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Swedbank Humanfond
– för dig som vill spara med både hjärna och hjärta.
Fonden placerar sitt kapital i svenska bolag som tar stort ansvar för mänskliga rättigheter, 
goda arbetsvillkor, affärsetik och miljön. Humanfondens samarbetsorganisationer arbetar 
världen över med bland annat bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, miljö,  
natur och forskning. Fonden är även Svanenmärkt.

Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka  
och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt  
på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och 
fondbestämmelser för Swedbank Humanfond finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.se/humanfond

Läs mer på swedbank.se/humanfond



Innehåll
05 / Ledare
Sjukvården borde lägga ännu mer 
resurser på att nå barnet, skriver 
Hjärtebarnsfondens general
sekreterare Peter Nordqvist.

08 / Dokument
Lilla Ingrid får hela tiden erbju
danden om barnförsäkringar. Det 
får inte storebror Edward, för han 
har ett medfött hjärtfel.  Orättvi
san upprör mamma Ida Rundgren 
Doller: ”Vi vill kunna  försäkra 
      Edward på samma sätt som 
            vi har försäkrat Ingrid.”

18 / Nya organ
På Vävnadsbanken i Lund blandas djupaste 
sorg med hoppet om liv. Här får barn nya 
organ som kan rädda deras liv.

24/ Nya klaffar
Josefine Monell föddes med fel på en 
hjärtklaff. I dag mår hon bra, efter att 
bland annat ha bytt klaff – två gånger.

30 / Guch
Livet är teater, i alla 
fall för skådespelaren 
Gustav Ekman Mellbin.
”Jag tror att mitt med 
födda hjärtfel har gjort 
mig mer envis”, säger han.

07 / En extra insats
Gör skillnad i kampen mot medfödda hjärt
fel. Under februari, som är alla hjärtebarns 
månad, kan du göra en extra insats. Håll koll 
på Facebook och Instagram (se nedan).

01/2019

Twitter
@hjartebarnsfond

Följ oss på  
sociala medier

Facebook
@hjartebarnsfonden

15/ Musik
Amanda Berggren, 16, 
spelade som 13åring 
in ”Jag har aldrig blivit 
kysst”. I dag har hon 
en miljon spelningar på 
Spotify. ”Jag påverkas 
inte direkt av hjärtfe
let. Det var tuffare för 
några år sedan med 
andningen, framför allt 
när jag skulle sjunga.”

Instagram
@hjartebarnsfonden

ORÄTTVIST
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Följ oss under
HJÄRTEBARNS-

MÅNADEN



Välj lott 
med hjärtat!

Hjälp din favoritförening!
Och vinn 25 miljoner.

+18 år. Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020-81 91 00.

 JUST NU! EXTRA
PENGAR TILL HJÄRT-

FORSKNING!

Under februari går ett extra överskott från Sverigelottens nya hjärtlott till Hjärtebarnsfonden och 
Riksförbundet HjärtLung, i kampen för friska hjärtan. Köp Sverigelotten i butik eller direkt av din 
förening. Genom att teckna en prenumeration på Sverigelotten kan du dessutom stötta kampen  
för fler friska hjärtan ännu längre, gå in på sverigelotten.se/hjarta
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FEÖR EN TID SEDAN berättade jag om Hjärte-
barnsfonden på Barnkardiologföreningens 
utbildning för ett stort antal nya barnkardio-
loger. Någon hade hört oss tidigare, men de 

flesta inte. Under veckan utbildas barnkardiolo-
gerna av de bästa från olika verksamhetsområden i 
Sverige. En omdiskuterad utbildning då regler från 
Socialstyrelsen samt inlägg från Barnläkarfören-
ingen och Barnkardiologföreningen har komplice-
rat utformningen. 

Jämförelser om hur man blir barnkardiolog i 
Europa och i USA har också belysts. Ett bra system 
för kunskapsöverföring är viktigt och jag hoppas 
det blivit bra nu.

I JAKTEN PÅ FLER sjuksköterskor har specialistsjuk-
sköterskeutbildningen gjorts om. 

Bra, men: Varför kommer det direktiv från poli-
tiskt håll som inte diskuterats färdigt med sjukskö-
terskornas företrädare? Vem tittar på arbetsmiljö 
och lön?

PERSONCENTRERAD VÅRD är något som vi arbetar 
med runt om i landet, rent generellt vågar jag på-
stå att det är bättre på barnsidan än på vuxensi-
dan, ändå tycker jag att sjukvården borde lägga 
ännu mer resurser på att nå barnet. 

Efter att ha lyssnat på en föredragning om 
projektet ”Se hela mig” som presenterades av 
två norska ungdomar med sjukdomshistoria i 
barnaåren blev jag berörd. 

De undrade nu, som 20 plus: ”Var-
för frågade ingen efter hur vi mådde 
som individer?” Vare sig sjukvården, 
mamma eller pappa frågade. 

Starkt!

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.

”Varför frågade
ingen hur vi mådde?” 

Vi har en bra 
utbildning till 
barnkardiolog!

När ska vi få fler 
välutbildade  
specialist
sjuksköterskor?

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

Peter Nordqvist  
Generalsekreterare Hjärtebarnsfonden



Hallå
där…

Just nu…
SCANNA HJÄRTAT 
SJÄLV – MED EN 
LITEN DOSA
Nu finns en svensk 
uppfinning, Coala life, 
som ska vara enkel för 
användaren att mäta hur 
hjärtat slår. Genom att 
trycka en liten dosa mot 
bröstet så kan du göra en 
självscreening och få en 
analys av ditt hjärta. Den 
lilla dosan sänder data till 
din mobil där du, enligt 
tillverkaren, kan se både 
30 sekunders bröst- och 
tum-EKG. Coala Life ska 
underlätta bland annat 
upptäckten av fladder.  
Runt 100 vårdgivare och 
250 läkare är uppkopp-
lade till tjänsten vilket 
gör att användaren lätt 
kan skicka information till 
vården.

KOLLA HJÄRTSVIKT 
MED BÄRBART 
ULTRALJUD 
Ett litet bärbart ultraljud 
kan korta ned vänte-
tiden för diagnosen 
hjärtsvikt och möjliggöra 
att behandling kommer 
igång tidigare. 
Nu pågår en studie på 
distriktsläkare och pa-
tienter i region Jämtland 
och Härjedalen.
– Frågan vi ställer oss i 
studien är om distrikts-
läkare eller blivande 
distriktsläkare kan lära 
sig att göra hjärtsvikts-
ultraljud på ett lite 
enklare sätt, säger 
Gunnar Nilsson, forskare 
och distriktsläkare på 
Föllinge hälsocentral.

EUROPAPREMIÄR
FÖR NY HJÄRT- 
OCH LUNGMASKIN 
En ny hjärt- och lung-
maskin för barn testas 
för första gången i Eu-
ropa på Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjuk-
hus i Göteborg. Den nya 
maskinen, Quantum från 
Spectrum Medical, är 
mindre, mer ergono-
misk, har ett modernare 
gränssnitt som gör att 
maskinen snabbt och 
smidigt kan anpassas till 
verksamheten. 

…Sofie Persson, clientsucces på 
Cryptzone Group i Göteborg. 
I stället för julklapp eller jul-
bord till de anställda brukar ni 
skänka pengarna till välgören-
het. Hur kommer det sig att ni 
valde Hjärtebarnsfonden i år?

- I år ville vi köpa in pärlor och göra armband 
som vi kunde sälja och skänka pengarna. 
Först var vi i kontakt med Barncancerfon-
den, men de ville att vi skulle köpa färdiga 
armband att sälja. Det ville inte vi, eftersom 
vi ville göra något tillsammans. Så hittade vi 
Hjärtebarnsfonden och kände att det var 
helt rätt.
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Sofie Persson (i mörk tröja) och hennes kolleger stöttade 
Hjärtebarnsfonden genom att tillverka och sälja arband  
i stället för att ge varandra julklappar.

Kan du berätta hur ni gick till väga?
- Vi skapade ett event i november där vi 

samlade anställda med vänner och familj som 
pärlade armband tillsammans. Vi var allt från 
barn i 8-årsåldern till 70-åringar som deltog 
och pärlade. 

- Vi köpte material till hundra armband 
och de som vi samarbetade med vad gäller 
lokal och fika köpte 50 armband var. Några 
armband sålde vi samma dag och några har vi 
kvar här på kontoret och säljer. Målet är att få 
upp mot 30 000 kronor totalt som vi skänker 
till Hjärtebarnsfonden.

Hur gick det?
- Det var en så lyckad tillställning trots att 

vi i år hade en så kort planeringstid så vi ser 
fram mot att göra samma sak i samarbete 
med Hjärtebarnsfonden nästa år.

- Och så hoppas vi att det här sprider sig, 
att vi lagt grunden för något nytt som till slut 
också huvudkontoret i USA kan göra. Här i 
Göteborg är vi bara ett 30-tal som arbetar, 
men totalt i världen är det 1 500 anställda 
och det skulle vara fantastiskt om alla gjorde 
samma sak som vi.

Jessica Josefsson
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DOKTORN KUNDE INTE 
RIKTIGT LAGA MIG 
Författare: Christina 
Renlund
Förlag: Gothia

Vad betyder det för ett 
litet barn att inte kunna 
gå och springa, att ha 
trassliga och krångliga  
tankar, att vara annor
lunda? Författaren 
Christina Renlund, 
psykolog och psykote
rapeut, visar i den här 
Selmaprisade boken 
hur vi kan hjälpa barnen 
att våga berätta om sina 
tankar och komma med 
sina frågor. Som läsare 
får man konkreta råd 
och tips om tekniker, 
lekar och övningar 
som hjälper barnen att 
formulera sina tankar 
och att uppnå en bättre 
självkänsla. 

ÅRETS 
INSATS  
FÖR ALLA 
HJÄRTE-
BARN
Snart avslöjas insatsen 
som gör livet lättare 
för barn, ungdomar 
och vuxna som lever 
med ett medfött 
hjärtfel.

Håll utkik på 
Hjärtebarnsfondens 
Facebooksida på Alla 
hjärtans dag torsdag 
14 februari, mitt under 
hjärte barnsmånaden, 
då avslöjas vem eller 
vilka som tilldelas 
Hjärtebarnsfondens 
stipendium 2019.

Kolla @hjartebarns
fonden på Facebook.

Varje år delas ett 
stipendium på 25 000 
kronor ut till någon 
inom professionen 
som Hjärtebarns
fonden vill uppmärk
samma. Det kan vara 
till en person, enhet 
eller forskargrupp 
inom vård, skola 
eller forskning som 
på ett utomordentligt 
sätt bidragit till att 
göra livet lättare för 
barn, ungdomar och 
vuxna med medfödda 
hjärtfel. Sista dag för 
nominering var 20 
november 2018. 

Rapparen Osman, 
som Hjärtebarnet 
intervjuade i våras, 
tog hem förstaplat
sen som det mest 
visade klippet på 
Youtube i Sverige 
2018. Nästan sju 
miljoner såg filmen 
från ”Talang”.

Osman, som 
var sex år när han 
intervjuades i Hjär

tebarnet, berättade 
tillsammans med sin 
pappa om sitt med
födda hjärtfel och 
sina operationer.

”Jag krigat sen 
jag var liten, hjärtat 
hade fel, så jag lever 
för musiken”, sa 
han då.

När Hjärtebar
net publicerade 
intervjun med 

Osman i början av 
juni hade klippet 1,5 
miljoner visningar. 
Aftonbladet, med 
3,5 miljoner läsare 
varje dag, citerade 
sedan artikeln och 
ett halvår senare 
hade nästan 5,5 
miljoner ytterligare 
sett klippet.

SÅ STARTAR DU EN 
EGEN INSAMLING
www.hjartebarnsfonden.se

Bjud in vänner att hjälpa 
till med ett bidrag till just 
din insamling. En egen 
digital insamling är ditt 
personliga sätt att visa 
engagemang för hjärte
barnen som du sprider 
genom dina nätverk.
Här får du tips och råd 
om hur det går till.

B
BOKTIPS

W
WEBBTIPS

Osman – nummer ett på Youtube

Hjärtebarnsmånaden
– på Facebook
och Instagram

Se filmen på Youtube: Sök ”Femårige 
Osman rappar i Talang 2018”.

Få fler unga
HJÄRTAN  
ATT SLÅ

Swisha 900 5877 till
Hjärtebarnsfonden

Få fler små hjärtan att slå i februari
Februari är alla hjärtebarns månad. Kom med och gör skillnad i 
kampen mot medfödda hjärtfel. Följ oss på vår facebooksida och på 
vårt Instagramkonto. Och anmäl gärna dig och dina vänner till vårt 
insamlingsevent ”14,14,14”   som är en manifestation på Alla hjärtans 
dag den 14 februari. Då ska vi tillsammans åstadkomma något stort för 
alla unga med hjärtfel. 
Följ Hjärtebarnsfonden på Facebook och Instagram: @hjartebarnsfonden
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JA
till barn-
försäkring

NEJ
till barn-
försäkring

Dokument
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Alla bolag vill försäkra Ingrid
– men inte storebror Edward

Text Mikael Bergling
Foto Magnus Glans

SYSKON ...MEN  
   OLIKA
 MYCKET
    VÄRDA
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MED DOTTERN INGRID, 1,5 
år, var däremot annor-
lunda.

– Hon är fullt frisk, 
och då är det inget 
problem att skaffa 

en barnförsäkring. Vi har fått hur 
många erbjudanden som helst av 
försäkringsbolagen.

I dagarna är det fem år sedan 
Edward föddes på Södersjukhuset i 
Stockholm.

– Graviditeten gick bra, precis som 
förlossningen. Allt verkade okej med 
honom. Men efter några timmar 
började han bete sig lite konstigt. 
Kontroll visade att syresättningen 
var låg, men det trodde sjukvårds-
personalen berodde på att hade fått 
vatten i lungorna och att det därmed 

skulle lösa sig. Det var först dagen 
efter som de förstod att han hade ett 
hjärtfel.
Vad hände då?

– Han kördes till 
barnintensiven på 
Karolinska sjukhuset i 
Solna. När han var tre 
dagar gammal flögs 
han ner till Lund för 
operation på Skånes 
universitetssjukhus av 
en förträngning på aorta-
bågen. 

– Operationen gick över för-
väntan. Som det ser ut nu behöver 
det inte bli några fler operationer.
Hur länge var han i Lund?

– I två veckor. Därefter låg han inne 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus i 

Dokument

När Ida och Joel Rundgren Doller ville  teckna en traditionell 
barnförsäkring för sonen  Edward blev det nobben.
– Han föddes med ett hjärtfel. Och då kan vi inte få en försäk-
ring som även omfattar skador eller sjukdomar som har med 
hjärtat att göra, berättar Ida Rundgren Doller.

Solna i ytterligare två veckor. Jag och 
Joel var med hela tiden.

När familjen till slut kom hem 
till lägenheten i Solna ansökte Ida 
och Joel Rundgren Doller om att få 
teckna en barnförsäkring för sonen 
Edward.

– Vi tog kontakt med det försäk-
ringsbolag som vi hade våra andra 
försäkringar hos. Efter att fyllt i häl-
sodeklarationer och gett dem tillgång 

till Edwards journaler fick vi 
också ett erbjudande om 

en försäkring, men med 
en klausul för hjärtat. 

– Undantaget inne-
bär han – eller vi – inte 
kan få någon ekono-

misk ersättning för 
skador eller sjukdomar 

som härrör till hans hjärtfel. 
Samma sak gäller om han som 

vuxen inte kan arbeta fullt ut.
Vad tycker du om det?

– Jag tycker att det är fel. Vi vill 
kunna försäkra Edward på samma 
sätt som vi har försäkrat Ingrid.

Undantagen borde tas bort.

Ingen ska lida av ett
medfött hjärtfel
GE EN GÅVA

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

Hjärtebarns-
fonden
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Konsumentskyddet behöver  stärkas 
när det gäller personförsäkringar.

Det menar Kammarkollegiets 
 generaldirektör Gunnar Larsson.

HÄROMÅRET UTREDDE 
han på regeringens 
uppdrag hur den så 
kallade kontraherings
plikten fungerar, den 
som förbjuder försäk
ringsbolag att neka någon 
en personförsäkring om 
det inte finns särskilda skäl 
för det. I sin utredning konstaterade 
han bland annat:

→ Vissa grupper av människor har 
svårt att få teckna en personförsäkring 
till normala villkor, eller att få teckna 
någon överhuvudtaget.

→ I en del fall nekar försäkrings
bolagen ansökningar utan att göra den 
individuella bedömning som lagen 
kräver.

→ Det förekommer att den som har 
nekats en personförsäkring inte får en 
tillräckligt tydlig motivering till varför.

– Alla som ansöker om personför
säkringar ska behandlas som individer 
och inte som en del av ett kollektiv. 
Det gäller så klart även hjärtsjuka 
barn, säger Gunnar Larsson som i sin 
utredning föreslår att lagstiftningen 
skärps på:

→ Beslut att neka någon en person
försäkring måste baseras på en indivi
duell bedömning av hälsotillståndet 
hos den som ska försäkras.

→ Det är försäkringsbolagets ansvar 
att ta reda på de hälsouppgifter som 
behövs för en sådan individuell pröv
ning. 

→ Ett försäkringsbolag som nekar nå
gon en personförsäkring måste kunna 
visa att det finns medicinskt veten
skapligt stöd för de bedömningar som 
bolaget har baserat sitt beslut på.

Sedan Gunnar Larsson i slutet på 
maj 2016 överlämnade sitt förslag till 
justitieminister Morgan Johansson har 
försäkringsbranschen genomfört en 
del frivilliga förändringar. Några för
slag till lagstiftningsförändringar har 
däremot inte lagts på riksdagens bord.

Hade du någon gravidförsäkring?
– Bara en som var gratis och som 

nästan inte omfattade någonting. Jag 
visste inte då så mycket om försäk
ringar. I efterhand har jag förstått 
att jag borde ha tecknat en utökad 
gravidförsäkring. Då hade vi bland 
annat kunnat för ersättning för den 
tid vi låg inlagda på sjukhus och ett 
engångsbelopp.

Senare har familjen bytt försäk
ringsbolag till Folksam som samarbe
tar med Hjärtebarnsfonden.

– Men det är ingen större skillnad 
på villkoren i försäkringarna, förutom 
att i Folksams kan vi få hjälp av en 
oberoende kardiolog vid bedömning 
om en eventuell framtida skada eller 
sjukdom har med Edwards hjärtfelet 
att göra eller inte, viket är bra.
Hur mår han idag?

– Han är pigg och glad som vilken 
femåring som helst och inte påver
kad av operationen. Men han har en 
trång mitralisklaff och går på årliga 
uppföljningar. Idag är detta inget som 
påverkar honom, men vi vet inte hur 
det blir senare under uppväxten. 

Gunnar  
Larsson

På grund av hans medfödda hjärtfel har inte föräldrarna kunna 
teckna en full barnförsäkring för sonen Edward. ”Jag tycker att vi 
borde kunna försäkra honom på samma sätt som hans lillayster 
Ingrid”, säger mamma Ida Rundgren Doller.

”Vi vill kunna 
försäkra 
Edward på 
samma sätt 
som vi har 
försäkrat 
Ingrid.”

REGERINGENS
UTREDARE: STÄRK
KONSUMENTSKYDDET
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Försäkringsbolagen nekar barn med med-
födda hjärtfel full barnförsäkring.

– Alla barn bör ha samma rättigheter och 
kunna försäkras på lika villkor, säger Linda 
Sundberg som är ordförande i Hjärtbarns-
fonden.

TIDNINGEN HJÄRTEBARNET HAR frågat 
de större svenska försäkringsbolagen 
om de försäkrar barn med kända 
medfödda hjärtfel på samma villkor 
som friska barn.

Svaret från samtliga är nej.
Visserligen kan de försäkra barn med kända 

hjärtfel, men då med förbehåll.
– Sedan 2006 finns det en så kallad kontra-

heringsplikt när det gäller personförsäkringar. 
Enligt den ska ett försäkringsbolag teckna en 
försäkring, som man har i sitt sortiment, om en 
kund begär det. Men bolaget får säga nej om det 
finns särskilda skäl för det, till exempel att en 
person bedöms ha en högre risk att utnytt-
ja försäkringen. Det skall alltid göras 
en individuell bedömning, säger Marie 
Hosinsky på Svensk Försäkring som är 
försäkringsföretagens branschorganisation.

– När det gäller barnförsäkringar är det tre 
procent av barnen som helt nekas försäkring. 
Tio procent får en begränsning av sin försäkring, 
till exempel för hjärtfel.
Varför då?

– Man måste förstå att privat försäkring 
är ett komplement till socialförsäkringen 
och att de båda försäkringarna utgår 
ifrån olika principer. Socialförsäkringen 
är obligatorisk, bygger på premiesoli-
daritet och ger ett grundskydd. Privat 
försäkring är frivillig och bygger på 
att premien ska täcka den risk du som 
individ tillför försäkringskollektivet. 
En person med högre risk får därför 
betala en högre premie eller inte 
teckna försäkringen.

Det är en princip som Hjärte-
barnsfondens ordförande Linda 
Sundberg är kritisk mot.

– Vi tycker att alla barn i Sverige 
bör ha samma rättigheter och samma 
möjligheter att försäkras. Det borde 
vara en självklarhet.
Vem ska betala för det? 

– Det kan vi göra solidariskt genom att 
man höjer premien för alla barnförsäk-
ringar. Då kan de även de som råkar födas 

Fakta: Barnförsäkringar
→ Att ett barn omfattas av en bra barnförsäkring är 
mycket viktigt, inte minst om det skulle råka ut för en 
olycka eller sjukdom som gör att det som vuxen inte 
kan arbeta fullt ut. Försäkringen kan då träda in och 
åtminstone delvis täcka en del av inkomstbortfallet så att 
personen kan leva på en hygglig ekonomisk standard. 

Den kompensation som de allmänna försäkringarna 
och stöden ger är inte tillräckligt. Samma sak gäller 
skolans och förskolan försäkringar.

Fakta: Då kan de ge ersättning
→ Vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
(medicinsk invaliditet). 
→ Vid bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet). 
→ Till förälder som beviljats vårdbidrag. 

Dokument

””ALLA BARN BÖR HA 
SAMMA RÄTTIGHETER”

sjuka få ett bra försäkringsskydd, vilket inte 
minst viktigt när de blir äldre och ska komma 
ut i arbetslivet. Många vuxna med medfödda 
hjärtfel har nedsatt arbetsförmåga och kan inte 
arbeta heltid. Om de är bra försäkrade sedan de 
är barn, kan de få en ekonomisk kompensation 
som förhoppnings gör det möjligt för dem att 
leva som alla andra.

– Jag skulle också önska att det fanns en 
försäkring som gjorde att föräldrar till barn med 
exempelvis medfött hjärtfel kan få ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst när de behöver vara 
hemma eller på sjukhus med sitt barn. Idag kan 
det vara ekonomiskt svårt för många.

Linda
Sundberg

”Jag skulle önska att det 
fanns en försäkring som 
gjorde att föräldrar kan 
få ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.”
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If:
– Om barnet har ett 
medfött hjärtfel när 
ansökan om barnförsäk

ringen sker kan försäkring tecknas, 
men den kommer då att gälla med 
undantag för det medfödda hjärt
felet. 

Länsförsäkringar:
– Försäkringen ska ersät
ta skador och sjukdomar 
som uppkommer under 

försäkringstiden, dvs när försäkring
en gäller. Eftersom en barnförsäkring 
kan tecknas först när barnet är fött 
kommer den inte att ersätta de 
besvär som är medfödda.

Bliwa Livförsäkring:
– Om barnet har ett 
medfött hjärtfel som 
visar sig innan barnet 

blir sex månader så kan hen inte få 
ersättning för problem som relaterar 
till denna skada. Om hjärtfelet visat 
sig först efter sex månaders ålder, 
och efter att försäkringen tecknades, 
så kan barnet ha rätt till ersättning. 

Folksam:
– Barnförsäkringen täck
er inte tillstånd som visat 
sig innan den tecknades 

eller följder av dessa. Det innebär att 
ett medfött hjärtfel, och eventuella 
följder av det, inte kommer att täck
as av försäkringen. 

Dina Försäkringar:
– Barnförsäkringen kan 
aldrig gälla för sjukdom/
funktionsnedsättning 

man känner till när man ansöker om 
försäkring.  

ICA-Försäkring:
– Om barnet har ett 
känt medfött hjärtfel kan 
giltigheten i försäkringen 

komma att begränsas. 

Moderna Försäkringar:
– Om hjärtfelet blir känt 
innan barnförsäkringen 
börjar gälla kan man inte 

få ersättning för hjärtfelet. 

Läs mer utförliga svar från försäkrings
bolagen: www.hjartebarnsfonden.se 

”ANSÖK OM BARNFÖRSÄKRING
HOS FLERA BOLAG SAMTIDIGT”

Försäkrar ni barn – barn-
försäkring – med medfödda 
hjärtfel med samma villkor 
som friska barn?

Ansök om barnförsäkring hos fler 
försäkringsbolag samtidigt.

– Bolagen kan göra olika riskbe
dömning, säger Lisa Halvorsen som 
är jurist på Konsumenternas för
säkringsbyrå.

HON MENAR ATT det är 
viktigt att så tidigt som 
möjligt försöka försäkra 
sitt barn.

– Ofta krävs det att bar-
net har fått ett person-

nummer för att det ska gå. Men längre 
tid än så bör man inte vänta.

Att barnet har en medfödd sjuk-
dom som gör att det kan vara svårt att 
teckna en komplett barnförsäkring är, 
enligt Lisa Halvorsen, inget skäl för 
att inte försöka.

– Jag uppmanar alla föräldrar att 
skicka in ansökningar till flera bolag 
samtidigt. Förutom att försäkringsbo-
lagens bedömningar kan variera, ska 
det göras en individuell prövning av 
varje enskilt barn. Det gör att det ett 
bolag kan tacka ja, även om ett annat 
har lämnat ett negativt besked.  

– För den som nekas en individu-
ell barnförsäkring för sitt barn, kan 
en gruppförsäkring, till exempel via 
arbetsgivaren, facket eller en annan 
organisation, vara ett alternativ. Vid 
tecknande av gruppförsäkringar görs 
det i allmänhet ingen hälsoprövning 
eller riskbedömning.
Gäller det även för barn med exem-
pelvis kända medfödda hjärtfel?

– Ja, men för alla barnförsäkringar 
gäller att ingen skada eller sjukdom 
som var konstaterad när försäkringen 
tecknades omfattas av den. Däremot 
gäller försäkringen för sjukdomar 
som inte är kopplade till hjärtfelet, till 
exempel om barnet skulle drabbas av 
diabetes senare i livet.
Hur viktigt är det med en gravidför-
säkring?

– Det finns två varianter av gravid-
färskringar: de som är gratis och de 
som man betalar för. Gratisförsäkring-
arna är ett sätt för försäkringsbolagen 
att locka till sig kunder och fungerar i 
princip som en olycksfallsförsäkring. 

– Den gravidförsäkring som i prak-
tiken betyder något är den som man 
betalar för. Den kan bland annat ge ett 
skydd om barnet skadas vid förloss-
ningen eller får en skada på grund av 
för tidig födsel. Vissa försäkringar ger 
även ersättning för medicinsk invali-
ditet vid sjukdom. Försäkringen kan 
även ge viss ersättning till mamman 
vid graviditets- och förlossningskom-
plikationer. Den kan också ge en ge en 
engångsersättning på 50 000 kronor 
om barnet föds med en viss diagnos, 
bland annat allvarligt hjärtfel. Ett 
vanligt missförstånd är att graviditets-
försäkringen automatiskt övergår i en 
barnförsäkring. Så är det inte. Det är 
två helt olika försäkringar. 

Fakta:
→ Fler barn får bestående skador på grund 
av sjukdom än av olycksfall.
→ Medfödda sjukdomar är ofta undantagna i 
barnförsäkringar.
→ Det är bra om du tecknar en barnförsäk
ring så tidigt som möjligt innan eventuella 
problem har visat sig. 
→ När du ansöker om en individuell 
barnförsäkring får du i allmänhet fylla i en 
hälsodeklaration med frågor om barnets 
hälsa. Oriktiga uppgifter kan innebära att 
barnförsäkringen inte gäller.
→ Alla barnförsäkringar gäller ett år i taget. 
Det innebär att försäkringsbolaget kan ändra 
villkor och pris varje år. 
→ Om försäkringsbolaget avslår din begäran 
om barnförsäkring har du rätt att få en 
individuell motivering till avslaget.
→ Avslaget kan prövas av allmän domstol.
→ Har ditt barn haft någon skada eller sjuk
dom kan det vara riskfyllt att byta försäk
ringsbolag eftersom den nya försäkringen 
inte omfattar sjukdomar eller skador som 
redan fanns när den tecknades.
→ De viktigaste delarna av en barnförsäkring 
är ersättning för bestående skada (medi
cinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekono
misk invaliditet) och ersättning till barn som 
blir långvarigt sjuka.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå

På Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida – 
konsumenternas.se – finns det bra information 
om olika försäkringar och lättöverskådliga sam-
manställningar över de olika bolagens villkor.
Byrån ger också gratis vägledning via telefon, 
0200-22 58 00.



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

hjartebarnsfonden.se

Min son 
somnar alltid 

i min famn innan  
operation.

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

hjartebarnsfonden.se

Bäst att ställa 
min dotter i kö  

till förskolan ifall det blir 
aktuellt.
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Amanda, 16, har en  
miljon spelningar – intäkterna 

går till barnklinik

Spotify-
       kometen

Reportage
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I DAG ÄR Amanda Berggren från 
stadsdelen Bomhus i Gävle 16 år. Hon 
är född med enkammarhjärta och har 
opererats tre gånger. 

Enkammarhjärta är ett samlings-
begrepp för flera olika komplicerade 
och sällsynta hjärtmissbildningar. 
Tillståndet innebär att bara en av 
kamrarna tar emot blodflödet från 
båda förmaken. Eftersom syrerikt 
blod blandas med syrefattigt i kam-
maren har blodet som pumpas ut 
sänkt syrehalt.

Amanda lungkapacitet är nedsatt 
med cirka 40 procent men det har 
inte stoppat henne från att ägna sig 
åt favorithobbyn sång och musik. 
Hon drömmer om att bli artist och 
när hon genom sin musiklärare Kent 
Lindström och hans Studio 56 fick 
chansen att spela in låtar tog hon den. 

Först ut blev ”Jag vill ha en liten 
hund” som utgavs på samlingsskivan 
”Pärlor från 1960-talet” 2013. Sedan 
låten lades ut som singel har  
den streamats över 200 000  
gånger på Spotify. Hennes  
stora genombrott kom 
med ”Jag har aldrig blivit  
kysst” två år senare. 
Amandas nytolkning av 
klassikern börjar närma sig 
en miljon uppspelningar 
på Spotify. 

– Det var min idé att 
sjunga in den när vi hade 
ett 1960-talstema.

Hennes fem låtar har 

Som 13-åring spelade 
 Amanda Berggren in ”Jag har 
aldrig blivit kysst”. Nu närmar 
sig hennes nytolkning en 
miljon spelningar på Spotify. 
– Det är jättekul och jag får 
ofta höra om den av kompi-
sar, säger hon.

Reportage

i
totalt spelats mer än 1 150 000 gånger 
och intäkterna finansierar en ny skiva 
med populära barnsånger, produ-
cerad av eldsjälen Kent Lindström. 
Intäkterna tillfaller barnkliniken på 
Gävle sjukhus, något Amanda upp-
skattar.

– Jag tycker det är jätteroligt att 
pengarna går dit.

Amandas framgång ledde också 
till att ”Allsång på Skansen” bjöd in 
henne att sjunga under ett Thore 
Skogman-tema. Tyvärr mådde hon 
vid tillfället så pass dåligt att hon 
tvingades tacka nej.

– Jag hade lite jobbigt med and-
ningen då. Men i dag mår jag bättre. 
En gång om året går jag på kontroll på 
sjukhuset.
På vilket sätt begränsas du i din 
vardag? 

– Det kan vara jobbigare att springa. 
Men att resa fungerar bra. I nuläget 
påverkas jag inte direkt av hjärtfelet. 
Det var tuffare för några år sedan med 
andningen, framför allt när jag skulle 
sjunga. I dag tränar jag en del kondi-
tion på fritiden.
Känner du andra i din ålder med 
din typ av hjärtfel?

– Nej, men jag har varit på Hjärte-
barnsläger flera gånger och träffat 
några stycken. Senast var vi en vecka i 
Stockholm och seglade. Det var riktigt 
kul.
Vad har du för framtidsplaner? 

– Jag praktiserar på Willys och trivs 
bra. Bland annat packar jag upp varor. 
Vad jag vill jobba med sen har jag inte 
kommit fram till än.

Text Lars Öhman
Foto Magnus Glans

”Nu påverkas 
jag inte direkt av 
hjärtfelet, det 
var tuffare med 
andningen för 
några år sedan.”

Amanda Berggrens sida på Spotyfy.
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Häng med på
Hjärtebarnsfondens

LÄGER
Läs mer på

hjartebarnsfonden.se
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Forskning

fabriken

En liten hjärtklaff kan utgöra 
skillnaden mellan liv och 
död. Torsten Malm, sektions-
ansvarig på Vävnadsbanken, 
visar de nedfrysta klaffarna 
som ger hjärtsjuka barn och 
vuxna en ny framtid.

RESERVDELS

Vävnadsbanken i Lund  räddar 
hjärtsjuka barn. Här tas transplan-
terade hjärtklaffar om hand så att 

de kan bli till liv för andra.

Text Jonatan Sverker
Foto Roger Nellsjö

– deras klaffar 
räddar liv
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RESERVDELS
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Forskning

”Många föräldrar 
som förlorat ett 
barn uppskattar 
att få frågan om 
de kan tänka sig 
att donera.”

D ningsfullt, säger Torsten Malm.
När en hjärtpatient sedan behöver 

en ny klaff så kan Vävnadsbanken 
bistå. Det är bara här, och i en bank 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset 
i Göteborg, som det finns donerade 
hjärtklaffar i Sverige. 

Torsten Malm ställer in pärmen 
på sin plats och visar runt i de nya 

DEN SVARTA PÄRMEN som står där i 
en hylla i Vävnadsbanken är helt 
oansenlig. Men den rymmer både 
den djupaste sorg och det vackraste 
hoppet om liv. Torsten Malm, som är 
sektionschef och medicinskt ansvarig 
på Vävnadsbanken, bläddrar och läser 
från de olika dokumenten.

– En 17 millimeter stor aortaklaff 
från tolvårig donator, en 9 millimeter 
från en fyra månaders donator från 
2017. Och en hjärtklaff från en bebis, 
sex dagar gammal.

Varje vitt papper i pärmen innehåll-
er uppgifter om de hjärtklaffar som 
här finns nedfrysta i flytande kväve. 
Till banken kommer nämligen klaffar 
från donatorer i hela Skandinavien för 
att prepareras och sparas. 

– Många av de föräldrar som 
förlorat ett litet barn uppskattar att 
få frågan om de kan tänka sig att låta 
barnet donera. I all meningslöshet så 
är det ändå något som känns me-

Till Vävnadsbanken kommer transplantat från hela 
Sverige för att tas om hand och frysas ner. Det är en 
process som kräver minutiösa rutiner och stor omsorg 
för att bevara vävnaderna i så gott skick som möjligt. 
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Forskning

ändamålsenliga lokalerna som 
Vävnadsbanken i dag inryms i på 
universitetssjukhuset i Lund. Han går 
till ingången där processen med att 
ta emot en donerad hjärtklaff inleds. 
Hjärtat kommer hit i en röd väska, 
personalen gör en första kontroll, 
sedan utförs själva preparationen i 
ett av flera renrum som är centralt 
placerade i lokalerna. 

Hjärtklaffen läggs i ett antibiotika-
bad för att döda eventuella bakterier. 
Sedan fryses den ner och placeras i 
något som liknar en stor metalltunna, 
det är själva banken som har en tem-
peratur som är lägre än 180 minusgra-
der. Där kan hjärtklaffarna förvaras i 
tio år i väntan på att användas.

All verksamhet på vävnadsban-
ken verkar ske med stor omsorg och 
noggrannhet. När Torsten Malm visar 
bilder på en hjärtklaff från ett barn 
förstår man varför. Själva klaffen lik-
nar en mycket liten blomma med tre 
flortunna kronblad, minsta misstag 
kan förstöra den. 

Att det finns donerade hjärtklaffar 
att tillgå är speciellt viktigt för barn. 
Vuxna kan nämligen i större utsträck-
ning klara sig med mekaniska klaffar 
eller med klaffar från kalvar, men små 
barns hjärtan är för små för det. 

 – Men det är väldigt ovanligt att 
barn i en viss ålder avlider och därför 
är det alltid en typ av bristläge på 
hjärtklaffar från barn i åldern mellan 
5 och 15 år.

Det mödosamma arbetet med att 
samla in och spara på hjärtklaffar i 
Vävnadsbanken räddar därför liv.

– För en del av patienterna så finns 
det inga alternativ. 

”Det är väldigt 
ovanligt att barn 
avlider, därför är 
det alltid brist på 
hjärtklaffar.”

Här på Vävnadsbanken i Lund, vars 
forskning bedrivs med bidrag från 
Hjärtebarnsfonden, förvaras inte 
bara hjärtklaffar. Här visar vävnads  -
koordinator Anna Härf strand en 
hornhinna, som tillsammans med 
andra donerade mänskliga vävnader  
används för transplantation. 



Hur fungerar hjärtat för patienter 
som genomgått en avancerad 
 operation? 

På Lunds universitetssjukhus har 
man inlett forskningsprojekt som 
kan få stor betydelse för framtiden.

MÅNGA BARN HAR räddats 
till livet genom kompli
cerade hjärtoperationer. 
Nu undersöker forskare 
vid Lunds universitets
sjukhus om de goda 

resultaten håller i sig över tid. I ett 
forskningsprojekt följer man bland 
annat upp barn som fötts med en 

NY FORSKNING – LIVET 
MED ETT OPERERAT HJÄRTA

mycket allvarlig missbildning i hjärtat, 
hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom. 
Dessa barn får genomgå flera opera
tioner, bland annat vidgas kropps
pulsådern och detta kan göras med 
vävnadslappar från en vuxen donator.

– Vi har satt in sådana lappar sedan 
slutet av 1990talet och nu ser vi att 
det fungerar mycket bra, säger Torsten 
Malm, medicinskt ansvarig på Vävnads
banken. 

Ett annat forskningsprojekt handlar 
om att undersöka vilka faktorer hos 
donatorn som påverkar det långsiktiga 
resultatet när det gäller hjärtklaffstrans
plantat. En faktor är åldern på dona
torn, en annan faktor om hjärtklaffen 

donerats av en person som var hjärndöd 
eller av en person vars hjärta stannat.

– Det unika med Lund är att vi kan 
kombinera all statistik och alla register 
på Vävnadsbanken med informatio
nen från barnhjärtskirurgin som också 
finns här, säger Torsten Malm.

Forskarna vill också titta på hur do
nerade hjärtklaffar bäst ska prepareras 
innan de blir nedfrysta. I dag finns det 
olika praxis på olika vävnadsbanker i 
världen.

– Väldigt mycket bygger på empiri 
och inte på exakt vetenskap, säger han.

Forskningsresultaten kan leda till att 
hjärtklaffar fungerar bättre när de väl 
opererats in.

Torsten Malm har varit en drivande 
kraft bakom att Vävnadsbanken i 
Lund blivit Skandinaviens största.
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Hjärtebarnsfonden
bidrar till

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

Swisch: 9005877
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Forskning

Josefines hjärtfel har haft stor påverkan på hennes liv. Klaffen 

mellan hjärtats vänstra förmak och kammare är i dag ersatt 

av en ny klaff.

HJÄRTKLAFFAR – SÅ FUNGERAR DE

Hjärtklaffarna fungerar som ventiler som hindrar blodet 

från att gå i fel riktning.

Segelklaff  

(mitralisklaffen)
Fickklaff  

(till lungpulsådern)

Fickklaff  
(aortaklaffen)

Segelklaff  

(tricuspidalisklaffen)
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Ingen ska lida av  
ett medfött hjärtfel

SWISHA
EN GÅVA

Mottagare: 9005877
Hjärtebarns-

fonden

Att leva med en ny hjärtklaff kan 
innebära stora utmaningar.

Det vet Josefine Monell, som ibland 
varit för svag för att gå i trappor.

lever
JOSEFINE

Text Jonatan Sverker
Foto Roger Nellsjö

– tack vare två
nya hjärtklaffar
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Forskning

I DAG LEVER Josefine Monell, 30 år, 
med ett hektiskt schema. Hon går på 
hortonomutbildningen i Alnarp ut-
anför Malmö, där man blir expert på 
trädgårdsvetenskap, och mycket tid 
går åt till studier. Men för bara tre år 
sedan var detta ett mål som verkade 
ouppnåeligt.

– Då kunde jag inte gå i en uppförs-
backe, jag orkade knappt uppför halv-
trappan till min lägenhet, säger hon.

Josefine föddes med två hjärtfel, 
där det ena, Ebsteins anomali, inne-
bär att klaffen mellan höger förmak 
och kammare sitter för långt ner i 
höger kammare. 

Hennes andra hjärtfel kallas kong-
enitalt korrigerad transposition och 
innebär bland annat att kroppspulså-
der och lungpulsåder har bytt plats.

Hennes föräldrar fick besked om att 
hon hade hjärtproblem när hon var 
sex månader gammal.

– Barnkardiologen i Jönköping 
hade inte stött på mina två fel i kom-
bination tidigare, och kunde inte för-
klara hur det hängde ihop. Det gjorde 
mina föräldrar ganska uppskrämda, 
säger hon.

På universitetssjukhuset i Lund 
hade man dock större erfarenhet och 
där fick föräldrarna lugnande besked, 
det skulle gå att behandla. Josefine 
kunde också leva länge utan att bli 
opererad.

– Jag var liten och mager under 

i
När Josefine Monell föddes fanns inga misstankar 

om att något var fel. Här välkomnas hon av sin 

gammelmormor Rut Berg. Men vid sexmånaders

kontrollen hördes blåsljud på hjärtat, so
m gjorde 

alla oroliga.
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”Jag orkade 
knappt gå uppför 
halvtrappan till 
min lägenhet.”

mina första skolår, och jag var så trött 
efter skolan att jag inte orkade att äta. 
Men jag kände mig inte utanför, säger 
hon.

När hon var elva år fick hon en 
ny hjärtklaff som kom från en kalv, 
ett transplantat som oftast fungerar 
bra för större barn och vuxna. Efter 
operationen blev hon starkare, men 
sedan sämre då hjärtklaffen förkalka-
des oväntat snabbt. Den dåliga hälsan 
gjorde att hon under högstadiet och 
gymnasiet hade svårt att klara av 
skolan. 

– Det var väldigt jobbigt. Jag fick 
inga fullständiga gymnasiebetyg, 
säger hon.

Det senaste bytet gjorde hon 2016, 
då hon också fick en bättre pacema-
ker som ska synkronisera hjärtslagen 
bättre. Operationen ledde dock till 
allvarliga komplikationer, men i dag 
är hon fri från dem.

– Nu känner jag att jag verkligen 
orkar och hänger med, säger hon.

Josefine Monell
Ålder: 30.
Bor: Malmö.
Bakgrund: Läser till 
hortonom på Sveriges 
lantbruksuniversitet.



7%
Förträngning av 

 aortaklaffen 
(Valvulär aortastenos) 

Förträngning av aortaklaffen, 
mellan vänster kammare  

och kroppspulsådern. 

12% 
Övriga hjärtfel

10% 
Enkammarhjärta

En av kamrarna är så 
underutvecklad att den  

inte fungerar fullt ut. 

Hjärtebarn

28 Hjärtebarnet

Det här är de tio vanligaste 
medfödda hjärtfelen i Sverige. 
Men det finns många fler, och 

många hjärtfel kombineras 
 också ofta med andra. 

Källa: Jan Sunnegårdh, 
professor och överläkare 
vid Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus
Sahlgrenska universitets-
sjukhuset. Procent- 
satserna är ungefärliga.

DE TIO 
VANLIGASTE 
MEDFÖDDA 

HJÄRTFELEN 
5%

Transposition av artärerna 
Kropps- och lungpulsådern har 
bytt plats så att syrefattigt blod 
pumpas ut till kroppspulsådern 
av den högra kammaren, medan 

syrerikt blod pumpas tillbaka 
till lungorna av den vänstra 

kammaren. 

3%
Hål centralt i både  förmaks- 

och kammarskiljevägg 
(Atrioventrikulär septum-defekt)
Hål i nedre delen av skiljeväggen 
mellan förmaken och samtidigt 

i övre delen av kammarskil-
jeväggen. Klaffarna mellan 

förmak och kammare är också 
missbildade. 

7%
Förträngning av kroppspulsådern 

(Coarctatio aortae)
En förträngning av den övre delen 
av kroppspulsådern vilket ger otill-
räcklig blodtillförsel till nedre delen 

av kroppen och att den vänstra 
kammaren överbelastas. 
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10% 
Hål i skiljeväggen 
mellan förmaken 

(Förmaksseptumdefekt)
Blodet flödar från vänster till 

höger förmak genom hål i 
förmaksskiljeväggen. 

10% 
Förträngning av klaffen 

mellan höger kammare och 
lungpulsådern 

(Valvulär pulmunalstenos)
Hjärtklaffen till lungpulsådern 

öppnas inte helt. 

10% 
Kvarstående

 fosterförbindelse 
(Öppetstående ductus 

arteriosus)
Kärlförbindelsen mellan 

hjärtat och lungorna 
har inte slutit sig, vilket 
ger ökat blodflöde till 

lungorna 10%

. . . 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

6% 
Kombinationsfel 
(Fallot´s anomali) 

Förträngning vid hjärtklaffen 
mot lungpulsådern, hål mel-
lan kamrarna och förtjockad 

högerkammarvägg. 

20% 
Hål i skiljeväggen  
mellan kamrarna 

(Kammarseptumdefekt)
Det vanligaste medfödda 
hjärtfelet, kan förekomma 
ensamt eller i kombination 

med andra fel. 
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Gustav Ekman Mellbin, 35, från Sala älskar att stå på scenen 
och arbeta som skådespelare.

Men det har inte varit en enkel väg att nå dit.
– Jag tror att mitt medfödda hjärtfel har gjort mig mer envis 

och gett mig en vilja som kompenserar, säger han.

GUSTAN EKMAN MELLBIN har hållit på 
med teater från och till sedan han var 
sju år gammal. Då började han på en 
amatörteater i hemstaden Sala.

– För mig var det som att man lekte 
på allvar och man kunde göra vad 
som helst fast allt var på låtsas, minns 
Gustav.

För Gustav var det den perfekta 
fritidssysselsättningen. Han tröttnade 
liksom aldrig på att leka och dessutom 
föddes han med ett enkammarhjärta 
som gjorde att han inte orkade riktigt 
lika mycket fysiskt som sina jämnåriga 
kompisar.

– Men det stoppade 
mig inte från att göra 
saker jag egentligen 
inte kunde göra. När jag 
var ung ville jag verkli-
gen inte vara sjuk och 
agerade tuffare än vad 
jag var. Bar till exem-
pel mer än jag orkade 
bära både mentalt och 
fysiskt, säger Gustav.

Men hans syn på 
hjärtfelet har föränd-
rats genom åren. Som 

G
Text Jessica Josefsson
Foto Anders Alm

Guch
VUXNA MED MEDFÖTT HJÄRTFEL

Gustav Ekman 
 Mellbin
Ålder: 35.
Familj: Stor släkt och 
familj, varannan vecka 
pappa åt 6-årig son.
Bor: Nyinflyttad till 
Stockholm.
Utbildning: Teaterhög-
skolan i Luleå.
Hjärtfel: Föddes med 
enkammarhjärta.

14-åring genomgick han sista operatio-
nen och går i dag på mediciner. Men 
det är först de senaste åren som han 
verkligen accepterat sitt hjärtfel.

– Nu ser jag det mer för vad det är och 
kan tillåta mig både sorgen och glädjen 
med det. I höstas gick jag för första 
gången tillbaka till mina journalan-
teckningar och tyckte faktiskt det var 
spännande att se vad jag varit med om, 
berättar han.

Men vi hoppar tillbaka till den lilla 
Gustav, pojken som inte tröttnade på 
att leka.

På scenen fick han utlopp för sin lek-
lust. Men det var nära att det inte blev 
någon fortsättning. Efter högstadiet 
var Gustav ganska skoltrött, men sökte 
ändå vidare till samhällsvetenskapliga 
linjen på gymnasiet. I andra hand valde 
han media och sist teater. Men precis 
innan tiden för valet gick ut så ändrade 
han sig.

– Och det här räknar jag som ett av 
mina fem bästa beslut här i livet, säger 
Gustav.

Efter sökningen till teatergymna-
sielinjen i Västerås fick han ett telefon-
samtal där de berättade att de gärna 
ville att han skulle gå där.

– Det var en stor upp-
levelse för mig, för jag 
blev sedd och omtyckt 
för något jag var bra på.

Och tiden på gym-
nasiet blev en stor 
vändning. 

– Trots att jag pendla-
de från Sala så älskade 
jag att kliva upp på 
morgonen och ta tåget 
till Västerås, berättar 
han.

Men vägen från 
teaterlinjen till att på 

heltid arbeta som skådespelare har inte 
bara varit krokig utan också både hård 
och full av motgångar. Flera gånger 
tänkte han ge upp.

– Jag stod i hamnen i Napoli och 
tänkte söka jobb på ett lastfartyg i stället, 
säger Gustav.

Men han vågade inte, och när Gustav 
kom hem från Italien ringde han en vän 
som skulle söka till teaterhögskolan i 
Luleå, så då sökte han också dit. 

– Och redan när planet landade där 
första gången så kunde jag känna att 
här ska jag vara, du vet den där känslan 
man varken kan bevisa eller bestrida, 
säger Gustav.

Och så blev det. Efter tre års studier 
i Luleå blev han erbjuden ett treårs-
kontrakt på Göteborgs statsteater.

– Jag hade internt i huset framfört 
en monolog jag själv skrivit och samma 
kväll ringde teaterchefen och erbjöd 
mig jobb, minns Gustav och fortsätter:

– Jag kunde inte smälta det och var 
ute och gick till fyratiden på morgonen 
för jag kunde inte sova.

Efter Göteborg blev det jobb i Luleå. 
Under hösten 2018 kastade han sig ut 
i ännu ett äventyr genom att tillsam-
mans med familjen lämna Luleå och 
komma till Stockholm. 

Drömmen är att få sätta upp ett 
stycke tillsammans med skådisar han 
tycker om att arbeta tillsammans med.

– Det blir så lätt ett tufft yrke, att 
känna att vi gör det här tillsammans 
och att vi vill åt samma håll – det är en 
drömsits. 

Fem saker Gustav Ekman 
 Mellbin inte gillar: 

→ Majs
→ Röstfiske
→ Ojämlikhet
→ Frysa
→ Faktarutetexter ;-)
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TEATER
Gustavs liv är

”Hade jag varit född i ett annat land så hade 
jag inte levt i dag, vi glömmer så lätt hur bra 
vi har det här i de nordiska länderna. Det 
borde vara så enkelt, handlar vi globalt så ska 
vi också hjälpa varandra globalt”, säger Gustav 
Ekman Mellbin, här i en föreställning från 
Norrbottensteatern.  Foto: Andres Alm



Mitt hjärta

DET HÄR ÄR 8-årige Alexanders hjärta 
när han själv får teckna det. Han har 
aorta stenos, en förträngning av aor-
taklaffen, men de senare åren har han 
även utvecklat ett läckage vilket gör 
att en del av det blod som kommer ut 
genom klaffen går tillbaka till hjärtat. 
Det här gör att han fortare blir trött 
när han anstränger sig.

– Om vi ska ut på tur med skolan så 
brukar jag få åka rullstol dit så att jag 
orkar vara med och leka, berättar han.

Men det medfödda hjärtfelet 
stoppar inte Alexander från att vara 
aktiv inom olika sporter. Sedan ett år 
tillbaka spelar han pingis och ska när 
vi talar med honom snart spela sina 
första matcher.

– Det är lite nervöst, men ska bli 
roligt, sa han innan.

Alexander har stått på slalomskidor 
sedan han var tre år och tycker inte 
alls att det är läskigt. 

– Det roligaste är att åka i full fräs, 
men det får ju inte gå för fort, jag 
måste ju hinna stanna också.

Annars tycker Alexander att det är 
roligast att spela datorspel.

– När jag blir stor vill jag bli ”you-
tubare” och dela spel och fusk.                     

”Jag tar rullstolen 
så jag orkar vara 
med och leka”

Alexanders hjärta, som 
han själv ritar det.
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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.

Alexander 
Ivarsson
Ålder: 8 år.
Familj: Storebror 
John, 11, mamma 
Karin och pappa 
Fredrik.
Bor: Mjölby.
När jag blir stor: 
Då ska jag bli  
”youtuber”.

SÅ KAN NI  
FÅ HJÄLP 

Läs mer på: www.hjartebarnsfonden.se


