
Yrkesveiledning
Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en 
ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom 
som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du 
litt informasjon som kan være nyttig på veien.



VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

De fleste barn og voksne med medfødte hjertefeil fungerer godt i hverdagen, men 
for en del medfører sykdommen at man må ta noen ekstra hensyn i det daglige.  
Å studere og arbeide når man er syk kan være vanskelig, men det er likevel viktig 
å ha en jobb. Flere studier viser at livskvaliteten er høyere hos de som har en jobb 
enn hos de som er arbeidsledige. Hvor mye man vil jobbe må være opp til den 
enkelte, og behovet for hvile må balanseres med ønsket om å være i jobb.
Om man er mye syk kan det være vanskelig å skaffe seg en utdanning, men det 
finnes ordninger fra NAV og Lånekassen som kan gjøre det å ta en utdanning  
lettere for denne gruppen. 

Et godt råd: be om råd

Det er viktig å velge utdanning og yrke etter interesser, men det er ikke alltid like 
lett å vite hva man er interessert i. Det finnes flere tester på internett som kan 
hjelpe deg med å finne ut hvilket yrke du passer innenfor. 

Forskning viser at yrkesrådgiving får flere ut i arbeid, og at yrkesaktive står lenger 
i jobbene sine. Elever i grunnskolen og videregående opplæring har rett til å få 
informasjon, rettledning, oppfølging og hjelp til finne seg til rette på skolen og ta 
avgjørelser i tilknytning til framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Mange kan ha 
god nytte av å benytte seg av tilbudet om rådgiving, men ofte kan kunnskapen om 
de utfordringene som kronisk syke har, og din tilstand spesielt, være mangelfull. 
Når du har en medfødt hjertefeil bør du derfor få mer spesialisert yrkesrådgiving 
fra den hjertelegen som du er til kontroll hos på sykehuset. 

Mulige begrensninger

Man kan stort sett fritt velge utdanning og yrke på lik linje med friske selv om 
man har en medfødt hjertefeil, men noen begrensninger kan hjertefeilen medføre. 
Enkelte yrker stiller strenge medisinske krav som gjør at hjertesyke ekskluderes fra 
  opptak til utdanning eller tjeneste, mens andre yrker kan være for 
         fysisk krevende til at personer med nedsatt fysisk yteevne 
   vil klare dem. Det kan være nødvendig å ta høyde for at 
   hjertesykdommen din kan forverre seg i framtiden, og det 
   kan derfor være lurt å be kardiologen din om råd på dette 
   området. De vil kunne si noe om hvordan det er forventet 
   at din hjertesykdom vil utvikle seg.



Politiet, forsvaret og brannvesenet er eksempler på yrker som stiller så strenge 
medisinske krav at en person med medfødt hjertefeil i utgangspunktet kan være 
ekskludert fra disse yrkesgruppene, men det skal utføres en medisinsk vurdering 
av deg, og om du etter denne vurderes til å være i stand til å utføre tjenesten på 
en tilfredsstillende måte, kan du likevel bli erklært tjenestedyktig. Det skal altså 
foreligge en individuell vurdering av helsetilstanden før du eventuelt blir nektet å 
begynne i yrket/utdanningen.

Det stilles også strenge medisinske krav for å ta førerkort innenfor enkelte fører-
kortklasser, og ved enkelte hjertelidelser kan man bli nektet å ta førerkort i disse 
klassene. Dette kan vanskeliggjøre en karriere som yrkessjåfør (inkludert yrker 
hvor man trenger førerkort for utrykning). Det kan imidlertid gis dispensasjon fra 
disse bestemmelsene ved søknad.

Høyere utdanning

For å få det yrket man ønsker seg kreves det ofte utdanning utover grunnskole og 
videregående skole. Studier fra Finland, Tyskland og Sverige viser at utdannings-
nivået for gruppen voksne med medfødt hjertefeil som helhet er like høyt eller 
høyere enn befolkningen forøvrig. 

Ingen har rett til høyere utdanning, men utdanningsinstitusjonene er forpliktet til 
å legge til rette for personer med særskilte behov, slik at flest mulig skal få sjansen 
til å begynne på høyskole og universitet. Alle utdanningsinstitusjoner skal dessuten 
ha en kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonevne som kan hjelpe til 
med å finne informasjon og gi praktisk hjelp til deg som student.

Flere muligheter

Å ha en hjertesykdom kan på ulike måter påvirke skolegangen slik at man ikke 
får de resultatene i grunnskole og videregående skole man trenger for å gå videre 
til høyere utdanning. Det finnes imidlertid ordninger for de med kroniske syk-
dommer som kan bedre muligheten til å komme seg ut i høyere utdanning. Om 
sykdommen din (eller andre spesielle forhold) har påvirket karakterene dine i 
videregående skole slik at de ikke gjenspeiler de kvalifikasjonene du egentlig har, 
kan du søke om særskilt vurdering ved opptak til høyere utdanning. Det vil si at 
lærestedet du har søkt deg til tar hensyn til at karakterpoengsummen din er lavere 
enn den sannsynligvis hadde vært om du ikke hadde vært syk, og de kan tilby deg 
skoleplass etter en skjønnsmessig vurdering av søknaden din. 



Generell studiekompetanse er et krav for å bli tatt opp til all høyere utdanning i 
Norge, og er også et krav for å kunne søke om særskilt vurdering. Om du derimot 
ikke har greid å oppnå generell studiekompetanse, er det mulig å søke om  
dispensasjon fra dette kravet. Det vil si at du kan bli tatt opp til et studium selv 
om du ikke oppfyller opptakskravene. Hvis du er syk på avsluttende eksamen i 
videregående opplæring, kan du søke om betinget opptak. Les mer om dette og de 
andre ordningene på nettsidene til samordna opptak, www.samordnaopptak.no.

Ekstra støtte fra Lånekassen

Du kan ha krav på ekstra støtte fra Lånekassen dersom du er i høyere utdan-
ning og har en nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av 
studiene, eller du bruker lenger tid på å fullføre utdannelsen din. Du kan søke om 
ekstra stipend hver måned, støtte om sommeren og støtte til forsinkelse utover ett 
år. Du kan lese mer om disse ordningene på Lånekassens nettsider, www.lanekas-
sen.no.

Lånekassen har også en ordning med sykestipend, som betyr at lån gjøres om til 
stipend om du blir syk i en periode du mottar støtte fra Lånekassen. Denne regelen 
vil normalt ikke omfatte kronisk syke, ettersom det er et krav at man må være 
frisk når utdanningen starter. Om sykdommen din er av en slik karakter at du 
bare er syk i perioder, kan du søke om sykestipend hvis du er syk i over 14 dager. 
Du kan få sykestipend for opptil fire måneder og to uker per studieår. Les mer om 
dette på Lånekassen sin nettsider, www.lanekassen.no.

Arbeidsrettede tiltak

NAV har en rekke arbeidsrettede tiltak for å styrke menneskers mulighet til å delta 
i arbeidslivet. Disse skal blant annet bidra til å styrke kompetansen, evnen til, og 
trening i å arbeide, og hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Ett aktuelt 
tiltak er arbeidspraksis i ulike virksomheter, opplæring eller utdanning. Her er det 
krav om at du må være over 26 år, men det kan gjøres unntak fra denne regelen.
 
Hvis du på grunn av sykdom eller skade i perioder har behov for hjelp fra NAV 
for å komme i arbeid, kan du har rett på AAP, arbeidsavklaringspenger.
 
Uføretrygd er en erstatning for bortfalt inntekt. Dersom man blir ufør i ung alder 
har man ofte ikke rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag for uføre-
trygd, og for å kompensere for dette finnes det regler i Folketrygdloven som gir 
unge uføre krav på en minstesats som er høyere enn for andre.



Inkluderende arbeidsliv

Partene i arbeidslivet har inngått en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), som 
betyr at det skal gis plass til alle som kan og vil arbeide. Avtalen inneholder en 
rekke tiltak som gjør det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å være i 
jobb, og den gjør det også mer attraktivt for arbeidstakere å ansette personer med 
spesielle behov.

Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver for å kompensere for utgifter til 
tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp 
som arbeidstakeren har behov for. Andre tiltak er økt mulighet for bruk av egen-
melding ved sykdom. Ett av målene i IA-arbeidet er å øke sysselsettingen blant 
personer med nedsatt funksjonsevne. 

Statistikk

Tall fra utlandet viser at mellom 57 % og 77 % av personer med moderate og 
kompliserte hjertefeil er i jobb. Dette er en del lavere enn tallene for den generelle 
befolkningen. Har man en komplisert hjertefeil står man også kortere i jobb enn 
friske. Personer med medfødte hjertefeil jobber også mer deltid enn befolkningen 
forøvrig. 

Må jeg fortelle at jeg har hjertefeil?

Et spørsmål som ofte kommer opp når personer med medfødt hjertefeil skal ut i 
jobb, er hvorvidt de skal fortelle arbeidsgiveren om sin hjertefeil. Arbeidsgiveren 
har ikke lov til å spørre om helsesituasjonen din på jobbintervju, og du har heller 
ingen plikt til å opplyse arbeidsgiver om at du har en sykdom. Det er dermed helt 
opp til deg om du ønsker å forteller arbeidsgiver og kolleger om din hjertefeil. 
Hvis du er mye syk og vet at du kommer til å trenge tilrettelegging på arbeidsplas-
sen vil det nok være lurt å informere arbeidsgiver om dette. Om arbeidsgiver ikke 
vet at du trenger tilrettelegging vil du heller ikke få det. Har du ikke noen plager 
i forbindelse med hjertesykdommen din vil det kanskje være mindre nødvendig å 
opplyse arbeidsgiver om at du har en sykdom. Har du synlige arr på 
kroppen etter hjerteoperasjoner kan det ofte være en god idé å 
fortelle dine kolleger om disse, slik at du unngår eventuelle 
spekulasjoner eller ubehageligheter rundt disse.



TIPS FOR SMARTE VALG

Hvem er du og hva motiveres du av? Hva er det som er riktig for deg når du 
skal velge?

Invester litt tid til forarbeid og finn ut hvilke studier som kan være riktige for deg 
– ta smarte valg. Her er noen tips i forhold til hvordan du kan velge hvilke studier 
som passer best for deg.

Hvem er jeg?

Tenk på hvem du er som person, og hvilken realkompetanse har du. Vi har alle 
personlige egenskaper som passer inn i et studium. Å finne realkompetanse kan 
være litt vanskelig; noen av oss er ikke så flinke til å skryte av oss selv og klarer 
ikke helt å liste opp våre personlige egenskaper. Et råd er å be noen i din nærhet 
beskrive deg som person. Passer disse beskrivelsene med din egen oppfatning av 
hvem du er? Noen eksempler på personlige egenskaper kan være lojal, utadvendt, 
omtenksom, strukturert, målrettet, stor gjennomføringsevne, spontan, intuitiv, 
detaljert, løsningsorientert etc.

Du kan også ta noen personlighetstester for å få innspill på dine preferanser, og 
samtidig se om det stemmer overens med dine egne tanker. Vær oppmerksom på 
at beskrivelsene ikke alltid stemmer overens med din egen oppfatning av deg selv. 
Her er det viktig å ta utgangspunkt i hva du selv mener – det er du som kjenner 
deg selv best!

Hva motiveres du av?

Finn ut hva du liker å gjøre, hva interesserer og motiverer deg. Er du glad i men-
nesker, liker du å gjøre mange ting samtidig, eller fokusere på en ting av gangen, 
liker du å utforske kreativiteten din, å gå i detaljer, liker du systematikk, eller 
statistikk og teorier?

Ved å finne ut hva som motiverer deg, sammen med beskrivelsen av hvem du er 
som person, vil du få et bilde av hva som passer best for deg. Vi er alle unike på 
hver vår måte, og derfor passer vi også inn på ulike steder. Finner vi et studium 
eller jobb som motiverer oss og vi får brukt våre personlige egenskaper, vil sann-
synligheten for at vi trives også være tilstede.

Finn ditt studium

Dine egenskaper og motivasjonsfaktorer forteller deg hvilke studieområder du bør 
konsentrere deg om og se nærmere på.



Kompetansekrav

Når du har funnet ut hva du ønsker å studere eller jobbe med, så undersøk hva 
som kreves av kompetanse. Har du det som trengs for å søke på det studiet du 
ønsker, eller trenger du mer kompetanse: i så fall hva slags? Dette gjelder også 
jobbvalg, finn ut hvilken kompetanse som trengs for at du kan søke på den jobben 
du gjerne vil ha.

For deg som søker på studier: søknadsfristen er alltid 15. april.

Det finnes også noen unntak i forhold til opptakskrav på enkelte studier, ta kon-
takt med studieveileder eller samordna opptak.

Lykke til!



SJEKKLISTE

  Dette bør du tenke på når du velger yrke:

  Velg noe du har lyst til å jobbe med og som interesserer deg.

  Velg et yrke du mener du egner deg for.

  Jo mer utdanning du har, jo større sjanse er det for at du forblir yrkesaktiv.  
  Dette gjelder spesielt for de med medfødt hjertefeil.

  Velg et yrke som er fleksibelt og som du kan beholde i mange, mange år.

  Unngå tunge, fysiske yrker og arbeid som medfører mye stress.

  Derfor bør du snakke med kardiologen om utdanning og yrkesvalg:

  Noen få yrker er utelukket selv om du har enkle, korrigerte hjertefeil (flyger og  
  noen spesialyrker i det militære). Noen få diagnoser gjør at du ikke kan få 
  sertifikat for drosje eller tyngre biler.

  Riktig medisinsk og yrkesmessig veiledning er av stor betydning for om du vil 
  klare deg i arbeidslivet. Kardiologen vet mye om hvilke yrker du bør unngå.

  Lær mest mulig om din egen hjertefeil. Det gir bedre livskvalitet og prognoser 
  – også i arbeidslivet.

  Noen hjertefeil har risiko for besvimelse og fall. Da er det viktig å velge et yrke  
  hvor man unngår å skade seg selv eller andre.

Voksne med medfødt hjertefeil,
Øvre Vollgate 11, Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo
Organisasjonsnummer: 995 613 689
Tlf: 23 05 80 00, e-post: post@vmh.no
http://www.vmh.no
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