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DET HAR, milt uttryckt, varit en turbulent 
politisk höst. Regeringsfrågan har i stort 
sett varje dag kommenterats i radio, tv 
och media. Nog blir man bekymrad över 

låsningar som gör att viktiga reformer uteblir, eller 
för den delen, att dåligt underbyggda reformer 
genomförs. Den pågående LSS-utredningen (Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade) är 
ett sådant alarmerande fall. 

Enligt förslaget ska barn under 16 år i stället för 
assistans få stöd inom den nya insatsen Personligt 
stöd till barn. Syftet är besparing och i stora drag 
innebär det att hårt belastade föräldrar måste stå 
för en större del av omvårdnaden av sitt sjuka barn. 
Om förslaget går igenom kommer det att drabba 
alla familjer som har assistans hårt. Förutom att 
våndas för sitt barns överlevnad ska man nu också 
behöva känna oro över att rätten till assistans för-
svinner. Det är långt från alla tjusiga vallöften som 
utlovades för några månader sedan. 

I detta nummer av Hjärtebarnet sätter vi fokus 
på just dem som har det tuffast. I olika reportage 
möter du barn och familjer som till exempel är mitt 
uppe i hjärttransplantationer eller av andra skäl 
legat länge på sjukhus, så kallade långliggare. Det 
är ytterst viktigt att få deras perspektiv på sjukvår-
den för att skapa förståelse för hur livet kan se ut så 
att stöd och hjälp utformas för dem. Vem blir man 
som förälder och vilka blir man som familj under 
sådana prövningar? 

Adventstiden närmar sig. Vi på Hjärtebarnsfon-
den verkar för att alla familjer och vuxna ska kunna 
tillbringa kommande ledigheter 
tillsammans under trygga former. 
Vi arbetar oförtröttligt för att 
beslutsfattare ska ta del av vårt 
budskap och de berättelser som 
är vardag för många i vår orga-
nisation. Vi tänker vara med och 
påverka politiken!

Tillsammans är vi starka!

Ansvarig utgivare 
Linda Sundberg

Chefredaktör 
Michael Jonsson

Redaktionsråd 
Katarina Wedrup, Johan Björkman, 

Peter Nordqvist, Malin Berghammer, 
Patrik Carlsson.

Produktion 
OTW 

www.otw.se

Annonser 
Becksmo Kommunikation

hjartebarnet@becksmo.se
www.becksmo.se

Tryck 
Östertälje Tryckeri

Kontakt
Hjärtebarnsfonden, 

Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm,  
08-442 46 50

info@hjartebarnsfonden.se
www.hjartebarnsfonden.se

Tidningen utkommer med fyra nummer per 
år. Lösnummer kan köpas i webbshopen. 

Redaktionen ansvarar inte för material  
som ej beställts.

Vi påverkar 
politiken! 

Vi är med och 
påverkar politiken, 
så att de som är 
i behov av stöd 
också får det!

Det brister i 
kunskap och 
brukarperspektiv 
bland besluts-
fattarna – och i 
reformerna.

Ledare

 Hjärtebarnsfonden stöttar 
barn med medfödda hjärtfel

Varje år får 1 000 familjer i Sverige 
 beskedet att deras barn har fel på sitt 
 hjärta, vilket kan vara livshotande och 

kräver omedelbar operation. I dag lever 
fler än 40 000 personer med medfött 

hjärtfel, varav närmare hälften är under  
18 år. Hjärtebarnsfonden finns för att ge 
röst åt hjärtebarnen och deras familjer , 

samt påverka beslutsfattare för att 
 förbättra de drabbades livssituation. 

Så kan du engagera dig
Om du har ett barn med medfött hjärtfel, 

eller om du själv har det, kan du bli 
medlem. Du kan också bli månadsgivare, 
ge en direkt gåva, en gratulationsgåva, en 

minnesgåva eller starta en insamling.

Här kan du hjälpa
Hjärtebarnsfonden

www.hjartebarnsfonden.se

Linda Sundberg,  
Ordförande Hjärtebarnsfonden



Hallå
där…

Just nu…

...Merete Bomark, kanslichef 
för stiftelsen Sunnerdahls 
handikappfond, som under 
lång tid genom sponsring 
medverkat till att Hjärte-
barnsfonden har kunnat 
bedriva sin lägerverksamhet. 

Utan ert och andras bidrag hade 100-tals 
barn och ungdomar inte fått möjlighet 
att delta på Hjärtebarnsfondens anpas-
sade läger. Varför har ni valt att stötta 
hjärtebarnen?

– Vårt ändamål är att lämna bidrag som 
främjar vård, fostran och utbildning till barn 
och unga med funktionshinder. Där ingår 
omsorg av olika slag. Hjärtebarnsfonden har 
anordnat just rekreations- och lägervistelser 
där barn och ungdomar har möjlighet att lära 
sig mer om sig själva, får komma ut i naturen 
och utvecklas både fysiskt och psykiskt.

Kan du berätta om stiftelsen?
– Det var Magna Sunnerdahl som 1908 

grundade stiftelsen med en donation på fyra 
miljoner kronor när hennes far dog. Hon ville 
att stiftelsen skulle hjälpa barn som var duk-
tiga i skolan, men för fattiga för att fortsätta 
sin utbildning, och ge en möjlighet till fortsatt 
utveckling. 

– Från början var det hemskolor på landet, 

för att ungdomarna skulle få komma ut i 
friska luften och få en praktisk utbildning. 
Men 1971 ändrades inriktningen till att stötta 
barn och ungdomar med någon form av 
funktionsnedsättning. Stiftelsen ger numera 
bidrag både till enskilda och funktions-
hindersorganisationer samt forskning och 
utveckling.
Förra året gav ni Hjärtebarnsfonden      
135 000 kronor.

– Hjärtebarnsfonden anordnar just såna 
läger som är i donatorns anda. De ger barn 
och ungdomar med medfödda hjärtfel möj-
ligheten att åka på läger och lära sig mer om 
sin funktionsnedsättning i kombination med 
fysisk aktivitet eller någon speciell inriktning.

– Förra årets bidrag gick bland annat till 
lägerkonferens i Åre, hjärtskola i Mullsjö, 
seglarläger på Assö, äventyrsläger på Vässarö 
samt ridläger på Vedbände gård och så var 
det ett nordiskt läger i Sverige för ungdomar 
mellan 15 och 18 år.
Jessica Josefsson

Hjärtebarnsfondens  
sponsorer:

→ Stiftelsen Sunnerdahls  
handikappfond

→ Jacob Wallenbergs stiftelse 
särskilda fonden

→ Åke Wibergs stiftelse
→ Margit Rydströms stiftelse
→ Helge Ax:son Johnsons stiftelse
→ Åhlén-stiftelsen
→ Kronprinsessan Margaretas 

minnesfond
→ Radiohjälpen Victoriafonden
→ Kungliga Vetenskapsakademien
→ Stiftelsen Oscar Hirschs Minne& 

Byggnadsstiftelsen S:t Erik
→ Stiftelsen Sven Jerring
→ Hjärt-lungsjukas föreningar
→ Abbvie
→ Round table
→ Axfood Snabbgross i Visby

6 Hjärtebarnet
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HISTORIEN OM 
BARNKIRURGI
www.socialstyrelsen.se/
padjupet-podd
Skriv "på djupet” 
i sökfönstret.

Lyssna på Socialstyrel-
sens pod ”På djupet”.
Där pratar kirurgerna 
Mats Synnergren och 
Jens Johansson samt 
Hjärtebarnsfondens   
generalsekreterare 
Peter Nordqvist bland 
annat om barnhjärt-
kirurgins utveckling.
Fotnot: Vill du lyssna i 
mobilen? Ladda ned 
"Podcaster" i App Store 
eller Google Play. Sök 
sedan ”På djupet”.

Julbutiken 
öppnar
Nu julskyltar vi Hjärte-
barnsfondens webb- 
butik. Surfa in på www.
hjartebarnsfonden.se/
ge-en-gava/webshop. 
Alla produkter i jul-
butiken ger ett bra över-
skott till Hjärtebarns-
fondens verksamhet. 
Handla med hjärtat och 
ge dubbel glädje i jul.
 
Lägersommar 
– boka redan nu
Nu kan man anmäla sig 
till Hjärtebarnsfondens 
uppskattade läger 2019. 
Titta vad som erbjuds på 
www.hjartebarnsfonden.
se/om-hjartebarns
fonden/lagerverksamhet 
och gör gärna en 
intresseanmälan om du 
hittar något som verkar 
spännande. Lägren är 
öppna för barn, ungdomar 
och föräldrar till barn 
med medfödda hjärtfel. 
Du behöver inte vara 
medlem för att vara med.

Årets viktigaste julklapp
Julen närmar sig med stormsteg och snart börjar det bli dags att 
fundera på julklappar. Då kan Hjärtebarnet tipsa dig om det vi anser 
som årets bästa julklapp. 

Till den som har allt, när du inte vet vad du ska köpa, så har Hjärte-
barnet svaret: Ge bort en omtanke.

Genom att köpa ett gåvobevis på 100 kronor bidrar du till att 
fler som föds med hjärtfel får ett bra liv. Och du kan köpa precis så 
många som du vill, glöm bara inte att ange namnet på den som ger 
och den som får julklappen.

För tredje året i rad 
arrangerade Smeds-
torps IF loppet 
Charity Trail, där 
pengarna går till 
Hjärtebarnsfonden. 
I år samlades 42 975 
kronor in.

Charity trail är ett 
välgörenhetslopp till 
förmån för Hjärte-

barnsfonden i 
samarbete med 
företaget A different 
path - sport events.

– Det är ett 
avslappnat lopp, 
och det har blivit en 
tradition att fika ef-
teråt, berättar Gael 
Joly, på företaget.

Bakom loppet 

står Gun och Bertil 
Lindén, som enligt 
Gael Joly har lagt 
många ideella arbets-
timmar för att göra 
evenemanget till en 
succé. I år deltog cirka 
210 barn och vuxna. 
Fotnot: Se mer 
på Facebook, sök: 
”Charity Trail”.

STEPSTONES – FRÅN
BARN- TILL VUXENVÅRD
www.stepstones-
project.org

Här finns samlade studier 
om medicinsk vård och 
uppföljning när barn med 
medfödda hjärtfel fyller 
18 år och överflyttas till 
vuxensjukvården. 
Vid själva överföringen 
finns det risk att den 
medicinska uppföljningen 
avslutas, avsiktligt eller 
oavsiktligt, vilket kan 
leda till en ökad risk att 
utveckla komplikationer. 

P
PODDTIPS

W
WEBBTIPS

Hjärtebyte – trots
olika blodgrupper
Den spanske kirurgen 
Juan-Miguel Gil-Jaurena, 
chef för barnhjärt-
kirurgerna på sjukhuset 
Gregorio Marañon, utför 
som en av få kirurger i 
världen HBO-transplan-
tationer av hjärtan på 
barn under ett år, alltså 
där hjärtdonatorns blod-
grupp inte är densamma 
som barnets eget blod. 

– Spanien har förhål-
landevis gott om organ, 
berättar Juan-Miguel 
Gil-Jaurena, bland 
annat för att det finns 
koordinatörer på de 
större sjukhusen och en 
nationell koordinator. 

Hjärtebarnsfondens 
generalsekreterare Peter 
Nordqvist och den spanske 
hjärtkirurgen Juan-Miguel 
Gil-Jaurena.

De springer – för alla hjärtebarn
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    ”Oscar har fått

Mötet
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Bandyhjältens tuffaste match har 
han gjort tillsammans med sonen 
Oscar, 10.

I januari fick Oscar ett nytt hjärta 
– och kroppen har svarat väldigt 
bra.

– Jag sprang upp för pulkabacken 
igen och igen. De andra var trötta 
och ville sluta, men jag ville bara 
fortsätta, säger han

ett nytt liv”

Text Gustav Karlsson
Foto Magnus Glans

    ”Oscar har fått

Oscar, 10, blev 
akut sjuk för 
ett år sedan. 
Hjärtat orkade 
inte längre.

→
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ANDREAS BERGWALL och sonen Oscar 
möter oss i ABB Arena i Västerås.

Trots att pappa Andreas numera är 
spelande tränare i storsatsande AIK 
går det inte att ta miste på hans status 
i VSK, där han spelat 11 säsonger.

De yngre spelarna i a-laget, som 
har träning den här dagen, hälsar 
med respekt på legendaren som 
har 5 SM-guld, 7 VM-guld och 198 
landslagsmatcher – flest i historien 
– på meritlistan. Och 11 gånger blivit 
utsedd till världens 
bästa målvakt.

Men vi backar 
bandet. Oscar föd-
des i februari 2008 
med ett allvarligt 
hjärtfel.

– Vi var på en 
kontroll fem dagar 
efter att han föddes, 
och fick då reda på 
att det var nånting 
fel. Så vi åkte till Göteborg för att un-
dersöka det närmare. Vi fick intrycket 
att det mest troliga var att det inte var 
allvarligt och att vi snart skulle få åka 
hem igen.

Men hos specialisterna i Göteborg 
fick de tyvärr sämre besked.

– När vi var på ultraljudet kom ena 
läkaren efter den andra in i rummet. 
Efter ett tag vände sig en av dem till 
oss och sa ”ja, vi ger i alla fall inte 
upp”. 

– Det blev en extremt konstig käns-
la, att kastas från att tro att allt är okej 
– till att det var allvarligt. Det är en 
sån sak jag aldrig kommer glömma. 

OSCAR FÖDDES MED ett enkammar-
hjärta, vilket innebär att endast en av 
hjärtats två kammare tar emot blod-
flödet. Det gör att blodet som pumpas 
ut i kroppen blir mindre syrerikt.

Efter två veckor fick familjen åka 
hem, men med vetskapen om att 
Oscar behöver opereras flera gånger 
de närmaste åren.

När allting hade lugnat ner sig åkte 
Andreas tillbaka till Ryssland och 
laget Dynamo Kazan som han spelade 
för.

– De ställde upp väldigt bra och sa 
att jag kunde vara hemma hur länge 

jag ville med full betalning. Då kände 
hela familjen att det var viktigt att 
ställa upp tillbaka, även om det tog 
emot att lämna. 

I augusti förra året, när Oscar var 9 
år, skulle de göra sista operationen. 
Men den blev uppskjuten en månad.

Det var jobbigt för Oscar, som helst 
vill kunna förbereda sig och vara 
inställd på när och hur den typen av 
saker ska ske. 

– Det var fruktansvärt att gå och 
vänta på operatio-
nen, säger Andreas. 

I STÄLLET FÖR att 
gräva ner sig efter 
det tunga beskedet 
åkte de till Oscars 
fotbollsträning.

– När vi satt där i 
gräset och väntade 
på träningen, så sa 
Oscar: ”Pappa, om 

de sköt upp min operation en månad 
– så måste det betyda att någon behö-
ver den operationen mer än mig, va?” 
Det tyckte jag var väldigt insiktsfullt, 
för så är det ju. 

I bilen hem från träningen kom 
nästa fråga:

Mötet

A
”De visste inte om 
de kunde väcka 
Oscar ur respiratorn 
eftersom hjärtat var 
så svagt.”

Oscar Bergwall
Ålder: 10.
Favoritämnen i skolan: Bild 
och idrott.
Intressen: Fotboll, bandy, 
golf och dataspelet Fifa.

→
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”Nu när min operation skjutits på, 
betyder det att jag kan dö då?”

– Men då svarade jag snabbt ”nej, 
för om det fanns risk för det så hade 
de opererat dig på en gång”. Men det 
är kloka och modiga ord från en så 
liten kille.

Andreas tittar på Oscar, som tystnat 
lite.

– Är det jobbigt?
Oscar nickar, och Andreas säger åt 

honom att komma och sitta i knäet. 
De kramas.

– Det får vara jobbigt och man får 
vara ledsen, det har vi ju sagt. Jag blir 
också ledsen när vi pratar om det här, 
säger han.

Andreas har ett till exempel som 
visar på hur modig Oscar är. Varje 
gång de åkt ner till Göteborg för en 
undersökning eller operation har de 
tagit en selfie av hela familjen i bilen. 
Mamma Marie, pappa Andreas, store-
bror Simon och Oscar. 

– Det är alltid en kille som är glad, 
medan vi tre andra är lite mer molok-
na. Det är fascinerande, att den som 
ska göra det jobbiga är gladast.

OPERATIONEN, där olika blodbanor 
i hjärtat skulle kopplas om, tog elva 
timmar.

– Det är en hemsk väntan. Det kry-
per i kroppen och man börjar fundera 

på om telefonen kanske gått sönder 
eftersom den aldrig ringer. 

Till slut ringde telefonen och de fick 
beskedet att allt hade gått bra.

– Jag minns det inte själv, men tyd-
ligen var det första jag sa att jag ville 
ha Coca-Cola. Jag fick också massor 
med fotbollsbilder av brorsan Simon. 
Han hade köpt 20 paket, säger Oscar.

Men två månader efter operationen 
började Oscar må dåligt.

– Allt gick jättebra i början. Han var 
tillbaka i skolan och vi tog promenader. 
Men sen blev han lite hostig, fick ont i 
magen och var väldigt trött. Vi trodde 
först att det var skolmiljön som hade 
gjort honom sjuk.

Mötet

Oscar, 10, är tillbaka på isen 
ett år efter hjärttransplanta-
tionen, nu tillsammans med 
pappa Andreas Bergwall, 
legendarisk bandymålvakt.
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→ Enkammarhjärta är 
en blandad grupp av 
många olika hjärtfel. 
Det gemensamma är 
att en av kamrarna 
inte går att använda, 
till exempel på grund 
av att en klaff saknas 
eller är mycket under- 
utvecklad. 

Barnet opereras så 
att cirkulationen base-
ras på att den kamma-
ren som finns pumpar 

det syrerika blodet 
ut i kroppen medan 
det syrefattiga blodet 
som ska till lungorna 
får rinna passivt, det 
vill säga utan att höger 
kammare pumpar 
blodet till lungorna. 

Oftast behövs 
en förberedande 
operation när barnet 
är nyfött. Vilken typ av 
operation som behövs 
avgörs av hjärtfelet. 

Därefter sker 
enkammaropera-
tionsprogrammet i två 
steg där man i tur och 
ordning kopplar det 
syrefattiga blodet från 
övre kroppshalvan till 
lungpulsådern och 
sedan kopplar in det 
syrefattiga blodet från 
nedre kroppshalv-
an via en tunnel till 
lungorna.

Andreas Bergwall
Ålder: 44.
Yrke: Målvaktsinstruktör 
i fotboll (!) på idrotts- 
college. 
Aktuell med: Spelande 
tränare för AIK Bandy i 
allsvenskan.
Meriter: 7 VM-guld, 
5 SM-guld, “Världens 
bästa målvakt” 11 
gånger.

”De andra var 
trötta och ville 
sluta, men jag 
ville bara 
fortsätta.”

→

Av en slump hade en kompis som 
var på besök en pulsoximeter, som 
mäter syremättnaden i blodet, i bilen. 
De bestämde sig för att testa Oscars 
värden.

– De var mycket lägre än efter 
operationen, så vi förstod att något 
inte stod rätt till. Vi åkte direkt till 
sjukhuset, och där tog det inte lång 
tid innan det visade sig vara allvarligt. 
Hjärtsviktsvärdet var uppe i 16 000, 
det ska ligga under 100. 

OSCAR FLÖGS AKUT till Göteborg. Det 
var två veckor före jul. 

– Väl där kom nästa smäll. Vi fick 
beskedet att de inte visste om de 

Enkammarhjärta

Normalt  
hjärta

Enkammarhjärta



14 Hjärtebarnet

kunde väcka honom 
från respiratorn eftersom 
hjärtat var så svagt. 

Men Oscar vaknar, även om 
hans hjärta är svagt. Det pumpar 
ungefär 1,2 liter i minuten vid vilo- 
puls, att jämföra med 4,5 liter som ett 
friskt hjärta pumpar.

– Man vet fortfarande inte varför 
det här hände, kanske var det något 
virus som kommit in vid sista opera-
tionen. 

Oscar blir uppsatt på transplan-
tationslistan direkt, samtidigt som 
läkarna börjar behandla honom med 
hjärtstärkande medicin.

DAGARNA GÅR och familjen firar jul där 
på sjukhuset i Göteborg. Oscar har en 
droppställning som han är tvungen 
att ha med sig hela tiden. Den kallar 
han för ”Granqvist” efter Andreas 
Granqvist, kapten i herrarnas fotbolls-
landslag. 

– Det blev väldigt passande på ju-
len, då Oscar pyntade ”Granen” med 
julkulor och glitter.

Till slut, i början av januari, kom-
mer beskedet – man har hittat ett 
hjärta till Oscar. 

– Det blir tomt på något konstigt 

sätt, och det är väldigt 
svårt att beskriva den 

känslan. Vi blev gratulerade, 
men visste inte riktigt varför. 

I vår värld var det värsta, själva 
transplantationen, fortfarande kvar, 
säger Andreas. 

Oscar spelade tv-spel när de fick 
beskedet. Han tittade ett tag på do-
nationssköterskan som just berättat 
nyheterna, och började sedan spela 
igen utan att säga nånting. För honom 
var beskedet jobbigt, trots att det var 
positivt.

– Jag tänkte på att jag inte hade 
hunnit förbereda mig på det här, säger 
Oscar.

Redan 07:30 dagen efter började 
operationen – och en nervös väntan 
för resten av familjen innan läkarna 
meddelade att allt hade gått bra.

Oscar behövde vara isolerad en tid 
efter operationen, så första gången 
han fick gå ut var speciell.

– Det kändes konstigt, men var 
roligt! 

PAPPA ANDREAS FORTSATTE under sä-
songen att spela bandy med Västerås 
de matchdagar han kunde. På sig 
hade han en röd matchtröja.

Mötet

– Jag förknippar den färgen med 
hjärtebarn. Och Oscar ville också att 
jag skulle ha den, så det var ett lätt 
val. Jag hade ett hjärta på den och på 
hjälmen också.

På benskydden stod det ”Oscar”.
– Allt för att göra det hela lite 

lättare.
Tre dagar efter att Oscar fått sitt nya 

hjärta spelade Andreas match.
– Det var väldigt konstigt. Oscar 

hade alltid stått på en viss plats uppe 
i publiken, och jag har kunnat se ho-
nom där. Men nu var det tomt. 

Bandyn blev ett viktigt andningshål 
för Andreas, och jobbet för mamma 
Marie. Båda deras arbetsgivare gick 
med på att låta dem vara lediga varan-
nan dag.

– Det var både skönt och jobbigt att 
gå iväg några timmar. Men man be-
hövde fundera på något annat. Hade 
vi inte kunnat göra så hade vi inte 
klarat det här.

OSCARS KROPP HAR svarat väl på det 
nya hjärtat. Redan i april var det dags 
för en viktig milstolpe.

– Då gjorde jag comeback i fotbol-
len! 

I sommar har han dessutom hunnit 
med att ta grönt kort i golf och kan nu 
spela med resten av familjen.

Och skillnaden är tydlig. Oscar 
orkar betydligt mer nu än innan. Han 
har en tydlig minnesbild från en gång 
när de åkte pulka, någon gång efter att 
de kommit hem från Göteborg.

– Jag sprang upp för pulkabacken 
igen och igen. De andra var trötta och 
ville sluta, men jag ville bara fortsätta.

Pappa Andreas:
– Vi är enormt tacksamma för den 

person som donerat sitt hjärta och för 
all hjälp vi har fått från sjukvården. 
Oscar har fått ett nytt liv.

”Vi är enormt 
tacksamma för den 
person som har 
donerat sitt hjärta.”

Ingen ska lida av ett
medfött hjärtfel
GE EN GÅVA

Plusgiro: 90 05 87-7
Bankgiro: 900-5877

Hjärtebarns-
fonden
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ENLIGT STATISTIK FRÅN MOD är nästan 
nio av tio svenskar villiga att donera 
sina organ. 

Men ändå har vi bara 18,61 dona-
torer per miljon invånare i Sverige. 
Vilket är lågt om man jämför med 

Spaniens 46,9 eller Kroatiens 36,32.
Samtidigt avled 40 svenskar förra året i väntan 

på organ.
– Vi har ett systemfel. Med en så positivt in-

ställd befolkning borde vi kunna ha långt många 
fler donatorer, säger Peter Carstedt.

Enligt honom är en kombination av en gam-
mal lagstiftning och bristande rutiner inom sjuk-
vården två stora orsaker till systemfelet.

– Vi har en drygt 20 år gammal lagstiftning på 
området, och den behöver uppdateras. Till exem-
pel kan inte människor som dör av ett så kallat 
cirkulationsstopp, till exempel hjärtinfarkt, bli 
donatorer. Men det finns 
egentligen ingen medi-
cinsk orsak till det. 

Och vad gäller rutiner-
na inom sjukvården finns 
det flera områden som 
kan förbättras, enligt 
Peter Carstedt.

– Många läkare vet inte 
exakt vilka insatser de 
kan göra när det kommer 
till organdonation. De 
olika donationsregioner-
na i Sverige har också väldigt stora variationer 
på hur många donatorer de identifierar, vilket 
handlar mycket om vilken kompetens som finns. 

Peter Carstedt
Ålder: 41.
Titel: Grundare av MOD, 
Mer organdonation.
Familj: Två döttrar och 
en fästmö.
Intressen: Organdona-
tion och familjen.

Många är villiga att donera sina organ.
Men ändå riskeras liv när behövande 

 väntar på donationer.
– Det behövs en uppdatering av lagstift-

ningen och bättre rutiner i sjukvården, säger 
Peter Carstedt, grundare av Mer organdona-
tion, MOD.

40 SVENSKAR
DOG I VÄNTAN 
PÅ ORGAN

PETER CARSTEDT STARTADE MOD efter att han själv 
hade genomgått en lyckad transplantation.

– Jag upptäckte att det inte finns någon som 
driver den här frågan med ett helhetsgrepp. De 
olika patientorganisationerna som finns gör ett 
fantastiskt arbete, men de verkar inom så speci-
fika områden.

Peter Carstedt hoppas att allt fler ska välja att 
bli donatorer i framtiden – och att den svenska 
vården kan bli bäst i världen även när det gäller 
själva donationsarbetet.

– Organdonation är tyvärr inte en naturlig del 
av sjukvården i livets slutskede idag, säger han.

(Källa: Livsviktigt.se och MOD)

9 av 10 i Sverige vill donera sina organ

antal registrerade organdonatorer i 
Sverige, Juni, 2018.

antal avlidna organdonatorer 2017

är i behovet av organ, januari 2018

personer som avled i väntan på organ 2017

1 597 332

188

817

40
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Casper levde
med ett hjärta  
på hjul På hans tolfte födelsedag 

 rämnade livet.  Caspers eget 
hjärta orkade inte längre. Men 
en hjärtpump tog honom från 
mörker till hopp.

Väntade ett halvår  
på nytt hjärta

Mötet

Text Jonatan Sverker
Foto Privat

Casper och hans hjärta. I väntan på 
transplantation hade han en hjärt-
pump – på hjul. Här får han ett 
uppmuntrande "snapp" av mamma 
Jenny, familjens ordspråk: ”Ingenting 
är omöjligt, det omöjliga tar bara lite 
längre tid”. I dag har Casper fått ett 
nytt mänskligt hjärta.
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EN GNISTRANDE 
VACKER januaridag i 
Skellefteå. Familjen 
är ute på en skoter-
utflykt för att fira 
Casper som fyller 
12 år. Snart blir han 
dock svag och börjar 
att spy.

– Vår första spon-
tana tanke var magsjuka. Men på 
tredje dygnet började han bli väldigt 
medtagen, säger mamma Jenny 
Josefsson.

På sjukhuset i Skellefteå visar 
proverna att något är allvarligt fel och 
Casper skickas akut med ambulans-
flyg till Östra sjukhuset i Göteborg. 
Det visar sig att hjärtat är förstorat 
och på väg att ge upp. Han opereras 
och får ligga uppkopplad till en hjärt-
pump.

– Det var oerhört jobbigt den första 
tiden, att se sitt barn så svårt sjukt. 
Kommer han att klara sig? Hur ska det 
här gå? säger Jenny.

Caspers egna minnen av den första 
tiden är dimmiga.

– Det tog ett långt tag innan jag 
förstod att jag var sjuk, säger han.

Han var bunden till sängen och 
kroppen blev allt svagare. Vid ett 
tillfälle kom hans storasyster på besök 
med sin tvååriga son, och Casper 
jämförde sig med honom: ”Han kan 
mer än mig, jag måste lära mig allt. 
Jag kan inte gå eller sitta eller göra 
någonting.”

I början av maj skedde en stor 
förändring. Han fick en hjärtpump 
från företaget Berlin Heart, en pump 
som är verkligt mobil. Plötsligt var 
han inte längre bunden till sjukhuset, 
familjen kunde åka på besök hos släkt 
och vänner i Västsverige. Casper kun-
de röra sig igen, han sprang, cyklade 
och tränade med hantlar för att bygga 
upp kroppen.

– Men jag fick inte ramla, för då 
är det risk för blödningar, och det är 
farligt när man får mycket blodför-
tunnande.

Man kan tänka sig att livet med en 
hjärtpump skulle innebära rädsla och 

ängslan, men Casper verkar vara en 
trygg norrlänning.

– Jag oroade inte mig för något. Jag 
var säker på att jag skulle bli bra.

Hjärtpumpen var dock bara en 
tillfällig lösning i väntan på ett nytt 
hjärta.

– Man tänker först att man inte vill 
byta ut sitt hjärta mot någon annans, 
men sedan inser man att då kan jag 
bli frisk och får komma hem till kom-
pisarna, säger han.

Den 16 juli genomgick Casper den 
stora operationen. När han vaknade 
efter transplantationen var det med 
en ny känsla.

– Det kändes först konstigt att inte 
ha hjärtpumpen som guppade på ma-
gen. Det kändes tomt och jag sa till en 
av sköterskorna att hjärtat nog inte 
slog som det skulle. Men det gjorde 
det förstås, säger han.

Nu är Casper hemma och när han 
fyller 13 år kommer livet att, nästan, 
vara som vanligt igen.

HJÄRTKIRURGEN:

”VÅGA PRATA 
MED BARN OM
DONATIONER” 
Det som sätter stopp för donatio-
ner är oftast inte brist på vilja. Det 
kan istället vara osäkerheten över 
nära och käras vilja, enligt överlä-
kare Mats Synnergren.

– Vi skulle behöva bli bättre på 
att lyfta den här frågan, även om 
det är jobbigt, säger han.

I Sverige är det överlag svårt att hitta rätt 
hjärta till rätt mottagare inför en transplan-
tation, speciellt när det gäller barn. 

– Det är väldigt positivt att vi i Sverige 
har låg barnadödlighet, men det medför att 
antalet donatorer är litet, säger Mats Synn-
ergren, kirurg och chef för barnhjärtsjukvår-
den på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Enligt honom är ett hinder för donationer 
att många föräldrar inte vet hur deras barn 
känner i frågan, och därför har svårt att ta 
ett beslut när ett barn tragiskt går bort.

– Det är viktigt att våga prata om det. Det 
kan vara svårt att få ett definitivt svar, men 
det kan hjälpa att bara ha lyft frågan någon 
gång, säger han.

Mats Synnergren håller med Peter 
Carstedt från organisationen MOD, Mer 
organdonation, om att rutinerna för hur 
sjukvården jobbar kring donationer skulle 
kunna vara jämnare över landet.

– Det krävs ett strukturerat arbetssätt, 
och det är sjukvårdens uppgift att ställa 
frågan om donation. Det görs väldigt mycket 
bra arbete på många håll i landet, men det 
skulle kunna bli ännu bättre.

Enligt Mats Synnergren har förutsättning-
arna att rädda patienter som är i behov av 
ett nytt hjärta ökat drastiskt i och med så 
kallad mekanisk assistans, eller hjärtpump.

– Dels köper det tid som ökar chanserna 
att man hittar ett hjärta som passar, dels ger 
det en möjlighet till att patientens allmänna 
tillstånd förbättras inför operationen och 
därför klarar den bättre.

Gustav Karlsson

Hjärtpump  
– ett
hjärta på hjul
→ Vid hjärtsvikt klarar 
inte hjärtat av att pumpa 
det blod som kroppen 
behöver. Då kan hjärtat 
behöva hjälp av en 
hjärtpump. Utveckling-
en på den fronten har 
gått mycket fort. Det 
tyska företaget Berlin 
Heart ligger i framkan-
ten och har utvecklat 
en hjärtpump som är 
anpassad för barn med 
svår hjärtsvikt. Med den 
hjärtpumpen får barn 
en helt annan frihet än 
tidigare, de kan vara 
uppe och röra sig och 
behöver inte vara bund-
na till sängen.
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Reportage

För de hjärtsjuka barnen är presenten 
på sjukhuset en viktig upplevelse innan 
de får gå hem. Och det var inte bra, tyck-
te i dag 13 år gamla Alva – och startade 

en insamling.
Nu har hon samlat in 140 000 kronor 

till andra hjärtsjuka barn.
– Det är fantastiskt, jag är superglad, 

säger hon.

Text Jessica Josefsson
Foto Privat
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Alvas fina
   insamling



Reportage

13 ÅR GAMLA Alva Fredman från 
Lerum föddes med ett enkammar-
hjärta. Tre veckor efter födseln 
upptäcktes det medfödda hjärtfelet 
som resulterat i flera stora opera-
tioner. Alva har alltid tyckt att det 
var fantastiskt på sjukhuset, det 
var bara en sak – det var inte så bra 
presenter.

Efter ett sjukhusbesök för några 
år sedan, när hon var och lämnade 
blodprov, fick hon små tigerdockor 
som present. De var fina, förklarar 

Alva, men de var ändå inte så roliga 
att få.

– Jag har alltid velat starta en 
insamling, så jag sa till mamma i 
bilen efteråt att jag ville starta en 
insamling för att samla in pengar 
till bättre presenter, säger Alva och 
fortsätter:

– Jag har alltid tyckt om att göra 
armband, så jag började sälja till 
släkt och vänner och så spred det sig.

I DAG HAR hon sålt drygt 3 000 
armband, som dragit in 140 000 
kronor. Pengar som Alva och hen-
nes familj åkt till Ullared och köpt 
leksaker för.

– Jag trodde aldrig att det skulle 
bli så här stort, säger Alva.

Utöver de egna armbanden så 
har flera företag hört av sig och 
hjälpt till, både med att göra arm-
banden och skänka pengar. Så Alva 
har tid att göra andra saker när hon 
inte går i skolan.

Just nu är hon med och övar in 
en teaterpjäs som ska visas till jul.

– Det är väldigt roligt med teater. 
Pjäsen vi övar är ett drama om två 
systrar som blir delade och hamnar 
hos olika familjer, säger hon och 
avslöjar att hon ända sedan hon 
var sju år gammal drömt om att bli 
skådespelare när hon blir stor.

Till sina kompisar brukar Alva 
säga att hon bara har ett halvt hjär-
ta. Men det är ingenting som hon 
märker så mycket av i vardagen.

– Det är bara om vi ska springa 
på idrotten som jag inte kan vara 
med eftersom jag så lätt blir an-
strängd och trött, berättar hon.

Hon har blivit lite av en kändis 
på Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus i Göteborg. Både 
barn och sjukhus- personalen kän-
ner till hennes stora insats för de 
andra hjärtsjuka barnen. Och hon 
tänker både på de små barnen och 
de lite större i hennes egen ålder. 

– Alla som köper är så gulliga och 
så är det många av barnen som får 
leksaker som hör av sig och säger 
fina saker, berättar Alva.

Och hon har inga planer på att 
sluta.

– Vi får se, svarar Alva på frågan 
om hur länge hon kommer att fort-
sätta och låter ana att det kanske 
till och med finns nya planer. Men 
hon vill inte avslöja något ännu.

20 Hjärtebarnet

– Jag har alltid 
velat starta en 

insamling

För pengarna köper Alva 
leksaker, som hon ger till 
de hjärtsjuka barnen.
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ALVAS INSAMLING:
→ Alva startade med 
insamlingen mars 2015. 
→ Från början gjorde 
hon både armband 
och målade tavlor, men 
upptäckte att efter-
frågan var störst på 
armband.
→ I dag har Alvas insam-
ling sålt 3 000 armband 
för totalt 140 000 kronor, 
pengar hon och familjen 
köpt leksaker för.
→ Leksakerna har 
skänkts till hjärte-
barnsavdelningen, 
både dagvården 
och avdelningen, på 
Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus i 
Göteborg.

Alva Fredman
Ålder: 13 år.
Bor: Lerum.
Familj: Storebror Elias, 
15 år, mamma Jessica 
och pappa Jörgen och 
så katten Alice, 7 år.
Vill bli när jag blir stor: 
Skådespelare.

3 000 armband har 
Alva lyckats sälja.

Ingen ska lida av  
ett medfött hjärtfel

SWISHA
EN GÅVA

Mottagare: 9005877
Hjärtebarns-

fonden
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Det är stora geografiska skillnader i vården 
av unga vuxna med medfödda hjärtfel. 

På de stora universitetssjukhusen finns det 
i allmänhet både hög kompetens och lång 
erfarenhet, medan det på mindre sjukhus 

kan vara annorlunda.
– Man ska inte behöva acceptera en 

sämre vård bara för att man bor på ett visst 
ställe, säger Hjärtebarnsfondens general

sekreterare Peter Nordqvist.

Text Mikael Bergling

Dokument

Vård
lotteriet
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Grattis – du får 
bra vård.
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SOM EN DIREKT följd av allt 
bättre behandlingsre-
sultat inom bland annat 
barnkardiologi och barn-
hjärtkirurgi ökar antalet 
vuxna med medfött hjärt-
fel. Gruppen, som går un-
der benämningen Guch 
(Grown-Up Congenital 
Heart disease) beräknas 
idag till cirka 40 000 i 
Sverige. 

I växande utsträckning 
möter sjukvården patientkategorier som helt 
enkelt inte fanns tidigare.

– Det ställer stora krav på att vården utveck-
las. Det är inte samma sak att behandla och 
följa patienter som har medfödda hjärtfel som 
patienter som har förvärvade. På de stora uni-
versitetssjukhusen är detta ofta inget problem. 
Där finns det kompetens att ta hand om gruppen 
med medfödda fel. På de mindre sjukhusen kan 
det vara annorlunda, säger Hjärtebarnsfondens 
generalsekreterare Peter Nordqvist.

– Ska vi ha en jämlik och rättvis vård över hela 
landet, behöver vården av den här gruppen byg-
gas ut. Jag ska inte behöva acceptera en sämre 
vård bara för att jag bor på ett visst ställe.

Enligt Swedcons – Nationellt register för 
medfödda hjärtsjukdomar – senaste årsrapport är 
fysioterapeutisk värdering och rådgivning en vik-
tig komponent i vården av Guch-patienter.Som 
grafiken här bredvid visar varierar dock antalet 
patientbedömningar av fysioterapeuter kraftigt 
mellan olika sjukhus och olika delar av Sverige.

Från 2015 till och med augusti 2018 inrappor-
terades 377 bedömningar till registret. Av dessa 
svarade Östra sjukhuset i Göteborg och dess 
Guch-verksamhet för nästan 80 procent.

– Det kan finnas vissa skillnader i rapporte-
ringsbenägenhet mellan sjukhusen, säger Ulf 
Thilén som är docent och överläkare i kardio-
logi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och 
ansvarig för Swedcon.

– Men utan tvekan är det stora skillnader 
både i omfattning och kvalitet på verksamhe-
terna. I Göteborg är man väldigt pådrivande och 
duktig när det gäller strukturerad fysioterapi för 
Guch-patienter. De har arbetet länge med detta 

och har prioriterat det i större utsträckning än 
vad man har gjort på andra håll. Jag tror dock att 
skillnaderna kommer att minska. 
Hur är det i Lund?

– Vi har numera två fysioterapeuter kopplade 
till oss, men de arbetar även med andra än Guch-
patienter. Det är alltså frågan om begränsade 
resurser, men väldigt uppskattade.

– Även en del länssjukhus har tillgång till fy-
sioterapeuter på det här området. Men då beror 
det ofta på att en eller ett par enskilda fysiotera-
peuter är extra intresserade. Det är sällan frågan 
om en strukturerad verksamhet. Andra sjukhus 
har det inte alls.

Hjärtebarnsfondens Peter Nordqvist säger att 
det är viktigt att även barn med medfödda hjärt-
fel får tillgång till fysioterapeuter, att man inte 
väntar tills barnen blir vuxna.

– Fysioterapeuter kan bland annat hjälpa barn 
som är naturligt svaga att stärka sin egen kropp 
och beskriva hur viktigt det är att de tränar för 
att de inte ska få ytterligare sjukdomar när de är 
30 eller 40 år gamla. 

Dokument
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Bedömning av  
fysioterapeut
2015-augusti 2018

”Man ska inte 
behöva accceptera 
sämre vård
för att man 
bor på ett 
visst ställe.”

Ulf Thilén

Möjligheterna för unga vuxna med medfödda hjärtfel att få 
hjälp av kvalificerade fysioterapeuter varierar kraftigt mellan 
olika sjukhus och olika delar av Sverige.

– Det är dessutom stora kvalitetsskillnader i verksamheten, 
säger Ulf Thilén som är docent  och överläkare i kardiologi vid 
Skånes universitetssjukhus i Lund.
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HON BOR I Hässleholm i norra Skåne, 
är undersköterska och arbetar som 
handledare på en daglig verksamhet 
inom LSS.

Clara Olandersson berättar att 
hon opererades redan när hon 

var tre dagar gammal på grund av ett medfött 
hjärtfel.

– Diagnosen var transposition av de stora 
kärlen, vilket betyder att lungpulsådern och 
kroppspulsådern hade bytt plats. Det blev en hel 
del allvarliga komplikationer efter operationen, 
men jag har inte behövt genomgå fler operatio-
ner sedan dess.

Kunde du göra samma sak som andra barn?
– Jag hade en ganska normalt uppväxt och 

gjorde ungefär samma sak som alla andra, men 
med den skillnaden att jag inte hade samma ork. 
Efter simskolan till exempel, fortsatte jag med 
att träna simning en tid. Men när det blev lite 
mer allvar blev det jättejobbigt. Mitt hjärtpro-
blem gjorde att jag fick anstränga mig mycket 
mer än andra och därför blev trött ganska fort. 
När min läkare sa att jag inte borde tävla, slutade 
jag med simningen.
Har du fått hjälp av en fysioterapeut?

– Ja, en gång i yngre tonåren och fick då 
bland annat tips om vad jag skulle tänka på 
vid träning, hur jag skulle kunna lägga upp ett 
träningsschema och att det var viktigt med upp-
värmning och inte ge järnet direkt. Men sedan 
dess har jag inte träffat någon.
Skulle du vilja det?

– Ja. Idag försöker jag gå på ett motionspass 
en gång i veckan. Men jag vet egentligen inte 
hur mycket jag kan och bör träna eller på vilket 
sätt. Jag tycker att det vore bra om jag, och andra 
i samma situation, fick träffa en fysioterapeut 
som kan ge råd om hur vi ska träna och kanske 
lägga upp program åt oss, men också ge tips som 
gör att vi kan hantera återhämtningen bättre. 
Både efter träning och i vardagen. 

– Jag träffar min hjärtläkare en gång per år på 
Guchmottagningen i Lund. Kanske skulle jag 
kunna träffa en fysioterapeut samtidigt.

Clara Olandersson säger att det inte bara är stö-
det från fysioterapeuter som behöver utvecklas.

– När jag för några år sedan började gå på 
mottagningen i Lund frågade jag om det fanns 
en kurator som jag kunde få prata med. Det hade 
precis börjat en där och jag fick en tid. Men det 
var inget som man föreslog, utan det var något 
som jag själv fick begära. Även det borde ske 
automatiskt.

– Sjukvården utvecklas hela tiden och vi får 
allt bättre mediciner och liknande, vilket är jät-
tebra. Men även det psykiska och sociala stödet 
behöver utvecklas. Det är många frågor som 
man vill ha svar på, inte minst när man är ung. 
Nu blir det att man pratar med sina vänner som 
också har hjärtfel. Vi vet att vi förstår varandra. 
Men man behöver också prata med någon utom-
stående som förstår och som kan ge konkreta råd 
och information.
Hur mår du idag?

– Jag mår bra och lever ett ganska traditionellt 
liv för personer i min ålder, men med den skill-
naden att jag blir tröttare snabbare än andra och 
att det tar längre tid för mig med återhämtningen.
Har du flugit utomlands?

– Ja, men bara inom Europa. Även om jag 
ibland kan känna lite oro för vad som ska kunna 
hända, stoppar det mig inte från att göra saker 
och ting. Men jag skulle nog tänka efter mer om 
jag skulle flyga långt.

”JAG HAR FÅTT 
HJÄLP – EN GÅNG”

Många unga vuxna med medfödda hjärtfel får inte hjälp av 
 fysioterapeuter i den utsträckning som de behöver.

– Jag skulle bland annat behöva hjälp med att lägga upp min 
träning, säger Clara Olandersson, 23.
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Sedan 2009 kan alla vuxna med medfödda 
hjärtfel få hjälp av en fysioterapeut i sam-
band med besök på Guch-centrum på  Östra 
sjukhuset i Göteborg.

– Det är jätteviktigt med individuella tester, 
bedömningar och träningsråd, säger fysio-
terapeuten Linda Ashman.

NÄR PATIENTERNA KOMMER till 
mottagningen får de först träffa en 
sjuksköterska och en läkare.

– När den delen av besöket är 
klart, och om patienterna behöver 
hjälp av en fysioterapeut, brukar 

man ringa efter mig eller någon av mina kollegor. 
Vi sitter i samma hus och kan komma snabbt.
Vad gör ni?

– Vi börjar med att kartlägga patientens     
muskelfunktion och testar muskelstyrkan i 
axlar, händer och vader med hjälp av ett antal 
tester. Vi får då fram ett objektivt värde som vi 
kan jämföra med patientens eventuella tidigare 
testresultat eller med friska normalvärden. Där-
efter genomförs i allmänhet ett konditionstest 
på en träningscykel. Slutligen frågar vi patien-
terna, med hjälp av ett frågeformulär, om deras 
tränings- och fysiska aktivitetsvanor.

– Utifrån resultaten från testerna och frågorna 
ger vi råd om vilken typ av träning som är lämp-
lig. En del patienter är fysiskt aktiva, tränar och 
presterar bra. Då blir testresultaten ett kvitto på 
att det som de redan gör fungerar. Patienter som 
inte tränar, eller har nedsatt fysisk kapacitet, kan 
få med sig ett individuellt anpassat träningspro-
gram hem. Den som vill kan även få komma hit 
och träna under vår ledning.

Linda Ashman berättar att en del patienter av 
medicinska skäl har haft träningsrestriktioner 
sedan barnsben och bara tränat i mycket begrän-
sad omfattning.

– De kan behöva extra hjälp och råd för att 
komma igång. Kanske har de svårt med kropps- 
kännedomen. Är det farligt om mitt hjärta, 
när jag tränar, slår mycket snabbare än vad det 
brukar göra? Är det okej om jag blir andfådd eller 
är det ett symptom på att något är fel? 

– Att testas, och kanske till och med börja trä-
na, under övervakade former på ett sjukhus ger 
en trygghet som gör att man kanske vågar lite 
mer än när man är hemma.  
Testas patienterna varje år?

– O, nej. Inte så ofta. Dessutom varierar inter-

vallen beroende på patienternas individuella 
behov. För många kan det gå flera år mellan 
besöken, medan andra kommer hit oftare.
Har träningen någon medicinsk effekt?

– En låg fysisk kapacitet ökar risk för sjuklig-
het och risk för sjukhusinläggning, därför är det 
viktigt att träna för att öka sin fysiska kapacitet. 
Dessutom kan det vara så att livskvaliteteten 
ökar vid träning, men det är inte helt klarlagt. 
Samtidigt ska man komma ihåg att människor 
med medfödda hjärtfel inte är en homogen 
grupp. Den fysiska kapaciteten kan variera 
enormt mellan olika individer. Det finns de som 
har svårt med aktiviteter i sitt dagliga liv, men 
också de som springer Göteborgsvarvet. Därför 
måste träningsprogrammen anpassas individuellt

– Det räcker heller inte med allmänna tränings-
råd. Det behövs tester för att kunna avgöra hur 
varje patient bör träna.

Dokument

”LIVSKVALITETEN 
ÖKAR VID TRÄNING” Fo
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Linda Ashman är fysioterapeut Östra sjukhusets Guch-centrum i Göteborg. Hon betonar 
vikten av träning för att ökar livskvaliteten för människor med medfödda hjärtfel. 
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Alkohol
→ Är i rimliga mängder i allmän-
het inte farligare än för andra. 
En del personer med medfödda 
hjärtfel kan dock vara extra 
känsliga för uttorkning och kan 
bli väldigt dåliga. Alkohol i lite 
större doser är arytmiframkal-
lande. Den som har bekymmer 
med ojämn hjärtrytm bör vara 
extra försiktig.

Droger
→ Bör undvikas (gäller för alla). 
Så kallade partydroger (exstacy, 
kokain, amfetamin och liknande) 
drar ihop kranskärlen, höjer 
blodtrycket, ökar risken för 
rytmstörningar, hjärtsvik och 
hjärtstopp i större utsträckning 
för unga vuxna med hjärtfel än 
för jämnåriga friska.

Flygresor
→ Är sällan något problem. Det 
är ofta torr luft i flygplanen, 
vilket en del personer med 
hjärtfel kan vara extra känsliga 
för och riskerar då att bli in-
torkade. Det motverkas genom 
att man är noga med att dricka 
exempelvis vatten under resan.
På en del flygplatser kan det 
vara ganska långt mellan olika 
gater. Den som har svårt att 
gå längre sträckor, eller snabbt 
i samband med exempelvis 
förseningar, bör ta kontakt med 
sitt flygbolag och begära assis-
tans. Är sällan något problem.

Sex
→ Som för de allra flesta andra. 
Den fysiska ansträngningen, puls 
och blodtrycksmässigt, av ett 
traditionellt samlag inklusive 
förspel motsvaras av att gå 400 
meter på plant underlag och två 
trappor i rask takt.

Få barn
→ De flesta kvinnor med med-
födda hjärtfel kan genomgå 
graviditet och förlossning med 
små risker. Vissa avråds dock, 
till exempel personer med svår 
syrebrist, uttalad hjärtsvikt och 
mekaniska klaffar. Sannolikhe-
ten för att ett medfött hjärtfel 
går i arv är ett par-tre procent 
beroende på om det är mam-
man eller pappan som har felet. 
Det finns ett fåtal tillstånd där 
risken att hjärtfelet går i arv är 
50 procent.

Livsstil
→ Unga vuxna med hjärtfel är 
en grupp som har lite högre risk 
för hjärtkomplikationer på lång 
sikt än andra. De 
bör därför vara 
extra noga 
med att 
undvika en 
ohälsosam 
livsstil med 
till exempel 
rökning, över-
vikt, stillasittande 
och dålig kost. För 
många väntar dessutom 
en större hjärt-
operation längre fram i tiden

BÅDA BETONAR VIKTEN av fysisk 
 träning.

– Det kan till och med vara helt 
avgörande för hur man mår. De flesta 
människor med medfödda hjärtfel 
håller sig friskare längre och mår 

bättre om de tränar och rör på sig. Även deras 
allmänna sjuklighet minskar, säger Mikael 
Dellborg.
Hur viktigt är det att få hjälp av en fysiotera-
peut?

– För dem som tidigare varit väldigt inaktiva 
och passiva kan det vara väldigt viktigt. Det är 
bra för många, men helt avgörande för vissa.

Peter Eriksson säger att förutsättningarna för 
träning kan variera mycket mellan olika perso-
ner med medfödda hjärtfel.

– De allra flesta kan göra det som de orkar. 
Men för några kan det vara farligt att anstränga 
sig för mycket. Därför är det viktigt att kolla med 
sin hjärtläkare innan.

– Den som exempelvis inte kan springa eller 
cykla, kan köra perifer träning och ta en arm i 
taget.

De flesta unga vuxna med medfödda hjärtfel kan leva ungefär samma liv 
som sina kompisar. Andra får vara mer försiktiga. Mikael Dellborg och    
Peter  Eriksson, överläkare vid Guch-centrum i Göteborg, tipsar om vad 
man bör tänka på när det gäller bland annat sex, resor och träning.

Vad vågar vi göra?

Ingen ska lida av ett
medfött hjärtfel
GE EN GÅVA

Plusgiro: 90 05 87-7
Bankgiro: 900-5877

Hjärtebarns-
fonden

Alkohol – är det extra 
farligt om man har ett 
medfött hjärtfel?



Ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. 
Swisha ett bidrag till 9005877.

hjartebarnsfonden.se

Min son 
somnar alltid 

i min famn innan  
operation.

Min dotter 
vill bli lärare om hon 

blir stor.
Ett trasigt barnhjärta förändrar livet för alla runt omkring. 
Vi arbetar för att skapa en vardag för små svaga hjärtan 
och deras anhöriga. Stöd oss i arbetet med att få alla  
barnhjärtan att slå ett slag till.  
Swisha ett bidrag till 9005877.

hjartebarnsfonden.se
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Hjärtebarn

För 20 år sedan missade sjukvården vart 
fjärde nyfött barn med hjärtfel.

I dag upptäcks nio av tio bebisar med 
allvarliga hjärtfel.

ALLT FLER HJÄRTSJUKA
BEBISAR UPPTÄCKS

. . . SÅ HÄR KAN 
DU HJÄLPA DEM
I dag lever 20 000 barn och 
ungdomar under 18 år med 
ett medfött hjärtfel.

Många lider av sin sjukdom. 
Därför bidrar Hjärtebarns-
fonden till forskning, utveck-
lad vård och att påverka 
 beslutsfattare.

Ingen ska behöva lida av 
ett medfött hjärtfel – och du 
kan hjälpa till.

GE EN GÅVA
Swisha valfritt belopp till 
9005877. Eller skänk en gåva 

genom att sätta in pengar på plusgiro 
90 05 87 - 7 eller bankgiro 900-5877. 

BLI MÅNADSGIVARE
Som Hjärtevän bidrar du med 
en valfri summa varje månad. 

Anmälan görs direkt via BankID på 
www.hjartebarnsfonden.se.

GE BORT EN GÅVA
I stället för en present kan 
du skänka ett gåvobevis från 

Hjärtebarnsfonden, eller ett minnes-
blad för en avliden vän. 

STARTA EN INSAMLING
Engagera dina vänner genom 
att starta din egen insamling 

på webben. Du kan även bidra till 
andras insamlingar. www.hjartebarns-
fonden.se 
 

TESTAMENTERA
Skriv in Hjärtebarnsfonden i 
ditt testamente. Tänk på att 

även en liten del av din kvarlåtenskap 
kan göra stor nytta. Kontakta gärna 
Hjärtebarnsfonden för mer informa-
tion: 08-442 46 40.

HANDLA PÅ WEBBEN
I Hjärtebarnsfondens 
webbshop finns många fina 

presenter: www.hjartebarnsfonden.
se/webshop. Hela överskottet från 
försäljningen går till Hjärtebarnsfond-
ens arbete. 

DU KAN HJÄLPA
www.hjartebarnsfonden.se
TELEFON: 08-442 46 50
MEJL: info@hjartebarnsfonden.se

KÄLLA: Jan Sunnegårdh, professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,  
Sahlgrenska universitetssjukhuset

1
1000 BARN FÖDS MED 
ALLVARLIGA HJÄRTFEL

Ungefär, varje år. Det är tre 
barn om dagen.

10%
av barn med allvarliga

hjärtfel lämnar bb utan 
att hjärtfelet upptäckts.

25%
av barn med allvarliga
hjärtfel lämnade bb
oupptäckta för 20 år 

sedan
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Guch
VUXNA MED MEDFÖTT HJÄRTFEL

Amanda Gidgård, 24, är tillbaka 
i Sverige efter en av sina många 
resor.

ALLT
Jag vill se
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Amanda Gidgård, 24 år, som sitter i Guchs styrelse, har ännu en 
gång varit på resande fot. Det blev Madeira med familjen. Och 
mer resande ska det bli. 

– Jag älskar att resa och vill se allt, säger hon. 

Redan när Amanda Gidgård var 
liten gick hennes mamma med i Hjär-
tebarnsfonden för att Amanda skulle 
kunna välja om hon ville åka på läger 
och ha kontakt med andra barn som 
har fötts med hjärtfel.

– Men det var först när jag var 21 
som jag åkte på en träff i Luleå och 
upptäckte vilket skönt gäng som var 
med, säger hon.

En kort tid därefter blev Amanda 
invald i styrelsen till Guch, förening-
en för vuxna med medfött hjärtfel.

– Det bästa med Guch är att få um-
gås med andra som har gått igenom 
nästan samma saker som jag och 
förstår det man har i huvudet.

Vänner och arbetskamrater som 
inte har någon erfarenhet av hjärtfel 
blir alltid förvånade när hon berättar 
att hon har ett medfött hjärtfel.

– Det syns ju inte utanpå och de har 
ofta bilden att man är äldre och har 
levt hårt om man har hjärtfel.

– Och så blir de oroliga och tror 
att jag ska gå sönder när som helst, 
förklarar Amanda.

R
Text Jessica Josefsson
Foto Privat

Amanda Gidgård, till höger, tillsammans med 
lillasyster Andréa och deras mamma Karin vid 
Nunnornas Dal på Madeira.

Amanda Gidgård
Ålder: 24 år.
Bor: Stockholm.
Aktuell: Styrelseleda-
mot i Guch.
Arbete: På ett 
försäkringsbolag med 
pensionsförsäkringar.
Intresse: Älskar att 
resa och fotografera.

Amanda föddes med ett komplext 
hjärtfel som går under namnet Fallot 
anomali, en förträngning vid hjärt-
klaffen mot lungpulsådern, ett hål i 
skiljeväggen mellan hjärtkamrarna 
och hålet i skiljeväggen som inte 
stängdes av sig själv. Hon har, som 
många andra med medfött hjärtfel, 
genomgått en rad operationer. Sista 
operationen var när Amanda var 17 år. 
Efter det är hon inte längre tvung-
en att ta hissen, kan springa ikapp 
bussen och känner att hon har fått ett 
helt annat liv.

– Helt plötsligt kunde jag springa de 
200 meterna till tunnelbanan, det var 
coolt, säger hon.

Till vardags jobbar Amanda på ett 
försäkringsbolag med pensionsför-
säkringar, men mest av allt älskar hon 
att resa.

– Jag vill se allt, svarar hon på frå-
gan om hon har något favoritresemål.

Och när Hjärtebarnet får tag på 
henne håller hon just på att packa 
inför nästa resa. 

– Hela familjen med 16 personer 
ska resa till Madeira för att fira min 
moster, berättar hon.

Och en självklar följeslagare på 
varje resa är kameran.

– Jag springer alltid runt och foto-
graferar, skrattar hon.

Ett intresse hon ärvt först från mor-
far, sedan från sin mamma.

Som 18-åring fick hon sin första 
egna kamera och sedan dess är den en 
ständig följeslagare. Det bästa motivet 
är barn och hundar.

– De är liksom så tacksamma att 
fota, det blir alltid bra och folk blir så 
glada när de får bilderna.

Amandas favoritresemål:
De bästa platserna hon besökt:
→ London.
→ Transylvanska bergen i Rumänien.
→ Tällberg i Dalarna.

Plaetser hon vill resa till:
→ Island.
→ Kanada.
→ Irland.
→ Skottland.
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Mitt hjärta

10-ÅRIGA KERSTIN Jederström som bor 
utanför Bollnäs älskar att rida. Redan 
20 månader gammal satt hon på en 
hästrygg. Men i dag behöver hon 
ingen hjälp. 

Varje måndag är det ridlektion, och 
favoriten är en islandshäst som heter 
Ljufa. 

– Hon är varm, gosig och snäll, 
berättar Kerstin.

En annan trogen vän är hunden 
Henry.

– Jag kör agility med honom, men 
vi tävlar inte för han är lite för gam-
mal, fortsätter hon.

12 år gamla Henry brukar gilla de 
första hindren, sen försöker han göm-
ma sig under huset. 

Kerstin vet att hon föddes med 
hjärtfel.

– Jag vet att jag hade hål i hjärtat, 
säger Kerstin och låter mamma Stina 
berätta.

– När Kerstin var ett och ett halvt 
dygn gammal upptäckte sjukvården 
att hon hade två aortabågar och ett 
stort hål mellan kamrarna, och gång-
en mellan kammare och lungorna var 
ihopvuxen.

Efter ett antal operationer är 
Kerstin frisk i dag, men hon kommer 
att få genomgå flera operationer i vux-
en ålder.                           Jessica Josefsson

”Jag vet att jag hade   
        ett hål i hjärtat”

Så här ser Kerstin på sitt 
eget hjärta.
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POSTTIDNING B                             HJÄRTEBARNSFONDEN
KUNGSGATAN 84

112 27 STOCKHOLM

Tillsammans är 
vi starkare. Som 
medlem i Hjärte-
barnsfonden får 
du bland annat 
detta.

NÄTVERK
Möt utbildade 
kontaktpersoner 
samt experter 
inom barnkardio-
logi, psykologi och 
habilitering.

LÄGER
En omfattande 
lägerverksamhet 
direkt anpassad 
för barn och 
ungdomar med 
hjärtfel. 

DELAKTIGHET
Genom den lokala 
Hjärtebarnsfon-
den där du bor 
är du med på 
olika träffar och 
aktiviteter.

FÖRSÄKRING
Särskilt framtagen 
av försäkringsbola-
get Folksam för att 
passa familjer med 
hjärtebarn. 

HJÄRTEBARNET
Nya tidningen där 
du kan läsa om 
olika frågor som 
Hjärtebarnsfon-
den driver.

PÅVERKAN
Hjärtebarnsfon-
den finns på flera 
viktiga arenor för 
att påverka sjuk-
vård, skolan och 
arbetsliv.

Kerstin 
Jederström
Ålder: 10 år.
Familj: Lillebror 
Vincent, 8 år, Jack, 
22 år, mamma 
Stina, pappa Erik, 
hunden Henry och 
två katter.
Bor: På landet 
utanför Bollnäs.
När jag blir stor: 
Vill jag bli veterinär.

SÅ KAN NI  
FÅ HJÄLP 

Läs mer på: www.hjartebarnsfonden.se


