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I Sandefjord ble det avholdt
kardiologisk sykepleierkongress i april. Vi tok kontakt
med arrangøren fordi vi
ønsket å fortelle om VMH og
vårt viktige arbeid, men var
for sent ute. Det vi fikk mulighet til, var å stå på stand.
En del av de kardiologiske
sykepleierne visste lite om
oss, noe som jeg synes er trist.
Er vi kun én i rekken som
kommer «ferdigreparert» fra
sykehuset? Jeg brenner for å
se hele personen. Det å kunne
se meg før, under og etter behandling. Det skapes så mange
triste skjebner når pasienter
i etterkant av en operasjon
blir sendt ut til intet. Jeg er
en av disse, men jeg visste at
jeg trengte en terapeut. Det er

ikke alle som er klar over dette.
Hver sommer er jeg med på
norsk sommerleir for FFHB,
som i år skal bli holdt på
Frambu. I forkant av dette
møtes alle lederne til en
gjennomgang, og i år var vi i
Trondheim, som strålte med
sol og sommer. Jeg fikk også
besøkt min nevø som studerer
ved NTNU.
I slutten av april ble jeg invitert
til en GUCH-konferanse på
Island. Her skulle jeg holde et
foredrag om Kavli-prosjektet
til FFHB. Dessverre så sa
kroppen stopp, grunnet
kraftig allergi. Jeg hadde ikke
sett for meg at det skulle være
så stor spredning av pollen,

men slike ting kan man aldri
forutse. Jeg har heldigvis lært,
etter mange feil, å akseptere
situasjonen. I stedet for Island,
ble det avslapping med filmer
på sofaen.
Nys i vei, god sommer!
Eirik Møklegård
Styreleder

Karin i kuvøse midt på 1950-tallet.

Min historie
LØVETANNHJERTEBARNET KARIN
AV KARIN ELISABET BJØRNØDEGÅRD

YOGASTILLING
Tenke lange tanker
Strekke dem ut

FAKTA
NAVN: Karin Elisabet Bjørnødegård
ALDER: 64 år
BOSED: Oslo

Svensk statsborger. Oppvokst i
Årjäng, Värmland. Flyttet til Norge
i 1974
FAMILIE: Skilt. 2 sønner, 3 barnebarn, 1 hund
HJERTEFEIL: Biskupid aortaklaff
med aortastenose. Operert med
åpen kirurgi i mars 2017. Har i tillegg
koronar hjertesykdom. Etter et lite
infarkt i 1999 ble en tett kransåre
utblokket og stentet.
ANDRE DIAGNOSER: Klassisk
migrene med aura. Fibromyalgi.
Alkoholiker (tørrlagt).
Posttraumatisk stress. Angst
og depresjoner. Kramper og
muskelplager/stivhet som
bivirkning av kolesterolsenkende
medisiner.

Min mor var skrøpelig – og jeg stilte opp.
Det var mange turer fra Oslo til sykehus
i Sverige, hvor hun stadig ble akuttinnlagt. Jeg jobbet turnus på et sykehjem. En
ettermiddag da jeg skulle på kveldsvakt,
fikk jeg streng beskjed av en venn om
å ta turen til legen i stedet for. Jeg ble
innlagt på sykehus samme ettermiddag.
Diagnose: ustabil angina. Jeg ble liggende
i tre uker. Alt gikk vel. To måneder etter
inngrepet, døde min mor. Det var ikke
mye rom for å kjenne på hva jeg hadde
vært gjennom. Min mann hadde flyttet ut
og sønnene var mest hos ham. Det var da
jeg begynte å selvmedisinere med rødvin.
Ikke hver dag, men flere ganger i uken.
Jeg slet med insomnia mer enn før.
Året etter døde min tvillingbror i en
bilulykke. Jeg var midt i en flytteperiode
da presten kom på døren med dødsbudskapet. I 2001 døde min beste venninne
brått i januar, en kollega døde i april, og
ytterligere en venninne døde av hjerteinfarkt i juni. Jeg hadde prøvd å komme litt
tilbake til jobb, men alle dødsfallene og
sorgen gjorde at det ikke fungerte. Min
far ble syk, og han døde i 2002.
Med attføring kom jeg meg tilbake i
jobb. Nå i en redusert, 50 prosent stilling
som hjelpepleier på en psykiatrisk avdeling.
Det har fungert godt. I disse dager går jeg
av med pensjon, etter nær 15 år der.

Jeg er født prematur tvilling, veide 1850
gram og lå i kuvøse den første levemåneden. Min bror veide over 3 kilo og var
sunn og sterk. Jeg vokste opp i enebolig
med mor, far, broren min og i perioder
sammen med mormor og farfar. Om
sommeren bodde vi på landstedet vårt et
par mil unna. Materielt sett hadde vi det
veldig bra, men oppveksten var preget
av mors svingende humør og ustabile
psykiske tilstand. Det gikk hardt utover
meg. Jeg ble et utrygt barn, men hadde
en sterk egenvilje og klarte meg derfor
tilsynelatende greit. I tenårene utviklet jeg
sosial angst, og etterhvert også panikkangst. Dette kom til å prege meg helt til
jeg var i begynnelsen av 50-årene, da jeg
måtte søke hjelp på grunn av et økende
alkoholproblem. Da snudde mye til det
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bedre. Jeg hadde gått i psykoterapi i flere
år, men det var først da jeg kom i selvhjelpsgrupper for alkoholikere at tingene
falt på plass for meg. I ærlige møter med
andre med liknende bakgrunn, begynte
jeg å forstå meg selv.
Jeg fikk kraftig migrene fra 12-års alder.
Anfallene har fulgt meg jevnlig hele livet,
men de er i dag mildere og sjeldnere. Jeg
er både venstre- og høyrehendt. Enkelte
studier tyder på at det kan være en sammenheng mellom det å være prematur ha
hjertefeil, migrene og keivhendthet...
Min hjertehistorie begynner på nyåret
i 1999. Jeg var sliten og tungpustet.
På denne tiden jobbet jeg mye og var
separert fra mannen min gjennom 16 år.

Høsten 2014 var jeg mye svimmel, sliten
og tungpustet. Jeg hadde sluttet å drikke
og røyke for mange år siden. Jeg spiste
sunt og trente ukentlig. En lørdag holdt
jeg på å besvime i matbutikken. Min
sønn, svigerdatter samt første barnebarnet var med meg. Ambulanse kom
og jeg ble kjørt til Ullevål sykehus, med
mistanke om et nytt infarkt. Utredningen
tok et par dager. En kardiolog kom inn
til meg og fortalte at de hadde oppdaget
en medfødt feil: Bikuspid aortaklaff.
Klaffen var begynt å bli forkalket, derav
mine symptomer. Jeg fikk jo sjokk, skal
jeg innrømme. Jeg fikk beskjed om at jeg
kunne forvente operasjon i løpet av 3-4
måneder, da klaffen var moderat til høyt
forkalket. Senere undersøkelser viste at
det ikke stemte helt. Jeg var til jevnlig

Sakte
Tøye dem helt ut
DIKT AV KARIN ELISABET BJØRNØDEGÅRD

kontroll og måtte vente nesten 2,5 år.
Klaffen måtte være helt på grensen til å
være helt tett før de skulle operere.
Jeg tok grep umiddelbart. Forsto at dette
kunne jeg ikke håndtere alene. Jeg surfet
på nettet. Leste alt om sykdommen. Plutselig
leste jeg: VOKSNE MED MEDFØDT
HJERTEFEIL. Jeg kvakk til. Dette er jo
meg! Tok kontakt med foreningen via
epost, og et par uker etterpå var jeg deltaker sammen med en herlig gjeng på
et seminar på Holmenkollen Park Hotell!
Senere har jeg deltatt på flere likepersonseminarer og hyggetreff både til København
og Kiel. Igjen opplevde jeg å få hjelp når
jeg trengte det som mest. I dag står jeg
registrert som likeperson hos VMH.
I 2016 møtte jeg en mann på en forfatterside på nettet. Jeg skriver selv dikt og har
gitt ut en diktsamling i 2013 (Berøringer). Det ble mye frem og tilbake med
oss, og ut på høsten måtte jeg innse at vi
ikke passet sammen. Det var nokså tungt
da jeg omsider fikk operasjon i mars
2017, og i tillegg lide av kjærlighetssorg.
Hvem har sagt at det skal være lett?
Jeg ble så godt ivaretatt både før og etter
operasjonen. Jeg følte meg trygg på sykehuset. I forkant hadde jeg bestilt plass på
rehab på Godthaab i Bærum. Der var jeg
i fire uker etterpå. Fantastisk bra! Da jeg
fikk vite om hjertefeilen, søkte jeg meg på
et 4-ukers opphold på Feiringklinikken
høsten 2014, for å komme meg. Det oppholdet betydde alt for det videre forløpet.
Jeg fikk undervisning, trening, sunn mat
og samtaler med fagfolk. I tillegg samhold med andre medpasienter. Vi delte
håp og erfaringer. Jeg var tilbake der på
opptrening etter operasjonen også. Det er

helt fantastisk å tenke på hvor mye hjelp
og støtte jeg har fått fra helsevesenet.
Min erfaring er at du får hjelp når du ber
om det. Alt kommer ikke rekende på ei
fjøl. Veien kan være lang og kronglete.
Det handler om å være bevisst på hva du
trenger og be om det.
Jeg fikk være med å bestemme at jeg
skulle ha en biologisk klaff. Jeg fikk
en griseklaff (griseflaks!). Jeg ønsket
biologisk, for da slipper jeg marevan med
tilhørende målinger. Dessuten hører man
klikkelyd fra mekanisk klaff. Selvfølgelig
hadde jeg akseptert det, men jeg lever
godt med min biologiske klaff. Jeg slapp
unna komplikasjoner etter operasjonen.
Jeg var veltrent og godt ernært i forkant.
Det, fikk jeg bekreftet av legene, var bra
for rehabiliteringen etterpå.
Jeg kom meg nokså raskt tilbake i jobb
etter operasjonen. På godt og vondt. Jobben har sine utfordringer og det er liten
tid til å tenke på sitt eget. Er heller ikke
lett å forklare for venner og kollegaer
hvordan det har vært å være i krigen. En
hjerteoperasjon er et traume, og det tar
tid å få følelsene på plass etterpå. Første
året levde jeg nok på en rosa sky i pur
glede over å være i livet. Dette siste året
har vært tyngre. Jeg merker også at jeg er
blitt eldre, så «timingen» for å gå av med
pensjon føles riktig.
Angsten jeg har slitt med gjennom livet, har
vært en brems i karrierelivet, men også min
ressurs. Jeg føler en stolthet over å ha jobbet nært sårbare mennesker. Jeg har fått
lov til å være en støttespiller og hjelper
– det har hatt en healing-effekt på meg.

Selvfølgelig er det ikke bare lett å
omstille seg. Finne en ny identitet og
meningsfulle dager. Jeg har fått ytterligere
to barnebarn, som bor nær meg. Det er
en stor glede, og jeg kan være tilgjengelig
når foreldrene trenger avlastning. Jeg får
bedre kontinuitet i treningsøktene mine
fremover. Jeg er sosial og utadvendt, og
liker å gå på konserter, teater, kino og
kafe og reiser i inn- og utland. Jeg var
fire uker i Brasil med venner ved årsskiftet. Jeg har også planer om å gi ut en
ny diktsamling. Jeg har hunden min, og
gode venner.
Jeg sover bedre. Det er fremdeles uvant
at jeg kan sprette opp klokken 06 om
morgenen og føle meg våken. Jeg må
porsjonere kreftene, for jeg kan få
plutselig energifall. Følelsesmessig sliter
jeg en del. Jeg har i bakhodet at døden
er rykket nærmere. Fortiden henter meg
også inn, og vonde ting dukker opp både
i drømmer og i våken tilstand. Jeg har
lært at jeg kan snakke med noen når det
blir mye. Jeg har en gudstro, er åndelig
bevisst – og takker ofte for dette livet jeg
har til rådighet.

HVA ER DIN HISTORIE?
I spalten «Min historie» ønsker
vi å fortelle spennende historier
om ulike personer med medfødt
hjertefeil eller deres pårørende.
Har du lyst å dele din historie? Ta
kontakt med Marit (marit@vmh.no)
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HJERTEFEIL I
LITTERATUREN
AV: MARIT HAUGDAHL

Har du lyst til å lese om andre med hjertefeil? Personlig var Blåmann, Blåmann av Bente Lohne min
trøstebok da jeg vokste opp på 70-tallet – selv om
jeg gråt ubehjelpelig mye av den. Her er noen flere
lesetips om hjertefeil i litteraturen.

BARN/UNGDOM
Det magiske hjertet,
Kristina Ohlsson.
Mitt Bankande hjarte,
Alf Kjetil Walgermo.
Minus meg,
Ingelin Røssland.
Sølve Fiskesprett,
Margareth Anker.

RUSS MED HJERTEFEIL
Hvordan er det å være russ
når man har hjertefeil? Vi
spurte Marit, russ av året.
AV MARIT KRISTINE AUSTERSLÅTT, AVGANGSELEV VED
CHARLOTTENLUND VGS. I TRONDHEIM, DRAMALINJEN.

DET Å VÆRE RUSS ER GØY!
Noen sene kvelder og litt for tidlige
morgener hører med. Så noen ganger kan
det bli veldig slitsomt å komme seg ut
døra dagen derpå. Da er det fint at ingen
klandrer deg for å gå i samme bukse hver
dag – det er bare å finne en hettegenser
eller t-skjorte og du er klar til å springe
til bussen.
DET BESTE MED RUSSETIDEN?
Det gøyeste med russetiden er jo de store
festene ute eller i telt hvor man møter på
folk fra hele byen. Om det så er gamle
klassekamerater eller folk man ikke har
sett på lenge. Det er gøy å finne ut hva
andre folk man ikke snakker med til
vanlig har gjort de siste årene eller hva de
skal framover.
Selv om det er veldig gøy å møte på folk
jeg kjenner, er det minst like gøy å møte
på folk man ikke kjenner som man har
felles interesser med.

VOKSENOPPLÆRING OM
MEDFØDT HJERTEFEIL
I slutten av april stilte medlemmer fra region sør på stand
for å informere kardiologiske sykepleiere fra hele landet om
voksne med medfødt hjertefeil.
Den årlige kardiologiske sykepleierkonferansen ble i år arrangert i Sandefjord 24. – 26. april. For første gang deltok VMH
med stand på et slikt arrangement.
En av stand-deltakerne var VMHs leder Eirik Møklegård
(bildet). I tillegg deltok Siri Kristiansen og Susanne Kleppan
Gulliksen.
– Det var satt opp lengre pauser slik at deltakere kunne prate
med oss som sto på stand. Jeg tror det var ca. 130 deltakere,
så fikk snakket med mange, forteller Eirik.
Det ble delt ut mange bunker med brosjyrer om VMH, som
sykepleierne skulle ta med tilbake til sine sykehus og dele ut
til potensielle medlemmer.
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Jeg er en person som er veldig glad i
Broadway-musikaler og natt til 1. mai
møtte jeg på noen andre som også likte
de samme musikalene. Jeg er en veldig
utadvendt person, så det tar ikke så lang
tid før jeg får i gang en samtale.
HVA ER MEST SLITSOMT
MED RUSSETIDEN?
Det som har vært mest slitsomt er å dra
ut på ukedagene og ikke komme hjem
før kl. 02.00 eller senere, og stå opp kl.
07.00 samme dag. Jeg har mange venner
som er ute lenger, men foreldrene mine
er litt beskyttende og vil ikke at jeg skal
dra for langt eller bli for lenge ute på
hverdager. Som av og til er greit og noen
ganger kjipt. Som når du må hjem mens
du er midt i en samtale med noen og det
fortsatt er mange du ikke har snakket med.
I dagliglivet kjenner jeg meg ikke så
preget av hjertefeilen, egentlig. Men jeg
kjenner at jeg ikke er skapt for å være ute
hver kveld og stå opp tidlig om jeg skal
klare å fokusere på skole.
HAR DU GJORT SPESIELLE TILPASNINGER PÅ GRUNN AV HJERTEFEILEN?
Nei, men jeg har også dysleksi og ADD.
Så jeg tar ADHD-medisin for å holde
konsentrasjonen oppe på skoledager.
På grunn av dette har jeg ofte med meg
medisinen på skolen i tilfelle jeg ikke

husker å ta den hjemme eller ikke klarer
å få den ned så tidlig på dagen.
HAR DU NOEN TIPS TIL KOMMENDE
«HJERTEBARN»-RUSS?
Mitt triks til kommende hjerteruss er
å alltid ha skolesekken klar dagen før.
Ha en liten toalettmappe i sekken med
deodorant, tannkrem og tannbørste, det
sparer deg for mye tid hjemme.
Lag deg en god lunsj som du kan ha på
skolen i russetiden. Om du blir bakfull er
ikke tørt brød med ost særlig fristende.
Ha alltid en vannflaske i nærheten! Dette
gjelder mest utefester hvor det ikke er
så lett å få tak i vann. Selv om du ikke
trenger vann der og da er det store muligheter for at noen andre trenger det. Da
blir du deres helt og du får deg enkelt nye
venner...
HVA HAR DU PLANER
OM Å GJØRE VIDERE?
Jeg skal et år på Sunnmøre folkehøyskole, noe jeg gleder meg masse til. Vi skal
blant annet på tur til Afrika og Israel/
Palestina. Jeg gleder meg til å ta en pause
fra alle lekser og karakterstyr, og bare
fokusere på å lære og bli mer kjent med
andre og meg selv. Samt finne ut hva jeg
vil gjøre med livet mitt!

Marit vant pris for beste kostyme og
mest kreative løper i BIS Charity.
Marit, som er hjertebarn og russ,
løp hele distansen baklengs.

VOKSNE
Reparere de levende, Maylis de Kerangal.
Flimmer, Anne og Even Holt.
Mofongo, Cecilia Samartin.

FOR SPESIELT INTERESSERTE:
Hjerte for hjertet, Wazim Sahid.
Sykepleie for personer med hjertesykdom,
Dag-Gunnar Stubberud.
Har du lesetips? Send meg en epost (marit@vmh.no)
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NYTT FRA REGIONENE

NYTT FRA REGIONENE
Peter Erikson takkes varmt
og hjertelig av seminargeneral Kari Anne Pedersen.

PÅ FOTBALLKAMP

HELGESAMLING

VMH region midt inviterte til 16. mai-fest på Lerkendal
sammen med FFHB i Sør-Trøndelag. Festen ble forvandlet til et mareritt da Rosenborg tapte 0-2 for Haugesund. Men ryktene forteller at de seks VMH-erne som
hadde tatt turen hadde det riktig så trivelig. Her ser vi
Jørgen og Bjørn Håvard klare for kamp.

I NORD

Siste helgen i mars kunne endelig styret i region nord ønske
velkommen til regionsamling for medlemmer fra Nordland,
Troms og Finnmark.
TEKST: KARI ANNE PEDERSEN FOTO: HILDE GORBOE OG AUDUN SIVERTSEN

16 deltagere kom til Tromsø fredag kveld
til tross for storm og forsinkede fly, og vi
startet helgen med middag og god tid til
å bare være sosiale og bli kjent.
Lørdag var det tid for faglig påfyll, og
vi hadde vært så heldige å få kardiolog
Peter Eriksson fra Sahlgrenska sykehuset
i Gøteborg hele veien til Tromsø for å
være sammen med oss. Peter har i lang
tid jobbet med voksne med medfødt
hjertefeil (GUCH) og er genuint interessert i denne pasientgruppen. Overskriften
på innleggene til Peter var «Hva vet vi
om medfødt hjertefeil i dag» og «Hva
må til for å leve et godt liv med medfødt hjertefeil». Peter tok oss med på
en spennende og lærerik reise gjennom
den enorme utviklingen som har vært
for medfødt hjertefeil. Vi lærte om både
friske og mindre friske hjerter og Peter
var innom temaer som fysisk aktivitet,
seksualitet, oppfølging fra sykehus,

familieperspektiv, endringer i helsetilstanden og viktigheten av samarbeid mellom
ulike instanser. Det var interessant å høre
hvordan oppfølging av GUCH-pasienter
gjøres i vårt naboland, og litt misunnelige
på Søta bror ble vi nok da vi hørte at alle
GUCH-pasienter der får sin individuelle
plan for fysisk aktivitet og at de har egne
fysioterapeuter som har vår pasientgruppe
som sitt fagfelt.
Etter lunsj hadde vi satt av tid med Peter
for spørsmål og svar. Her kunne deltagerne stille spørsmål om stort og smått både
på det fysiske og psykiske plan. Dette ble
en kjempefin seanse, mye takket være Peter sin uhøytidelige væremåte, hans enorme kompetanse, erfaring og kunnskap.
Takk Peter, for en uforglemmelig dag!
Vi avrundet dagen med besøk fra Nav. Vi
fikk et flott innlegg fra Hilde Hermansen
med fokus på muligheter for samarbeid

REGION MIDT:

ut i fra dagens lovverk. Det at Nav stiller
opp på en lørdag ettermiddag og den
positive innstillingen og de kloke tankene
som Hilde viste oss var et stort skritt i
retning av godt samarbeid med Nav.
På kvelden var det ut på restaurant, og
deilig tapas stod på menyen. Noen utforsket så byens fasiliteter ut i de små timer
mens andre ville ha mest mulig ut av hotelloppholdet og tok en noe tidligere kveld.
En flott helg ble avrundet med lunsj på
Fjellstua/Fjellheisen. I utgangspunktet
var det lagt til rette for at de som ønsket
kunne gå den berømte sherpatrappa opp
til Fjellstua, men grunnet stor snøskredfare tok alle heisen. Vel på plass på toppen
rakk vi å nyte den flotte utsikten før nok
en snøbyge la sitt lokk over Tromsø-byen.

REGION MIDT:

UT PÅ TUR

VMH region midt arrangerte en rolig gåtur 24. mars på fire
ulike steder i regionen. Det ble tur både på Møre og i Trøndelag, selv om været ikke var helt på arrangørens side.
Dette arrangementet gikk egentlig på tre ulike steder, men så
ble det ordnet med en sporadisk ekstratur!
Turstedene var Kjærlighetstien i Levanger, rundt Nidelva i
Trondheim (bilde av Siw) og rundt Osberget ved Ulsteinvik
(Silje og Jostein).
I tillegg laget Jørgen og Bjørn Håvard en sporadisk gåtur
i Klæbu, der de hadde med seg Mari Marie Gamst, som er
leder for FFHB Sør-Trøndelag.

Det var en meget vellykket helg både
faglig og sosialt. Det var særlig hyggelig
at vi denne helgen kunne ønske flere nye
medlemmer velkommen til VMH, samt at
det også var flere pårørende med. Styret
i region nord takker alle som deltok på
samlingen for deres bidrag til at det ble
en så flott helg, og håper på å snart kunne invitere til ny regionsamling.

REGION ØST:

STORBYTUR TIL BERGEN

Hilde Hermansen fra Nav hadde
fokus på samarbeid.

Fredag 10. mai klokken 12.03 gikk toget fra Oslo til Bergen
med gjengen på hele 18 stykker fra VMH øst om bord. De
fleste kjente hverandre fra før, men det var ekstra hyggelig å se
noen nye fjes. Togturen til Bergen var lang, men ikke kjedelig, timene fløy mens toget tøffet forbi nydelig landskap over
vidder og fjell. Så var vi plutselig i Bergen.

Denne gjengen dro på innendørs
minigolf etter middagen.
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Lørdagen startet med en felles tur med Fløibanen opp til Fløyen for å nyte den nydelige utsikten over Bergen by. Dagen var
ellers til fri disposisjon, slik at alle gjorde som de selv ville. Det
ble litt sightseeing, litt shopping, en fiskesuppe her, en øl der og
en is i solen. Bergen viste seg fra sin beste side. Vi kunne ikke
vært mer heldige med været. Dagen ble avsluttet på Egon med
deilig mat og drikke. Vi ble også kjent med noen fra region
vest som kom for å hilse på. Det var en superkoselig kveld.
Søndag var det en litt sliten gjeng på toget tilbake til Oslo,
men praten gikk og vipps så var vi hjemme igjen. Både den
yngre og den eldre garde koste seg. Dette skal gjentas. Hvor
går turen neste gang?
VMH-NYTT
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