiske 
framskritt, noe som gjør at flere og flere 
overlever, men utfordringen er at helse-
vesen og samfunnet for øvrig ikke er 
beredt til å ta imot denne pasientgrup-
pen. Her tenker jeg det ligger en stor 
utfordring, sier Kari Anne, som selv har 
kjent problemstillingen på kroppen. 

DA PER LUNDE GIKK AV med pensjon 
fra UNN i 2014 ble hans stilling ikke 
erstattet. I dag er de færre leger på 
UNN enn for bare noen få år tilbake, 
som skal følge opp et økende antall 

voksne pasienter med medfødt hjerte-
feil, fordi denne pasientgruppen stadig 
blir større og mer kompleks.  

– Systemene sluker deg mer og mer, 
økonomistyring og –sparing blir vikti-
gere og viktigere, erfarte Per selv. Han 
så med uro at det stadig ble mindre tid 
igjen til å jobbe for pasientene og de 
gode behandlingsstrategiene. Et tanke-
kors, mener han, når vi stadig legger 
store ressurser i det å redde flere av 
dem, slik at de faktisk kan vokse opp. 

– Når du er innlagt i dag, merker du at 
det er stort fokus på å få deg skrevet ut 
igjen så fort som mulig. Det blir ikke 
alltid så mye plass igjen til trygghet, 
forteller Kari Anne ærlig om sine erfa-
ringer fra mange sykehusinnleggelser 
den siste tiden.

HELLER IKKE PER LUNDE er «egent-
lig» nordlending. Han er fra Gud-
brandsdalen og studerte medisin 
på sekstitallet. Drømmen var å bli 
barnelege. Som nyutdannet doktor var 
det imidlertid vanskelig å få jobb innen 
pediatri. Så, da turnustjenesten hans 
i Haugesund var over, fikk den unge 
doktoren en telefon, som skulle bli ret-
ningsgivende for hans vei videre faglig. 
Overlegen på hjertemedisinsk avdeling 
på sykehuset i Stavanger ville ha Per 
med på laget.  

– Dette var i «overvåkingens» spede 
begynnelse, og jeg ble tilbudt mu-
ligheten til å være med på å bygge 
opp hjerteovervåkningen i Stavanger, 
forteller Per Lunde. En sjanse han ikke 
lot gå fra seg. De påfølgende årene gikk 
store mengder av både arbeidstid og 
fritid med til å trene på å undersøke 
pasientenes hjerter med ultralyd.  Slik 
opparbeidet han seg solid kunnskap, og 
han ble etter hvert spesialist i kardiolo-
gi og hjertesykdommer. Per Lunde var 
på 70- og 80-tallet en pioner i Norge 
når det gjaldt ultralydundersøkelser av 
hjerter. Arbeidet i Stavanger tente også 
hans genuine interesse for medfødte 
hjertefeil. 

I 1980 BLE LUNDE hentet opp til 
Universitetssykehuset i Nord-Norge 
(UNN), den gang Sentralsykehus Trom-
sø, av Knut Rasmussen, for å styrke 
sykehusets service og kompetanse på 
ultralyd. Siden har han holdt seg i nord, 
også han med en sterk fasinasjon av 
naturen i denne landsdelen og mulighe-
tene den bød på av friluftsliv.

I sine år på sykehuset i Tromsø jobbet 
Per med medfødte hjertefeil hos barn, 
ungdom og voksne med medfødt 
hjertefeil (såkalte GUCH-ere) fra både 
Troms, Finnmark og delvis fra Nord-
land. Han har både bivånet og vært del 
av en rivende medisinsk utvikling i fag-
feltet, også på området ultralyd, og har 
fått med seg de fleste store endringene. 

– For 40 år siden var det stort sett på 
de gynekologiske avdelingene at ultra-
lydapparatene var i bruk. Slik var det 
på Stavanger Sykehus også da jeg kom 
dit på 70-tallet En av gynekologene 
overbeviste meg om det store potensia-
let til ekkokardiografi i diagnostikken 
av hjertelidelser og lot meg få dispone-
re ultralydapparatet på gynekologisk 
avdeling på tider av dagen da dette ikke 
var i gynekologisk bruk. Med selvsyn 
erfarte jeg gradvis riktigheten av utsag-
net hans: «Skal du bli kardiolog, må 
du kunne ultralyd!» Siden erfarte jeg til 
fulle hvordan ultralyd har revolusjonert 
diagnostikken av medfødte hjertefeil 
hos barn, nyfødte og voksne.

Så begynte de å samarbeide og å ha 
felles møter med kardiologene. Etter 
hvert ble ultralyd også en selvsagt del 
av kardiologien. På 70-tallet snakket 
man om disse apparatene som mor-
gendagens stetoskop, forteller han og 
sier at de ikke tok så feil. I dag finnes 
svært små apparater som kan tas med i 
frakkelommen. 

PER LUNDE HAR OPPLEVD mye i sine 
mer enn førti år som medisiner. Mange 
mennesker har gjort sterkt inntrykk 
på den frittalende legen, som ikke feier 
under teppet at han også blir glad i 
pasientene sine.  Noen av dem har han 
kjent hele livet deres.  
– Mange av de unge og etter hvert 
voksne som jeg har fulgt, var nyfød-
te og lå kanskje i kuvøse den aller 
første gangen jeg undersøkte dem. Nå 
kjenner jeg tre generasjoner i familiene. 
Mamma møtte jeg allerede på nyfød-
tavdelingen, det hjertesyke barnet har 
jeg fulgt opp gjennom oppveksten, og 
så blir noen av dem mammaer selv, 
forteller han og innrømmer at dette har 
vært svært givende og spennende. Per 
forteller at det også har gått bra med 
alle disse hjertesyke mødrene. De har 
fått friske barn, dog født litt for tidlig 
og med lav fødselsvekt. 

I 2006 VAR PER LUNDE med på en 
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ungdomssamling i Skibotn i regi av 
Foreningen for hjertesyke barn, en 
opplevelse som gjorde inntrykk.  
– Vi fikk med oss alle ungdommene opp 
til Steindalsbreen i Lyngsalpene, det var 
utrolig morsomt. De fikk virkelig mu-
ligheten til å utfordre seg selv på denne 
turen, og de så at det gikk bra.

I etterkant av samlingen innledet han 
et samarbeide med Marte Jystad i 
Foreningen for hjertesyke barn, som 
sammen med Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke mottok støtte av 
Extrastiftelsen for et prosjekt om unge 
voksne med medfødt hjertefeil, «Med-
født feil, like heil». 

Som del av prosjektet ble det arrangert 
flere fagkonferanser, både for norske 
og europeiske fagfolk, og en egen 
konferanse for brukergruppen selv. 
Per Lunde var medarrangør, og syntes 
dette var svært givende og lærerike. I 
etterkant ble det gjennomført en ganske 
stor undersøkelse blant unge voksne 
med hjertefeil, som kartla hvordan de 
klarer seg, hvordan de selv opplever 
at de har det og om de selv synes at de 
skiller seg ut.  
– Noe av det interessante og hyggelige 
som kom fram i denne undersøkelsen, 
var at disse ungdommene faktisk ikke 
opplever at de skiller seg så veldig ut, 

og at de aller fleste av dem synes egen 
helse er svært god, forteller Per. Av 
dem som svarte på undersøkelsen (100 
personer) var 85 prosent i jobb eller 
gikk på skole. 

FORELDRENE TIL KARI ANNE var 
aldri medlemmer i Foreningen for 
hjertesyke barn. Selv ble hun først 
involvert som godt voksen. I 2008 ble 
hun av Per Lunde spurt om å holde 
et innlegg om sitt liv som «GUCHer» 
på en konferanse for kardiologer på 
Gardermoen. Tilstede på konferansen 
var også representanter fra Foreningen 
for hjertesyke barn. 
 
– Etter konferansen ble jeg kontaktet av 
Foreningen for hjertesyke barn, som øn-
sket meg med i gruppen som skulle ut-
arbeide forslaget til hvordan en forening 
for voksne med medfødt hjertefeil skulle 
se ut. Det sa jeg selvsagt ja til.

Kari Anne ble dermed sentral i for-
arbeidet til Foreningen voksne med 
medfødt hjertefeil (VMH), som formelt 
ble stiftet som en søsterorganisasjon til 
Foreningen for hjertesyke barn våren 
2010. I dag sitter hun i landsstyret i 
VMH som representant for region nord 
og er aktiv i organisasjonens virke. 

– Det gir mening for meg å være med 
på å drive denne organisasjonen, og 
å kunne bidra. Mange trenger en slik 
organisasjon og et slikt fellesskap; det å 
treffe andre i samme situasjon og å dele 
erfaringer, på godt og vondt, og å skjøn-
ne at man ikke er alene. For VMH sin 
del er jo også det å sette pasientgruppen 
«på kartet» en veldig viktig funksjon, i 
og med at voksne med medfødt hjertefeil 
fortsatt er en ganske ny pasientgruppe, 
både i helsevesen, på arbeidsmarkedet, i 
forhold til trygderettigheter og forsikrin-
ger, ramser Kari Anne opp.

DET ER IKKE GITT AT flyene kan ta av 
fra Tromsø flyplass en stormfull de-
semberdag som denne. Så blir da også 
avgangene utsatt, en etter en. Fem timer 
etter oppsatt tid, nærmere midnatt, 
tør kapteinen på flyet til Oslo endelig 
å lette i kastene. Den lysende øya i 
snøføyka, omgitt av sine høye fjell, blir 
mindre og mindre i synsfeltet. 

Kari Anne og Per er skjønt enige igjen; 
at det er fint å få bli igjen på denne per-
len av ei øy, og at få steder bedre kan 
ivareta deres felles lidenskap for natu-
rens vakre mangfold og utfordringer. 

Det første bilde av Kari Anne uten 
at hun er lilla/blå over neserygg, på 
negler og lepper. En blid og ny-oper-
ert frøken som har det så mye bedre. 
(Foto privat)

– Det gir mening for meg å være med på å drive denne 
organisasjonen, og å kunne bidra. Mange trenger en slik 
organisasjon og et slikt fellesskap; det å treffe andre i 

samme situasjon og å dele erfaringer, på godt og vondt, og 
å skjønne at man ikke er alene.

U
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EVY OG EKTEMANNEN Tor Sverre 
Lund i Oslo ble med i FFHB helt fra 
den spede starten for førti år siden. 
Hjertebarnet deres, Tor-Olav, var fire år 
da foreldrene ble kontaktet av sosialse-
kretæren i LHL (Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke) i 1976. – Fred G. 
Bergersen ringte oss fordi han visste at 
vi hadde et barn med medfødt hjertefeil. 
I ettertid har jeg lurt på om noen ville 
ha fått slike opplysninger fra et sykehus 
i dag. Men vi var bare glade for å bli 
oppsøkt! Han ønsket å starte Foreldre-
foreningen for hjertesyke barn. Vi ble 
gladelig med, for vi hadde stort behov 
for informasjon, forteller Evy. 

DE VAR UVITENDE OM sønnens diagno-
se før han ble født i 1972. I tillegg til at 
han manglet skillevegger mellom hjerte-
kamrene, viste det seg etter hvert at han 
hadde innsnevring på hovedpulsåren. 

– Han hadde ikke gode utsikter, fikk vi 
etter hvert beskjed om. Men ingenting 
av dette ble oppdaget ved fødselen. Han 
ble født i mai 1972 og i juni ble jeg 
bekymret fordi han var så snufsete når 
jeg ammet ham. På helsestasjonen mente 
de jeg skulle bruke nesedråper. Men da 
jeg ringte barnelegen, sa hun jeg slett 
ikke skulle finne på noe sånt! Da fikk vi 
time og legen konstaterte raskt «her er 
det noe galt!».

De ble sendt med drosje til Ullevål med 
en gang, men visste ennå ikke om det 

VAR MED PÅ STIFTELSEN AV FFHB:

- Både hjertebarnet vårt og hjertesaken 
vår har vokst seg store og livskraftige

Evy Lund var den første kassereren i Foreningen for hjertesyke barn. 
Lite visste hun i 1976 om hvor livskraftig foreningen skulle bli.

var hjertet eller lungene det var noe i 
veien med. Så kom legene altså fram til 
at det var hjertet som ikke fungerte som 
det skulle.  
– Hjertet! Det var vondt idet jeg forsto 
hva det var. Vi fikk beskjed om at han 
måtte bli to år eller veie minst 20 kg før 
han kunne opereres. Men de levnet oss 
ikke mye håp om at han noen gang ville 
fylle to år, forteller Tor Sverre.

Dermed måtte den lille krabaten bli på 
sykehuset. Han ble hentet hjem 2. juli 
til dåp, og var tilbake igjen på sykehuset 
etterpå.  
– Vi ble raskt enige om å prøve å gjøre 
dagene så normale som mulig. Vi hadde 
jo storebror Sverre Aleksander på tre år 
å ta hensyn til også, og forsøkte fra dag 
én å ha en så normal hverdag som mulig 
for alle fire. Evy kan fortelle om en blid 
krabat som taklet sykehusoppholdene 
fint og spiste godt selv om han var mye 
syk og blant annet fikk bronkitt og flere 
infeksjoner. Men da han nådde toårsal-
deren, veide han fortsatt ikke 20 kg.

– De valgte likevel å operere, og det 
gikk heldigvis godt. Men da han kom 
hjem etter noen uker, var han fortsatt 
i dårlig form. Da ble det ny operasjon 
og innsnevringen på hovedpulsåren ble 
oppdaget, forteller Tor Sverre.  

PÅ DEN TIDA VAR det ikke familierom 
på Ullevål, og Evy og Tor Sverre måtte 
hjem om kvelden.  
– Når vi var på sykehuset, tenkte vi på 

storebroren hjemme og når vi var hjem-
me, tenkte vi på Tor-Olav på sykehuset. 
Men vi var jo glade for at vi bodde i 
nærheten. Jeg husker jeg hørte om en 
mor nord i landet som måtte ta to ferger 
til fastlandet bare for å komme til lege. 

FFHB 40 år  |  Historikk

TEKST OG FOTO: TORILL FUNDERUD

Z

Sjarmøren Tor-Olav som barn.
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Tenk deg for noen ekstra bekymringer 
hun hadde! Barn på sykehus var mye 
mer alene på den tida enn i dag, og 
foreldrene fikk ikke like mye informa-
sjon og tett oppfølging som i dag. Det er 
klart at FFHB i årenes løp har påvirket 
dette og betydd mye for den positive 
utviklingen det har hatt. 

Til tross for at det i utgangspunktet var 
nok å ta seg av med småbarn i huset og 
jevnlige besøk på Ullevål, valgte Evy å si 
ja til verv i FFHB da spørsmålet kom.

HUN BLE DERMED den første kasse-
reren i foreningen og var sekretær på 
stiftelsesmøtet. LHL hadde allerede 
nettverket klart over hele landet. Det 
tror Evy var en forutsetning for å nå ut 
til nye medlemmer.

Foreningen var rask til å markere seg og HUSKER DU: Evy har spart på mange av papirene fra tida da FFHB ble startet for 40 år siden, 
og kan mimre sammen med ektemannen Tor Sverre. 
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innkalte tidlig til pressekonferanse.
– I starten var vi bare fire, fem foreldre-
par i Oslo som møttes, luftet historier 
og snakket om hva foreningen burde 
jobbe med. Etter noen møter hadde vi et 
interimsstyre klart og innkalte pressen 
til et sted som het Appolonia i Oslo. Jeg 
husker at også NRK kom. Det var stort! 

LHL hadde kontor- og møtelokaler i 
Oslo som den ferske foreningen fikk 
benytte, de fikk også kontorhjelp og 
bistand til utsending av materiell, og 
dro dessuten nytte av landsforeningens 
kunnskap om trygderettigheter og 
støtteordninger – og ikke minst organi-
sasjonserfaringen. 

– Vi støttet oss mye på LHL som blant 
annet ga oss råd om hva vi burde jobbe 
med. Det viktigste var å gi informasjon 
til foreldre til barn med medfødt hjerte-
feil. Fordi LHL allerede var organisert 
med lokallag i alle fylker, kunne jo den-
ne nye foreldreforeningen dra nytte av 
det, og slik fikk vi informasjonen ut til 
alle fylker og sykehus. Også kurstilbud 
kom raskt på plass. Vi og guttene våre 
var med på det aller første kurset, som 
var et toukerskurs på Frambu allerede 
på nyåret året etter at foreningen ble 
stiftet. FFHB inviterte foreldre fra hele 
landet via LHL. Det var et omfattende 
kursprogram som var for hele familier, 
slik at også søsken ble inkludert og var 
med i fellesskapet, minnes Evy.

OGSÅ STØTTEKONTAKTER ble etter 
hvert operative utover landet, men i be-
gynnelsen lå hovedvekten av aktiviteten 
i områdene rundt Oslo. 
– Oslo og Drammen var nok der vi ras-
kest fikk aktive medlemmer, og vi møttes 
i de to byene på ulike treff. Det første 
årsmøtet var i Bergen i august 1977, 
og det holdt vi på en yrkesskole i LHLs 
regi, Krokeide. 

FORELDRENYTT: Dette er forløperen til 
dagens «Hjertebarnet».

FFHB 40 år  |  Historikk

– Forløperen til Hjertebarnet, Foreldrenytt, kom i juni 
1977. Det er moro å se utviklingen som har vært fra den 

spede starten vi var med på

U

STARTEN: Det første referatet med 
formålsparagrafen som sier at FFHB 
skal jobbe for «de hjertesyke barn og 
foreldres sak».

MEDLEMMENE VAR RASKT ute med 
eget brevark, medlemskort og en bro-
sjyre.
– Forløperen til Hjertebarnet, Forel-
drenytt, kom i juni 1977. Det er moro 
å se utviklingen som har vært fra den 
spede starten vi var med på. Etter to, tre 
år kunne vi ikke engasjere oss like mye 
mer, på grunn av endret jobbsituasjon. I 
begynnelsen ble det heller ikke arrangert 
turer for familier, så det deltok vi ikke 
på. Men Tor-Olav har vært på noen tu-
rer som assistent etter at han ble voksen 
– han hadde lyst til å gi noe tilbake til 
foreningen. I dag jobber han som real-
fagslærer, er samboer og far til to døtre. 
Han som av legene ble spådd å være 
liten og tynn for alltid, er en kraftig kar 
på 180 cm, humrer Evy, som trekker 

fram navneendringen til foreningen, som 
hun mener sier noe positivt.   

– At det første navnet «Foreldreforenin-
gen for Hjertesyke Barn» ble endret til 
«Foreningen for hjertesyke barn» har 
antakelig sammenheng med at flere og 
flere av hjertebarna vokser opp. En me-
get oppløftende utvikling og noe å glede 
seg over i jubileumsåret.
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X-ORD NR. 2-2016

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

Husk å merke kryssordet med  
navn, adresse og alder.

FRISTEN ER 1. MAI 

SEND LØSNINGEN TIL:

Foreningen for hjertesyke barn
Postboks 222 Sentrum
0103 Oslo

MERK KONVOLUTTEN:

«Kryssord 2-2016»
(Ta gjerne en kopi, så slipper du  
å klippe i bladet.)

VINNERE AV KRYSSORD NR. 1-2016:

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

Emma Rasmussen, Gravdal
Gunn Jenshus Grande, Levanger
Askil Holberg Mentzoni, Tana

Gratulerer!
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Bli medlem i FFHB 
og ta del i et rikt fellesskap

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

jerteforeningen og jeg elsker 
bowling.» 

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

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

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

MELD DEG INN PÅ WWW.FFHB.NO

U

U

DIN STØTTE UTGJØR EN FORSKJELL!

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

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

ALLE HJERTEBARN SKAL HA GODE LIV.

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

På tross av mange tunge opp-levelser viser hjer-
tebarna en utrolig livsglede. Vi er stolte over 
Hjerte-barnkalenderen, og tror du også vil være 
stolt over å ha den på veggen.

www.ffhb.no/kalender

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

www.ffhb.no/fremtiden
KJØP HJERTEBARNKALENDEREN

Å TESTAMENTERE EN GAVE

BLI FAST HJERTEBARN-GIVER

www.ffhb.no/giver

MEDLEMSSIDE

DIN GAVE REDDER LIV

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

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

Kontonr: 3000 19 32000
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FYLKESLEDERE

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

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

HEDMARK |
WENCHE SVEEN RANDEN
Bekkelivegen 7
2315 Hamar
Telefon: 990 15 477
E-post: hedmark@ffhb.no

OPPLAND |
ANDRE HOLEN
Rådyrstien 15
2609 Lillehammer
Telefon: 918 08 068
E-post: oppland@ffhb.no

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

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

TELEMARK |
CATHRINE SØTVEDT
Johann Schaannings gate 97
3746 Skien
Telefon: 416 06 667
E-post: telemark@ffhb.no

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

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

ROGALAND |
HILDE ELISABETH HÅLAND
Lundegeilen 82
4322 Sandnes
Telefon: 977 13 664
E-post: rogaland@ffhb.no

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

SOGN OG FJORDANE |
VERONICA HILDE
Hildastranda
6793 Innvik
Telefon: 414 30 166
E-post: sognogfjordane@ffhb.no

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

SØR-TRØNDELAG |
STIAN SAMSET ELVEBAKK
Porsmyra 63
7091 Tiller
Telefon: 988 61 620
E-post: sor-trondelag@ffhb.no

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

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

TROMS |
ASGEIR NILSEN
Seljebergan 15
9300 Finnsnes
Telefon: 975 85 223
E-post: troms@ffhb.no

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

LANDSSTYRET

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

NESTLEDER |  
SISSEL HOLM-SANDNES
P.b. 58
1625 Manstad
Tlf.915 11 723
E-post: nestleder@ffhb.no

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

REGION SØR |  
HILDE HELLELAND
Kjæråsen 118
4887 Grimstad
Tlf. 415 03 210
E-post: regionsor@ffhb.no

REGION VEST |  
TURID ENGEN
Lensmann Carlsens vei 6
4352 Kleppe
Tlf. 412 19 701
E-post: regionvest@ffhb.no

REGION MIDT |  
ANITA R. BROKSTAD
Hoemsvegen 23
7019 Trondheim
Tlf: 988 20 190
E-post: regionmidt@ffhb.no

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

VARA REGION ØST | 
INGUNN KILDAHL JOHANSEN
Fjellom 30 B
1529 Moss
Tlf. 922 33 848
E-post: vara.regionost@ffhb.no

VARA REGION SØR |  
VEGARD BØ BAHUS
Louises vei 34
4633 Kristiansand
Tlf. 979 76 242
E-post: vara.regionsor@ffhb.no

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

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

VARA REGION NORD |
SILJE KRISTIN GRYTØYR
Jonas Lies gate 19 C
8004 Bodø
Tlf. 957 59 576
E-post:vara.regionnord@ffhb.no

HVEM ER HVEM

KONTAKTSYKEPLEIERE

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

RESSURSGRUPPA I FORENINGEN 
FOR HJERTESYKE BARN 

Leder | Anita Gresberg

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

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

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

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

Har du mistet ditt barn?
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Aktivitet, mestring og skole -  Barna introduseres for fysiske aktivi-
teter hvor fokuset er å mestre de ulike utfordringene som en kronisk 
sykdom gir.

Aktivitetstilbudet
Geilomo har aktivitetsfasiliteter som gymsal, svømmebasseng, 
klatrevegg, fotballbane, volleyballbane, asfaltert basketbane/hånd-
ballbane, sykler, kanoer, langrennski, alpinski, skøyter, friluftsliv med 
mer. Vi benytter oss av aktivitetsmulighetene på Geilo.

Hva skjer etter oppholdet?
Ved utskriving får foreldrene samtale med fagpersonalet, og en opp-
summering av oppholdet. Det blir sendt epikrise til innleggende lege, 
sykepleie/aktivitetsrapport til helsesøster, fastlege og hjemmet, og 
pedagogisk rapport til hjemskolen. Rapportene inneholder forslag 

til oppfølging. Barna får med seg en plan for aktivitet som de selv 
og deres foresatte har vært med på å utarbeide under oppholdet. 
Ved behov kan vi ta imot besøk fra helsepersonell og ansatte ved 
hjemskolen eller barnehagen.

Grupper for hjertebarn vinteren 2016 blir fra 20.02-23.03-2016.
Høst 2016: cirka 19.09 -14.10.2016

Påmelding:
Søknad om opphold på Geilomo sendes fra fastlege eller spesialist til:
OUS HF Ullevål
Barnemedisinsk avdeling
Henvisning
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo

Aktivitet for hele familien på Beitostølen i sommer
– et opphold for dere?

Familieopphold på Beitostølen Helsesportsenter i perioden 25. juli – 
13.august. Hele familien er velkommen i midtuken hvor det er fokus 
på tilrettelegging av aktivitet hvor hele familien kan være med. I tillegg 
til fokus på fysisk aktivitet og mestring blir det nettverk og samtale-
grupper for foreldre, barn og søsken.

Tilbudet gjelder hjertebarn i aldersgruppen 9 – 14 år og deres familier 
uansett hvor i landet du bor. Foresatte og søsken bor uten omkostning 
i familieuken. 

Påmelding/informasjon:
Beitostølen Helsesportsenter Legekontoret
2953 Beitostølen
legekontor@bhss.no
Tlf.: 61 34 08 00

Aktivitet for hele familien på Valnesfjord i september
–  et opphold for dere?

Familieopphold på Valnesfjord Helsesportsenter i perioden 
4.-16. september 2016. Hele familien er velkommen i midtuken hvor 
det er fokus på tilrettelegging av aktivitet hvor hele familien kan være 
med. I tillegg til fokus på fysisk aktivitet og mestring blir det nettverk 
og samtalegrupper for foreldre, barn og søsken.

Tilbudet gjelder hjertebarn i aldersgruppen 10 – 14 år og deres familier 
uansett hvor i landet du bor. Foresatte og søsken bor uten omkostning 
i familieuken. 

Påmelding/informasjon:
Søknad fremmes via helsepersonell og sendes til Regional 
Vurderingsenhet (RVE). 

Søknadsskjema kan lastes ned 
fra våre nettsider www.vhss.no

HABILITERINGSOPPHOLD 
PÅ GEILOMO BARNESYKEHUS 
for hjertebarn og foresatte i 2016 



Jeg hater å stå i kø. Det er 
nesten det mest meningsløse 
jeg gjør (men ikke det kjedelig-
ste, for det er å vaske huset). 
Jeg får kort lunte, høy puls og 
de minst sympatiske trekkene 
ved meg kommer frem.
Jeg går helst i butikken nær 
stengetid, og tar gladelig toget 
i stedet for bilen til jobb. Det 
mest irriterende, er kanskje å 
stå i en stillestående kassakø 
og ergre seg over at det er 
en spesielt lite rasjonell og 
effektiv person som sitter og 
betjener den.
Stort sett alle køene jeg står 
eller sitter i, er ganske så 
betydningsløse. Heldigvis. Og 
det er bare mitt problem at 
jeg håndterer det så dårlig.
 
Jeg kan ikke forestille meg 
hvordan det er å stå i or-

gankø.
Men jeg kjenner noen som 
gjør det. Et ungt menneske 
som har hele livet foran seg, 
men har fått livet satt på 
vent. Hele familien har livet 
på vent. Det blir vanskelig å 
planlegge mer enn én dag om 
gangen, og som dagene, ukene 
og månedene går blir det sta-
dig vanskeligere å få tankene 
bort fra noe annet enn dette: 
Transplantasjonen.
Vil organet komme i tide? 
Vil det gå bra? Hvor mange 
komplikasjoner vil de støte på 
underveis?
Jeg kjenner jeg blir stressa 
bare av å tenke på det. 

Transplantasjonskøene i Nor-
ge vokser, blant annet fordi 
stadig flere barn med veldig 
kompliserte hjertefeil vokser 

opp – og én dag kan trenge 
et nytt hjerte. Mange av våre 
medlemmer kan få behov for 
et nytt hjerte en gang – og 
flere har allerede fått det.
Derfor er organdonasjon så 
viktig for oss. Hvis flere sier 
ja til organdonasjon, blir 
tilgangen på organer større. 
Vi må bidra til at flere sier til 
sine nærmeste: Jeg er organ-
donor.
 
Når du leser dette, håper jeg 
at familien til min unge venn 
har fått den telefonen de går 
og venter på hvert våkne 
minutt. At ventetiden er over. 
At livet kan starte på nytt.

MARIT HAUGDAHL

STYRELEDER I VOKSNE MED MEDFØDT 
HJERTEFEIL

DEN ALLER VIKTIGSTE KØEN

Nr. 2 2016  |  Magasin utgitt av Voksne med medfødt hjertefeil

Hjerterom

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

Besøksadresse:  
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
Postadresse:  
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Organisasjonskonsulent:  
Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687. 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl 
Redaksjonen ble avsluttet 17. mars 

Møt Tov & 
The Pacemakers

Fighteren 
Veronica

Nye muligheter 
på Feiring

side 2

side 4

side 6
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Tov & the pacemaker 

I HARMONI 
Tov August Kvammen Forberg fikk ikke til å spille piano på grunn av senskader 
etter en hjerneblødning. Da lærte han seg bare å spille trompet i stedet for. 

DET HANDLER IKKE OM hvordan du har det, 
men hvordan du tar det, heter det. Akkurat det er 
Tov et godt eksempel på.

Listen over utfordringer han har støtt på, er lang: 
18 år gamle Tov August er født med flere hjerte-
feil, har hatt en banding (hjelpeoperasjon som kan 
benyttes ved hjertefeil som gir for mye blod til 
lungene) og er Fontan-operert (som er en serie 
operasjoner som utføres når det ikke er mulig å ha 
fire kammer i hjertet). Sin unge alder til tross har 
han også hatt to hjerneblødninger, med det resultat 
at han har noe nedsatt førlighet i venstre arm og 
hånd samt venstre fot. Han har innlagt pacemaker 
og har måttet gjennomføre en ablasjon. 

 
Sist han opererte var i 8. klasse, det var en stor 
ablasjon (avbrytelse av elektrisk ledningsvei i 
hjertet).
– Etter det har det funka som bare det! Man blir 
født inn i verden med forskjellige muligheter. Ikke 
alle er like heldige som meg, sier Tov.
– Jeg hadde ikke vært den jeg er nå uten de ut-
fordringene jeg har hatt. Og jeg er veldig fornøyd 
med den jeg er nå. Det har jo gått greit, så da kan 
jeg si jeg er fornøyd med hvordan det er blitt og 
med livet. Jeg har ingenting å klage på, og vet 
hvordan det kunne vært. Nå er jeg så frisk som 
jeg noen gang har vært og kan være. Jeg skal leve 
på den bølgen til det går over…

TIL OL PÅ LILLEHAMMER
Ablasjonen ble gjennomført i juni 2011, og i dag 
lever han livet optimalt med skole (han er russ 
denne våren), trompetspilling, uorganisert idrett 
og friluftsliv. 

I februar spilte bandet hans, Ska-punkbandet 
Tov & The Pacemakers, under Ungdoms-OL 
på Lillehammer. Bandet med de unge musiker-
ne fra Bø i Telemark vant fylkesfinalen i UKM 
2015, og under landsmønstringen i Trondheim i 
fjor sommer ble de plukket ut til å være med på 
Sjoggfest, den kulturelle delen av ungdoms-OL. 
Til sammen var rundt 100 musikere og artister 
med i kulturprogrammet som gikk parallellt med 
idrettskonkurransene. 

– Vi måtte bare si ja! Men bandet er litt opp-
løst, så vi har øvd i ferier og sånn. På den første 
konserten var det full fart. Vi var så heldige at 
Morgan Sulele og Innertier skulle spille etterpå, 
så det var tjåka fullt, spesielt av småjenter. Da 
passet det fint med musikk med litt liv i – folk var 
i modus for den type musikk. Det ble full klaff. 
Vi spilte også på Hafjell. Utendørs. Det var verre. 
Det var 12 blå, og gitaristen sprakk opp en finger 
så blodet stivnet på gitaren…

Tov August Kvammen Forberg har spilt trompet 
over halve livet, i 10 år.

– Hemmer den nedsatte førligheten deg når du 
spiller?
– Det er minimalt. Jeg prøvde å spille piano, men 
det ble vanskelig. Derfor ble trompet det enkleste, 
for da bruker jeg den ene armen bare til støtte, 
forteller han.

Til tross for at han har et eget band oppkalt etter 
seg, og at spilleoppdraget på Lillehammer ga 
mersmak, har han ikke tenkt å bli musiker. 

– Jeg hadde ikke vært den jeg er nå uten de 
utfordringene jeg har hatt. Og jeg er veldig 
fornøyd med den jeg er nå.
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– Det er en hobby, men en fin hobby. Jeg spiller 
også i korps, og har et annet band i tillegg, sier 
Tov.

Han planlegger å bli student til høsten, og vil 
studere fornybar energi eller geofag. 

BEVEGELSE ER BRA
– Jeg er heldig som har vokst opp i en idretts-
glad familie. Jeg har fått idrettsgleden inn med 
morsmelka. Det var aldri snakk om å slippe fordi 
jeg var syk. De presset på og dro meg ut, selv om 
jeg i starten var veldig grinete av og til. Jeg er 
takknemlig for det. Det er ikke bare du selv som 
skaper hvem du er. De rundt betyr også mye, og 
jeg har vært heldig med de folka, slår han fast.
Tov spiller fotball, tennis, bordtennis, han jogger 
innimellom – selv om han synes det er veldig 
kjedelig – går på tur på fjellet og i skogen, og han 
går både langrenn og står alpint.
– Hva slags aktiviteter jeg driver med? Jeg må 
nesten si «alt». Frisbee er kjempemoro, og 
ishockey. Vi har ingen bane her, så det går ikke så 
hardt for seg. Det har aldri vært noe problem - 
alt med bevegelse er bra.

– Er du aldri redd?
– Jeg tenker jo på risiko, men kjenner kroppen 
min så godt. Jeg vet at hvis det går galt, er det 
kroppen som svikter, og da kan jeg ikke gjøre noe 
med det uansett. Jeg kan ikke leve et liv og bare 
tenke på alt som kan skje. Og det er så mange 
andre ting enn å hoppe i strikk man kan gjøre her 
i livet. Det handler bare om å ta litt hensyn, sier 
Tov August.

KJENNER KROPPEN GODT
Han har alltid vært åpen om sykdommen sin 
både blant venner og på skolen.  
– Derfor er det alltid folk rundt meg som vet hva 
de skal gjøre. Det er viktig for meg med åpenhet. 

For tenk om det skjer noe – og bare du vet hva 
man skal gjøre, sier han.

Vennene til Tov vet at støt kan være litt farlig, de 
spør alltid på forhånd om ting er greit, og vet at 
de skal ringe 113 hvis det går riktig ille.
– For at de også skal ha det bra, må de vite hva 
de skal gjøre. En gang fikk jeg flimmer og veldig 
høy puls da vi var ute i nærheten av huset. Venne-
ne mine skjønte med en gang hva de skulle gjøre. 
Det var veldig fint for meg å vite, sier han.
På barneskolen lærte han raskt at flimmer-
anfallene gikk over når han satte seg ned.

– I dag har jeg helt stålkontroll på når jeg må ta 
pause. Jeg har lært å kjenne meg selv og kroppen 
min, og det er viktig. Og for å lære det, må man 
være litt i aktivitet. Du lærer ingenting av å sitte 
på ræva, for å si det sånn.

Mange dramatiske hendelser til tross; denne unge 
mannen har ikke følt behov for hjelp til å sortere 
tankene rundt alt som har skjedd.
– En gang skulle jeg snakke med en psykolog, 
men skjønte ikke hvorfor. Andre hadde taklet 
det verre, kanskje. Det er lett å grave seg ned og 
bruke unnskyldninger, sier han, vel vitende om at 
han kun kan uttale seg på egne vegne.

– Tenker du er annerledes enn andre 18-åringer?
– Kanskje. Det er ikke så mange i vennegjengen 
som hadde giddi å hørt så mye etter på sånne ting 
som vi snakker om nå…

– Er du takknemlig for at du er født syk? 
– Det er vanskelig å si «ja» til det. Men jeg er 
takknemlig for det som har hendt etter at jeg ble 
født. Det er mange dyktige folk her i landet. Fy 
fasen, de derre legene, ass. De er dyktige!

Tov & The Pacemakers i aksjon på Lillehammer. Tov August er mye ut på tur, og sjelden sur.

Her feirer Tov 
pacemaker-byttet 
med Grandiosa.

Tov som liten gutt. At 
man var syk, var aldri 
noen unnskyldning for 
å slippe unna familie- 
aktivitetene.

Foto: Jostein Vedvik
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– FEBRUAR ER EN SPESIELL måned 
for meg. I februar 2010 fikk jeg min 
første hjertestans.
 
Jeg ble funnet livløs, men vellykket gjen-
opplivet, og våknet uten mén etter fem 
dager i kunstig koma, forteller Veronica 
W. Urdal, som er fra Kristiansand  
og arbeider som tannpleier. Etter dette 
ble hun diagnostisert med Lang QT 
syndrom, og fikk implantert ICD (hjerte- 
starter).

Fem år senere, i februar 2015, ble  
Veronica hjerteoperert. Dette var plan-
lagt lenge, etter at det ble avdekket en 
stor lekkasje i mitralklaffen under utred-
ningen etter hjertestansen i 2010.
– Operasjonen gikk strålende, men to 
uker etterpå fikk jeg hjertestans igjen. 
Mirakuløst nok våknet jeg igjen etter 
nedkjøling og kunstig koma. Deretter 
ble jeg som den første fra Norge sendt til 
Italia for sympatektomi-behandling, som 
er kirurgisk avskjæring eller fjerning av 
deler av det sympatiske nervesystemet. 
Deretter gikk turen til Rikshospitalet 
igjen for å skifte ICD, forteller Veronica 
videre.

MYE PÅ HJERTET
Lang QT-syndrom er genetisk. Etter at 
Veronica hadde fått diagnosen, ble det 
avdekket at tre andre familiemedlemmer 
har den samme mutasjonen. 

– Har den defekte mitralklaffen noe med 
dette å gjøre?
– Det er faktisk en egen defekt, noe 
sjeldne greier de kalte Barlows, en pro-
laps av mitralklaffen. Den ga stor lek-
kasje, og ingen kunne på forhånd si om 
den måtte erstattes av mekanisk klaff, 
eller om den kunne fikses med plastikk, 
sier Veronica. Men hjertekirurg Sigurd 
Birkeland på Rikshospitalet klarte å 
«klippe og lime»den defekte klaffen. Det 
ble utført en ablasjon i samme slengen, 
da hun også hadde atrieflimmer.  

Å leve med en genetisk hjertefeil:

Fra knock-out til fighter spirit
Frem til i februar 2010 
levde Veronica W. 
Urdal et helt vanlig liv. 
Så fikk hun hjertestans.

LANG QT-TID SYNDROM
Lang QT-tid syndrom er en arvelig sykdom som skyldes unormal elektrisk ledning i 
hjertet. 

Hjerteslagene er styrt av elektriske impulser i hjertemuskelcellene, som man kan 
registrere ved å ta et elektrokardiogram (EKG). Man ser da et bestemt mønster 
som er angitt med bokstavene P, Q, R, S og T. Ved lang QT-tid syndrom er avstanden 
mellom Q og T i EKG lenger enn normalt.

Årsaken til lang QT-tid syndrom er en defekt i en av ionekanalene som transporterer 
ionene inn og ut av hjertemuskelcellene. Disse ionekanalene er bestemt av genene 
dine (arveanlegg). 

Forlenget QT-tid medfører økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Dette kan opp-
leves som hjertebank, og kan føre til at man blir svimmel eller besvimer. I sjeldne 
tilfeller kan hjerterytmeforstyrrelsene føre til hjertestans.

De aller fleste pasienter med lang QT-tid syndrom behandles med betablokkere.  
I alvorlige tilfeller må det vurderes om man skal operere inn en ICD (hjertestarter).

Hvis én av foreldrene har lang QT-tid syndrom, er det 50 prosent sannsynlighet for 
at hvert av barna arver sykdommen.

Flere faktorer kan utløse hjerterytmeforstyrrelser hos personer med lang QT-tid 
syndrom, som hard fysisk aktivitet, psykisk stress, svømming og kraftig lyd. Enkelte 
vanlig brukte medikamenter (antibiotika og antidepressiva), kraftig diaré og andre 
former for uttørring kan øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser. Svangerskap og 
tiden etter forløsning er en risikosituasjon hos noen.
Stort sett lever pasienter med lang QT-tid syndrom helt normale liv, og mange 
opplever aldri symptomer.

Kilde: Enhet for hjertegenetikk, kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet
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– Så jeg har mye på hjertet, kan du si, sier 
Veronica.

FIGHTER SPIRIT
Nå i februar 2016, var hun igjen i stand 
til å se framover og glede seg over at figh-
tene er over, i alle fall for en stund.
 
– Jeg er tilbake i jobb og hverdag, og 
prøver å opprettholde en viss mengde 
trening, sier 38-åringen.

En venn av henne som er fotograf, spurte 
om å få ta noen «fighterbilder» som et 
symbol på alt som har skjedd. Dette er 
usminkede bilder med ferske arr, som 
fotografen og Veronica gjerne deler med 
andre som inspirasjon.

– Jeg deler gjerne solskinnshistorien med 
andre «fightere». Få andre enn oss vet 
hva det koster å bli konfrontert med vår 
egen dødelighet, og skulle leve videre 
med arr på kropp og sjel. Og få er vel 
mer takknemlige og ydmyke for å leve i 
de små, gode øyeblikkene.

Det er viktig at vi heier på hverandre, sier 
Veronica W. Urdal.
– Hvis min historie og erfaring kan 
brukes til noe positivt gir det jo litt mer 
mening å ha gått gjennom alt. 

Flere danske forskningsprosjekter
KØBENHAVNS UNIVERSITET SKAL FORSKE PÅ MEDFØDT HJERTEFEIL
Lars Søndergaard, Professor og overlege ved Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet i København, setter i gang en rekke 
forskningsprosjekter i de kommende årene, skriver danske Dagens medisin.
Prosjektene som skal dekke hele spekteret innen medfødt hjertesykdom – fra fosterstadiet og langt inn i voksenlivet. Særlig den 
voksne pasientgruppen er ukjent land for forskerne, forteller professoren.
I dag overlever som kjent de aller fleste hjertebarna, og de vokser opp og går inn i de voksnes rekker. 
– Det har hatt den positive utviklingen at vi i dag har mer enn 25.000 voksne som lever med medfødt hjertesykdom i Danmark, 
og det er en interessant pasientgruppe, som på mange måter er helt ukjent land for oss, nettopp fordi vi ikke tidligere så disse 
hjertebarna bli voksne, sier Lars Søndergaard.

Teater for og med unge funksjonshemmede
Et teaterselskap i Oslo ønsker å sette opp en forestilling 
om, av og med unge mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Bacalao Performance Company ønsker å utvikle et tea-
terprosjekt med mål om å bidra til økt bevissthet, kunnskap 
og forståelse rundt funksjonshemmedes livssituasjon og 
utfordringer i dagens samfunn. 
Prosessen begynner med en samtale for deltakerne den første uken i april. Deretter 
vil en dramatiker bearbeide beretningene til en helhet som kan fortelles i en scenisk 
form, et manus. Utover høsten og vinteren vil forhåpentligvis forestillingen ta form, 
og innøves i samarbeid med regissør og koreograf, før deltakerne fremfører forestil-
lingen for et publikum.  Unge Funksjonshemmede ser etter deltakere i alderen 18-30 
år, som bor i Oslo-området. 
Har du en god historie, og noe på hjertet? 

Ta kontakt på sigrid@ungefunksjonshemmede.no

Mats lever ut drømmen
Hjertesyke Mats Svendsen fra Trømsø er 
med i TV2-programmet The Stream, med 
en sang hvor han skildrer hvordan han 
opplevde å bli hjertesyk som ung.

31 år gamle Mats forteller: – Jeg har meldt 
meg på en konkurranse hvor alt handler 
om å få flest mulig mennesker til å spille 
av mitt bidrag flest ganger! Jeg bidrar i 
konkurransen med låta «Living The Dream» 
som skildrer hvordan jeg opplevde å bli 
hjertesyk som ung.
Hver uke frem til i begynnelsen av mai 
kåres en vinner. Da Hjerterom gikk i produksjon rett før påske, lå Mats på en knall-
sterk 3. plass. Bidragene på de to øverste plassene hadde begge gått videre i hver sin 
ukerunde. Alle bidragene som går videre, blir med i konkurransen når den flytter seg 
til TV-skjermen til høsten. Vil du høre og se Mats der, må du stemme på ham nå…
Til sangen er det laget en musikkvideo, der også sykehusmiljøet er med. 
– Det er utrolig kult at min hjertelege, som ga meg beskjeden som endret livet mitt 
fullstendig, er med i musikkvideoen! Håpet er at deltakelsen min kan synliggjøre at 
også unge kan bli hjertesyke, og at det kan gi håp til andre i liknende situasjoner, sier 
Mats.
Hjertelegen heter Kristina Larsby, og Mats kan ikke få fullrost henne nok. 
– Et fantastisk medmenneske og lege. Hun evnet å se helheten, og har gitt meg mange 
tunge beskjeder på en utrolig fin og trygg måte. Hun er virkelig et eksempel til etter-
følgelse, sier han.

Les mer på thestream.no
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Liv går tapt grunnet  
usikkerhet om avdødes vilje
Mange potensielle organdonasjoner som kunne reddet liv, 
blir ikke realisert, viser nye tall fra Oslo Universitetssyke-
hus, Rikshospitalet.

Når spørsmålet om donasjon har kommet opp på syke-
huset endte 40 (26%) av dem med avslag i 2015. Syv av 
disse skyldtes at den avdøde var uttalt negativ til organ-
donasjon. Ved 33 av tilfellene ble ikke organdonasjon 
gjennomført fordi pårørende sa nei på den avdødes vegne, 
ofte da avdødes vilje var ukjent. 
Troels Mathisen, informasjonssjef i Stiftelsen Organ-
donasjon er bekymret.
– Vi vet at kun en veldig liten andel av befolkningen er 
uttalt negative til å donere sine organer. Vi antar derfor 
at de fleste av avslagene var på vegne av personer som 
egentlig ønsket å redde liv.
I Norge redder én organdonor i snitt tre liv. Det betyr at 
bare i fjor kunne over 90 mennesker ha fått den livsnød-
vendige hjelpen de trengte.
– Fortell det til familien, sier Troels Mathisen, informa-
sjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.
En ny opinionsundersøkelse utført av Stiftelsen Organ-
donasjon i samarbeid med IUM/IPSOS MMI, viser at 74 pro-
sent av befolkningen er positive til å donere sine organer, 
men at kun halvparten av disse har meddelt dette til sin 
familie. 22 prosent har ennå ikke tatt stilling og bare fire 
prosent oppgir å være negative til organdonasjon. Dette 
er langt lavere enn den reelle avslagsprosenten på 26.
– Det betyr at mange som ønsket det, likevel ikke fikk 
donere sine organer etter at de gikk bort, fordi de aldri 
formidlet sitt ønske. Alt som skal til er å si «jeg er organ-
donor» til sine nærmeste, sier Mathisen.

I Norge er det din vilje til organdonasjon som gjelder, i 
henhold til loven. De pårørende skal kun bekrefte denne. 
Men vet ikke familien, fører denne usikkerheten ofte til et 
nei.
Tallene fra OUS, Rikshospitalet viser at antall transplan-
tasjoner i 2015 har holdt seg relativt stabilt i forhold til 
året før, med 110 realiserte donasjoner, og totalt 431 
transplanterte organer. Tilsvarende tall i 2014 var hen-
holdsvis 116 og 456. Antall avslag har gått ned fra 28 til 
26 prosent. Ventelistene fortsetter å øke. 

NYE MULIGHETER PÅ FEIRING
Årets første GUCH-gruppe på Feiringklinikken er allerede ferdige 
med sitt fire uker lange opphold. Det er planlagt ytterligere to 
rehabiliteringsgrupper med voksne med medfødt hjertefeil i 2016. 
Det første er allerede i mai!
Dersom du ønsker rehabiliteringsopphold spesielt for GUCHere på 
Feiringklinikken i år har du følgende muligheter: 
Fra 02.05.2016 – 27.05.2016  – søknadsfrist 10.04 eller så fort som 
mulig etter det dersom det er plass.
Fra 12.09.2016 – 07.10.2016. med søknadsfrist 15.08.16.
Oppholdet er gratis og du søker dit via din fastlege. Dersom du får 
innvilget søknaden, blir du sykemeldt i perioden, og det får ingen 
økonomiske konsekvenser for din arbeidsgiver.
Les mer om kriterier og oppholdet på vmh.no

HVA SKJER PÅ LANDSMØTET?
8. – 10. april er det fagdag og landsmøte i VMH. 40 personer er 
påmeldt til fagdagen, mens vi blir rundt 30 på landsmøtet. Følg med 
på vmh.no og på vår Facebook-side for oppdateringer og nyheter fra 
årets store begivenhet!

HÅRETE MÅL
Mange har lurt på hva som blir VMHs hårete mål i år. Vi satser fort-
satt på Rallarvegen siste helgen i august. Her blir det muligheter 
for sykling og aktiviteter som alle kan være med på. Invitasjon vil bli 
send tut i løpet av våren. Hold av helgen! 

Støtter Organdonasjon
Har du tatt stilling til 
organdonasjon, spør 
VMH region midt. 
De vet at mange med 
medfødt hjertefeil risi-
kerer å komme på en 
transplantasjonsliste 
en dag. På Valentine-
dagen i februar ar-
rangerte de stand for 
Stiftelsen Organdona-
sjon i Trondheim. Her 
er det Siw og Moïra 
som mobiliserer for 
en god sak.



BLI MED PÅ ARCTIVITY
Er du over 16 år, liker å være ute og vil utfordre deg selv fysisk? 
Da er kanskje Arctivity noe for deg?

Arctivity er et landsdekkende tilbud 10.-15. juli 2016 som arran-
geres på Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland, for deg med 
fysiske funksjonsnedsettelser som:
• Er over 16 år
• Liker å være ute
• Er interessert i og nysgjerrig på å utfordre deg fysisk
• Ønsker å utvikle personlige ferdigheter i nye aktiviteter
• Trives i et inkluderende og kreativt miljø
• Vil oppleve, og dele lyse sommernetter nord for polarsirkelen
Arctivity er godt tilrettelagt og har ulike aktiviteter med mange 
og flinke ledere og hjelpeledere. Man får mulighet til å prøve ut 
en aktivitet man liker eller synes virker spennende, og får trene 
på dette i flere dager. Og at det er et helt supert sted å bli kjent 
med andre med andre funksjonsnedsettelser, og man kan lære av 
hverandre. Lederne er opptatt av mestring og at alle skal få utfor-
dringer som passer sitt nivå og sin funksjonshemning.
På bildet ser vi VMH-er Solveig som deltok i 2015 – og som var en 
av de første som meldte seg på årets Arctivity.
Les mer på http://arctivity.no/

CAFÉ I NORD

VMH region nord har hatt café 
både i Trømsø og Bodø denne 
våren. Her er det William og Rolf-
Olav som jabber om det dårlige 
været utenfor i Bodø by.

OUS SATSER PÅ UNGDOMSHELSE
 12. – 15. april 2016 arrangerer Oslo universitetssykehus en 
ungdomshelseuke. 
Målet er å gi ansatte økt kunnskap om ungdom og unge voksne 
som pasientgruppe. 
– Unge er i en sårbar periode av livet. Det er mye press om å 
være som alle andre.  Det er ikke bare enkelt å være ung og 
samtidig være på sykehus og ikke får være med på alt, sier 
Frøydis Løvberg Lien, leder av ungdomsrådet. Hun er også 
leder av VMH region sør.
– Det er viktig at vi blir sett og tatt godt vare på i situasjoner 
som kan være utrygge for oss sammenlignet med hverdagen 
til «vanlig» ungdom.  Det er derfor flott at helsepersonell i 
løpet av Ungdomshelseuke får mulighet til å få økt kunnskap 
om ungdom, sier Løvberg Lien.
OUS etablerte Ungdomsråd i juni 2012, og har langt på vei 
oppnådd intensjonen om et mer ungdomsvennlig sykehus som 
utvikler sine tjenester sammen med pasientene.
Ungdom og unge voksne defineres til å være i aldersgruppen 
12-25 år og er en pasientgruppe med særskilte behov. Denne 
aldersgruppen er i en annen livsfase, er mer sårbare og har 
derfor behov for informasjon og tilrettelegging som kan skille 
seg fra både barns- og voksnes behov. Derfor må helseperso-
nell ha særskilt kompetanse om ungdomshelse.
I ungdomshelseuka vil det bli flere aktiviteter på sykehuset, 
du vil merke at noe skjer. Helseminister Bent Høie vi åpne 
uken og barneombudet vil snakke om unges rettigheter. 
Fredag 15. april skal Mia Börjesson holde foredraget «Motive-
rende samtaler med ungdom».
Les programmet for uken her: www.oslo-universitetssykehus.
no/ungdomshelseuka 

HJERTELITTERÆR AFTEN I VEST
Før jul inviterte VMH 
region vest alle som 
hadde lyst til å lese den 
selvbiografiske romanen 
«Verden som var min. 
Sekstitallet» av Ketil 
Bjørnstad til lesesirkel. 
Gry og Eirin møtte opp 
og ble traktertav Fredrik 
med gløgg, juleknask og 
hjemmebakte lefser (de er da region vest, for svingende!). 
Hvorfor hadde de valgt denne boka? Først og fremst fordi 
Bjørnstad er en av oss – han har erfaring med hjerteflimmer.
Fredag 15. april klokka 18 blir det ny hjertelitterær aften 
hos Fredrik i Hoveveien 7, leilighet 702, på Sandnes. Her blir 
det noe å bite i og ta gjerne med noe godt i glasset, oppfor-
drer arrangøren. Kveldens bok er «Sjef i eget liv» av Ingvard 
Wilhelmsen.

Ny brosjyre om yrkesveiledning
VMH har utarbeidet en yrkes-
veiledningsbrosjyre for unge 
voksne med medfødt hjertefeil. 
Så vidt vi vet, finnes det ingen 
slik brosjyre fra før. Teksten er 
skrevet i samarbeid med Smart 
Karriere, og på bakgrunn av 
informasjon fra kardiologer. 
Sosionomen ved OUS Rikshospi-
talet har dessuten lest gjennom 
teksten før trykking.
Her finner du gode råd for å 
velge riktig utdanning og yrke 
for deg med medfødt hjertefeil. 
Brosjyren er finansiert av Lasse 
Liten-stiftelsen.
Du kan laste ned brosjyren på 

vmh.no eller få den tilsendt ved å sende en epost til anne@vmh.no
Vi ønsker å få distribuert yrkesveiledningsbrosjyren til så mange 
venteværelser, rådgivningskontorer, skoler, sykehus, helsestasjo-
ner etcetera som mulig. Vet du om et sted de bør ha brosjyren? 
Tips oss – og vi sender en bunke!



FRIENDS OF
THE FAMILY

Why stay anywhere else ?


