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Hjälp din favoritförening!
Och vinn 25 miljoner.

Tillsammans skrapade vi ihop 

248 808 kr 
till hjärtforskningen 
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Under februari 2019 var Sverigelotten extra bra för hjärtat! Totalt genererade  
Sverigelotten fantastiska 248 808 kr till Hjärtebarnsfonden. 

TACK FÖR 
ERT STÖD!
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barn med dolda funktionsvaria-
tioner, skriver Hjärtebarnsfon-
dens ordförande Linda Sundberg.

10 / Dokument
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rades när hon var sex 
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Så många operationer görs på  
hjärtebarn i Sverige. 

30 / Guch
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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
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VARJE BARN TILLBRINGAR stora delar av sin 
tid i skolan. Vid sidan om hemmet är  
det faktiskt där vi lägger mest tid under 
uppväxten. 

Om vi vill måna om barns och ungas livskvalitet 
är det ju alltså mot skolan vi borde rikta uppmärk-
samheten. Hur mår barnen i skolan och hur ser 
egentligen skolvardagen ut för barn med olika 
funktionsvariationer? Vad fungerar och vad funge-
rar inte? I det här numret fokuserar vi på vardagen 
i skolan. 

Du kommer i detta nummer av Hjärtebarnet 
möta barn som har det svårt. Men du kommer 
också att möta exempel där stöd faktiskt funnits 
och fungerat. Tack och lov finns det också sådana 
exempel. 

DET ÄR VIKTIGT att uppmärksamma barn med dolda 
funktionsvariationer och deras vardag, just för att 
svårigheterna inte alltid syns och uppmärksammas 
av skolpersonal och lärare.

Särskilt viktigt är att försöka inta barnens och de 
ungas perspektiv – det är ju deras upplevelser som 
är det viktiga, inte de fina planerna och löftena. 
 Tyvärr är inte de goda exemplen jämt fördelade 
över landets skolor. Detta är helt oacceptabelt och 
därför arbetar Hjärtebarnsfonden intensivt och 
strategiskt för att öka förståelsen bland skolans 
beslutsfattare och personal för barn och unga med 
dolda funktionsvariationer.  

De olika skolreportagen hoppas jag kan ge dig 
viktiga nycklar till att kunna skapa flera goda exem-
pel där det fungerar. Det är även 
väldigt uppmuntrande att läsa 
om guchare som tagit sig igenom 
långa och svåra utbildningar – det 
ger styrka till det fortsatta viktiga 
arbetet i skolans värld. 

Tillsammans är vi starkare!

Ansvarig utgivare 
Linda Sundberg

Chefredaktör 
Sara Wilk

Redaktionsråd 
Katarina Wedrup, Johan Björkman, 

Peter Nordqvist, 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.

Ha barnens perspektiv!

Hjärtebarnsfonden 
arbetar strategiskt 
med att förbättra 
skolsituationen för 
hjärtebarn och  
-ungdomar! 

Det brister på 
många skolor  
runt om i landet  
i förståelse för 
barn och unga 
med dolda funk-
tionsvariationer.

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



Just nu…

… Emma Fritz, vice ordför- 
ande för Guch, som varit  
engagerad i Hjärtebarns- 
fonden i 15 år. 

Hallå
där …

"Hjärtebarnsfonden  
betyder gemenskap för 
mig", säger Emma Fritz.

Just nu…

Varför har du valt att engagera dig i just 
Hjärtebarnsfonden?

– Jag är själv född med hjärtfel. Mina 
föräldrar var inga föreningsmänniskor när 
jag växte upp, så jag fick reda på att fonden 
fanns först när jag var 21 år gammal. Då åkte 
jag på ett vinterläger i Åre och sedan dess 
har jag blivit mer och mer involverad. Förra 
året var jag exempelvis med och anordnade 
det nordiska lägret på Gotland för femtio 
ungdomar mellan 14 och 18 år. Vi svettades i 
solen, hängde på stranden, besökte Lumme- 
lundagrottan och åkte in till Visby. 
Vad betyder föreningen för dig?

– Den betyder gemenskap, man behö-
ver inte vara ensam i sin situation och får 
stöd – både psykiskt och ekonomiskt. Det är 
också fint att se hur barnen växer under våra 
läger. Det kan handla om små saker – jag har 
mött barn som säger att de aldrig bäddat 
sängen förut och att de inte kan göra det. Vi 
uppmuntrar dem och säger att ”jo, det här 
klarar du” – och så funkar det. De vågar mer 
och mer trots att de är utan sina föräldrar. 
Det är häftigt.
Vilket är ditt starkaste minne från de  
15 år du har engagerat dig? 

– Ett av mina första läger var Mullsjö-
veckan där jag var med och tog hand om 
barnen medan föräldrarna var på föreläs-
ningar. Där var en liten tjej på 2–3 år som 
jag klickade med direkt. En kväll hade jag 
en urringad klänning och eftersom jag var 
nyopererad syntes mitt ärr väldigt bra. Den 
lilla tjejen började dra sitt finger över mitt 
ärr, jag lät henne trots att det aldrig är 
någon som får röra det. Då sa hon: ”Jag har 
också streck och stjärnor precis som du.” 
Det kommer jag aldrig glömma. Vi har följt 
varandra sedan dess på olika läger, i dag är 
hon 14 år.

Katarina Sandberg

6 Hjärtebarnet



Hjärtebarnet 7 

Fjärilen Rosali 
 opererar hjärtat
Författare: Monika Frick
Ges ut i samarbete med 
Hjärtebarnsfonden

En ny barnbok tänkt 
som stöd för barn och 
deras föräldrar inför en 
hjärtoperation. Genom 
illustrationer och texter 
får läsaren följa med fjä-
rilen Rosali när hon lagar 
sitt hjärta på sjukhuset. 
Författaren Monika 
Frick skrev boken som 
en del i sorgearbetet 
efter dottern Sofia som 
föddes med ett hjärtfel. 
Nu säljs den till förmån 
för Hjärtebarnsfonden 
för 190 kronor, varav 90 
kronor går till arbetet 
med att ingen ska lida av 
ett medfött hjärtfel. 
Du hittar boken i Hjärte-
barnsfondens webshop 
på hjartebarnsfonden.se

Hjärtebarns- 
månaden slår 
rekord – igen
För tredje året i rad 
ökar insamlingen under 
alla hjärtebarns månad: 
februari. I år inbringa-
des mer än 1 500 000 
kronor till kampen mot 
medfödda hjärtfel. 
Hjärtebarnsfonden vill 
rikta ett stort, varmt och 
hjärtligt tack till alla som 
varit med och bidragit 
till årets rekordsumma. 
Alla bidrag, stora som 
små, blir till nytta för 
hjärtebarnen.

MED DAGENS EKG-APPARATER kan man både upptäcka och mäta 
arytmier. Men det finns ett problem – arytmier kan komma och gå 
utan att lämna spår efter sig. Därför måste man mäta en arytmi på 
sjukhus just när den pågår. 

Som tur är finns det snart en lösning på problemet. Forskare vid 
Lunds universitet har utvecklat en EKG-apparat som inte är större än 
en handflata. Det gör att den kan bäras flera veckor utan att märkas 
och att den dessutom passar små barn. 

Apparaten registrerar kontinuerligt 
EKG och sparar dem om patienten 
känner besvär. EKG:n kan sedan  
föras över till sjukhuset via en 
app på patientens telefon så att 
läkaren kan granska dem. 

Redan under 2019 är det tänkt 
att den lilla EKG-apparaten ska börja 
användas på patienter.

Hjärtebarnet  
nominerad i SCA
Hjärtebarnet har tagit 
hem en nominering 
i Swedish Content 
Awards. Totalt 160 
bidrag skickades in till 
tävlingen, varav 90 har 
valts ut att tävla i 27 olika 
kategorier. 
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Skolutbildningar  
tillgängliga för alla  
youtube.com 
Sök: Hjärtebarnsfonden 

På Hjärtebarnsfondens 
Youtube-kanal finns 
flera föreläsningar från 
tidigare skolutbildningar. 
Du kan bland annat lyss-
na till psykolog Carmen 
Rydberg och barn-
kardiolog Britt-Marie 
Ekman Joelsson, båda 
från Drottning Silvias 
barnsjukhus.

Ingen ska lida av ett
medfött hjärtfel
GE EN GÅVA

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

Hjärtebarns-
fonden
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I FÖRRA NUMRET av Hjärtebarnet 
berättade vi om Idas och  
maken Joels svårigheter att för-
säkra sonen Edward som föddes 
med ett allvarligt hjärtfel och 
opererades för en förträngning  

på aortabågen när han bara var några 
dagar gammal.

– Operationen gick bra och han är 
i dag som vilken femåring som helst, 
även om han har en trång mitralisklaff 
och går på årliga uppföljningar. Men 
det är inget som påverkar honom, 
berättar Ida Rundgren Doller.

Under vintern och våren har 
familjen varit i kontakt med några 
av de största försäkringsbolagen för 
att på nytt undersöka möjligheterna 
att försäkra Edward och hans syster 
Ingrid, 1,5 år.

– För Ingrid, som är fullt frisk, har 
det inte varit några som helst pro-
blem. De flesta bolagen har även gått 
med på att försäkra Edward, men då 
med förbehållet att han inte har rätt 
till ersättning för skador eller sjuk- 
domar som orsakats av hjärtfelet eller 
är en följd av det.

”Ur försäkringsmedicinsk synvinkel 
innebär tidigare diagnos och behand-
ling en ökad försäkringsrisk”, skriver 
ett av bolagen i ett brev.

Enligt offerter från flera av försäk-
ringsbolagen har Edward heller inte, 
som systern Ingrid, rätt att teckna 
en vidareförsäkring (olycksfalls- och 
sjukförsäkring) utan ny hälsopröv-
ning när barnförsäkringen gått ut.

Ett av bolagen har dock gått med  
på att försäkra Edward utan förbehåll, 

men då till väsentligt sämre villkor än 
vad de erbjuder hans syster. Högsta 
ersättning för medicinsk invaliditet är 
i Ingrids fall satt till 6 000 000 kronor 
och för ekonomisk invaliditet till 
4 000 000 kronor. 

Motsvarande högsta ersättning 
för Edward är 800 000 respektive 
400 000 kronor, det vill säga en skill-
nad på tillsammans 8 800 000 kronor.

Även när det gäller andra ersätt-
ningar är villkoren för Edward väsent-
ligt sämre.

– I hans fall utgår till exempel ingen 
akutvårdsersättning eller ersättning 
för vård i hemmet, vilket det gör i 
Ingrids försäkring. Samma sak gäller 
för så kallad vård- och sjukersättning, 
säger Ida Rundgren Doller.

Ersättningen vid sjukhusvistelse 
är flera hundra kronor lägre per dag 
för Edward än för Ingrid och omfattar 
dessutom betydligt färre dagar.

– Till och med villkoren för vad som 
ska ske om en vårdnadshavare dör 
skiljer sig åt. I Ingrids försäkring ingår 
premiebefrielse, med inte i Edwards.
Vad tycker du om det?

– Det är både orättvist och helt 
galet. Dessutom har risken för att en 
vårdnadshavare ska dö inget med 
barnets hjärtfel att göra.

– Jag tycker att försäkringsbolagen 
borde behandla hjärtsjuka barn som 
alla andra. Undantagen borde tas 
bort, säger hon. 

Miljonskillnad  
för syskonparet

Försäkringar

8 800 000 kronor. Så mycket mindre värderas Edward, 5, av ett av Sveriges 
största försäkringsbolag jämfört med sin lillasyster Ingrid, 1,5.

Orsak: Han föddes med ett  hjärtfel.
– Det är helt orimligt, säger mamma Ida Rundgren Doller.

Text Mikael Bergling

I förra numret av 
Hjärtebarnet skrev vi 
om Edward och hans 
syster Ingrid. 



M
IL

K

Min 
dotter 
vill bli 
lärare om hon 

blir stor.

hjartebarnsfonden.se

Ett trasigt barnhjärta förändrar livet för alla runt omkring. 
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... eller att 

göra läxorna på 

kvällen.

Barnen kan ha svårt att hänga med i tempot ...

Hjärtebarn
kan drabbas 

  hårt i skolan

Text Mikael Bergling

Många barn med medfödda hjärtfel har 
 svårare att klara skolan än andra barn.
– Det finns inga skäl till varför det ska  

gå sämre för dem. Det är bara en fråga om  
resurser, säger utredaren Malene Jensen.
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42 procent hade försenad 
motorisk utveckling

42%

57 procent hade nedsatt 
fysisk prestationsförmåga/

uthållighet 

57%

27 procent hade koncen-
trationssvårigheter/upp-

märksamhetsproblem

27%

18 procent hade 
inlärningssvårigheter

18%

19 procent var i behov av 
psykosocialt stöd

19%

→

Komplikationer bland barn 
med medfödda hjärtfel, enligt 

utredaren Malene Jensens 
enkätundersökning.
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Dokument

Sämre pumpförmåga  
kan göra promenaden  
till idrottshallen till en 
utmaning i sig.

ÖR CIRKA FYRA år sedan undersök-
te Malene Jensen på uppdrag av 
Hjärtebarnsfonden, då Hjärtebarns-
förbundet, och Socialstyrelsen hur 
habiliteringen för barn med hjärtfel 
fungerade. Och hon kunde då konsta-

tera att verksamheten på många håll var mycket 
eftersatt.  

I de flesta landsting kände de ansvariga för 
barnhabiliteringen inte ens till Socialstyrelsens 
riktlinjer på området.

Ett resultat av undersökningen är det nya upp-
följningsprogram som nu håller på att tas fram 
(läs mer på sidan 22).

Malene Jensen frågade också föräldrar till 
barn med medfödda hjärtfel om barnens kom-
plikationer. Cirka 200 föräldrar, framför allt till 
barn med mer komplicerade hjärtfel, deltog i 
enkätundersökningen som bland annat visade:

→ 42 procent av barnen hade försenad moto-
risk utveckling.

→ 57 procent hade nedsatt fysisk prestations-
förmåga/uthållighet.

→ 27 procent hade koncentrationssvårigheter/
uppmärksamhetsproblem.

→ 18 procent hade inlärningssvårigheter.
→ 19 procent var i behov av psykosocialt stöd.
Det är alla faktorer som kan försvåra barnens 

skolgång om de inte får rätt stöd och hjälp.
– Väldigt mycket beror i dag på föräldrarna, 

att de lyckas kommunicera med skolan och 
kan vara bra advokater för sina barn. Vi har till 
exempel fått bra stöd och har haft en mycket bra 
kommunikation med skolan under vår dotters 
skolgång, säger Malene Jensen, som har dispute-
rat inom klinisk neurovetenskap, sitter i Hjärte-
barnsfondens forskningsråd och är mamma till 
en 16-årig dotter med medfött hjärtfel. 

– Men jag vet familjer som har haft jättestora 
svårigheter. Det är viktigt att det görs ordentliga 

utredningar och kartläggningar av barnens  
behov innan de börjar skolan för att se vilka 
extra stöd och resurser de behöver.

Enligt Malene Jensen är det långt ifrån  
alla barn med medfödda hjärtfel som får pro-
blem i skolan.

– Men enligt forskning finns det en högre frek-
vens av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
bland barn med mer komplexa hjärtfel och som 
har gått igenom flera operationer. Det innebär 
ofta att de klarar skolan lite sämre.

– Ett vanligt problem bland hjärtebarn är 
orken, vilket gör att de ibland kan ha svårt att 
hänga med i skolans tempo. För ett barn som 
har sämre pumpförmåga i hjärtat eller nedsatt 
syresättning kan det vara en jättegrej att bara 
förflytta sig till matsalen eller idrottshallen om 
byggnaderna ligger en bit bort.

Det kan vara förflyttningar som också gör att 
barnen inte orkar med lektioner senare under 
dagen eller att göra läxorna när de kommer hem.

– Min dotter, som har ett komplext hjärtfel, 
klarar sig bra i skolan. Men bristande ork gör att 
hon emellanåt måste ta en dag då hon är hemma 
och återhämtar sig, till exempel efter att hon har 
gjort något extra aktivt dagen innan.

Enligt Malene Jensen råder det på många sko-
lor brist på kunskap när det gäller hjärtebarnens 
speciella behov.

– Många barn har dolda funktionsnedsätt-
ningar. Ofta förstår lärarna att barnen kanske 
inte orkar springa lika långt eller på samma 
sätt som övriga i klassen. Det är svårare att göra 
kopplingen mellan hjärtfelet och en sämre kon-
centrationsförmåga eller att barnet inte orkar 
skriva för hand lika länge som andra i klassen.

– Men det finns inga argument för varför det 
ska gå sämre för dessa barn i skolan än för andra. 
Det handlar bara om att sätta in rätt resurser.

Malene Jensen
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Skolans stöd till hjärtsjuka barn varie-
rar kraftigt mellan olika kommuner.

– Det är en stor och helt orimlig 
orättvisa, säger Hjärtebarnsfondens  
generalsekreterare Peter Nordqvist.

HAN BERÄTTAR ATT i takt med att 
vården lyckas operera och rädda 
allt fler barn med allt mer kom-
plicerade hjärtfel, är det mycket 
som talar för att även antalet 

hjärtsjuka barn som har svårt att klara  
skolan kommer att öka.
Hur många är det i dag?

– Det är det ingen som vet. Det finns 
helt enkelt ingen bra statistik, vilket  
Sverige fått kritik för av EU. Men vi vet  
att många hjärtebarn bland annat har  
problem med ämnet idrott och hälsa, ett 
ämne som är extra viktigt för just den här 
gruppen. Andra kan ha koncentrations-
svårigheter eller cirkulationsproblem som 
ställer till det. Enkammarbarnen är ett  
bra exempel. Deras blodcirkulation för-
sämras om de sitter stilla väldigt länge, 
vilket kan påverka deras resultat på  
stora prov. 
Får de stöd och hjälp?

– Det beror på var de bor. Det finns barn 
som får den assistans de behöver för att 
klara skolan, samtidigt som det finns för-
äldrar som utan framgång slåss för att de-
ras barn ska få rimlig hjälp och stöttning. 
Det råder en stor orättvisa och ojämlikhet 
mellan kommunerna.  

– I en del kommuner finns det rektorer 
som är mycket bra pedagogiska ledare, 
som är lyhörda för vad våra och andra 
barn med funktionsvariationer behöver 
och ser till att det finns tillräckliga resur-
ser. Samtidigt finns det rektorer som över 
huvud taget inte lyssnar på det örat.
Hur pass bra är lärarna på att stötta  
och hjälpa hjärtebarnen?

– Det varierar mycket. Därför behöver 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
bli mycket duktigare på att informera 
skolpersonalen om vilka behov barn med 
medicinska funktionsnedsättningar har, 
säger Peter Nordqvist. 

STORA  
SKILLNADER 
ÖVER LANDET

”Ett vanligt  problem 
bland hjärtebarn 

är orken, vilket gör 
att de ibland kan ha 
svårt att hänga med  

i skolans tempo.”

→

+Fungerar  
stödet i skolan? 

Hör av dig till oss i sociala medier och 
dela med dig av din åsikt!
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Vad gör man när ens barn inte passar in i särskolan, men inte  
heller når betyget E – godkänt – i ämne efter ämne? Det frågar 

sig Annika, mamma till Josefine, som går i högstadiet och föddes 
med syndromet 22q11DS. Hon har hjärtopererats fyra gånger.

AVSTÅNDET FÖR 
LÅNGT TILL E

"Det är svårt för henne att 

kämpa när hon ändå inte får 

betyg", säger Annika. 

Mamman Annika:
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DIAGNOSEN 22Q11DS ORSAKAS  
av en medfödd kromosom- 
avvikelse. Många som har syn-
dromet föds med hjärtfel och 
har i varierande utsträckning 
inlärningssvårigheter. 

Annika berättar att dottern 
till och med mellanstadiet gick 
i en vanlig klass i sin hemstad.

– Under mellanstadiet blev det svårare för 
henne att hänga med. Ju äldre barnen blev, 
desto mer drog klasskamraterna ifrån och takten 
var för hög för henne. Men hon blev aldrig mob-
bad, som tur var.

Inför högstadiet bytte Josefine till en annan 
kommunal skola och fick plats i en så kallad 
lokalt integrerad grupp.

– Det är tio barn fördelade på årskurs 7, 8 
och 9. De har ett eget klassrum och långt mer 
resurser än vanliga klasser. Alla har inlärnings-
svårigheter av olika grad. Skiftet var först mycket 
bra för Josefine som plötsligt såg att andra också 
kan ha svårigheter. Hon var inte längre 
ensam om att vara annorlunda, och 
hennes självförtroende växte.

Gruppen följer grundskolans  
läroplan.

– Kunskapskraven är desamma som för 
grundskolan, och här börjar problemen. 
De flesta i Josefines klass kommer inte upp 
till lärandemålen ens för E i många ämnen, 
vilket betyder att de inte får något betyg alls.

 
TYPISKT FÖR BARN med 22q11DS är en ojämn  
begåvningsprofil. Så är det även för Josefine  
som med lätthet kan läsa två till tre böcker i 
veckan. Samtidigt har hon svårigheter med 
abstrakta ting, som mängdlära eller tids- och 
rumsuppfattning. 

– I över hälften av ämnena kommer Josefine 
inte upp till betyget E. I matematik och natur- 
ämnena går det helt enkelt inte, vilket kan 
förklaras av att hennes hjärna är annorlunda 
byggd till följd av syndromet. Det är i dag väldigt 
mycket som barnen ska klara för att få ett E.

Mamma Annika säger att det är ledsamt att  
se sin dotter sakta men säkert tappa sugen allt 
eftersom terminerna går utan att hon får god-
känt betyg – oavsett hur mycket hon kämpar.

– Hon brukar fråga var hon ska passa in nå-
gonstans. Inte i särskolan, men inte heller i den 
vanliga skolan. Det är tydligt att systemet inte är 
utformat för barn som Josefine. 
Hur mår hon i dag?

– Hon är väldigt ledsen. Det är mycket ångest 
och en daglig kamp för att hon inte ska bli en 
hemmasittare. Det är svårt för henne att kämpa 
när hon ändå inte får betyg. Hon pratar om det 
hela tiden, det är hennes största framtidsoro.
Vad bör göras?

– I skolvärlden verkar det finnas en generell 

förståelse för att barn av sociala skäl 
kan vara lågpresterande. Men om skä-

len till inlärningssvårigheterna inte kan 
förklaras av en familjekris eller liknande, 

och barnet inte passar i särskolan – vad kan 
skolan göra då? Det är betydligt sämre med 

förståelsen för att vissa barn av rent medicinska 
skäl inte kan nå upp till betyget E, samtidigt som 
de måste ha betyg för att komma vidare. 

– Jag tycker att man vid betygssättningen bör 
ta hänsyn till barnens medicinska förutsättning-
ar. Det är inte en rimlig förväntan på en ungdom 
att dag efter dag gå till skolan, sitta hemma 
med läxorna på kvällen, skriva prov och räcka 
upp handen, år ut och år in och ändå inte få ett 
betyg – inte ens ett E. Vad lär sig en ung männ-
iska om sin egen funktionsvariation av en sådan 
behandling?

Annika och Josefine heter egentligen något annat.

Ingen ska lida av ett
medfött hjärtfel
GE EN GÅVA

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

Hjärtebarns-
fonden

→

”Kunskapskraven är  
desamma som för  

grundskolan, och här  
börjar problemen.”
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EN FÖRKLARING TILL det bristande 
stödet är hårt pressade skolbud-
getar, lärarbrist och många barn 
med stora behov.

En annan är kunskapsbrist hos 
skolpersonalen.

– En del barn har funktions-
nedsättningar som inte syns, det 
gäller bland annat många barn 

med hjärtsjukdomar. Men det är inget argument. 
Alla som i skolan kommer i kontakt med barn 
med funktionsnedsättningar – till exempel 
rektor, lärare och personal inom elevhälsan – ska 
ha rutiner och förståelse för det enskilda barnets 
situation och behov. Det är helt avgörande för att 
barnet ska få en likvärdig utbildning.

Lena Hammar

16 Hjärtebarnet

Det här har 
man rätt till

Enligt skollagen ska barn få stödet de behöver för att klara skolan. 
– Tyvärr får inte alla det, säger Lena Hammar som är samordnare  

på  Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

”ALLA BARN FÅR INTE DET 
STÖD DE HAR RÄTT TILL”

– Det som ofta brister är förståelsen för 
konsekvenserna av en funktionsnedsättning, 
vilket kan påverka hela skolsituationen för den 
enskilda eleven.
Hur löser man det?

– Nummer ett är elevens delaktighet. Många 
elever kan uttrycka sig väldigt väl om sin situ-
ation och måste bli lyssnade till. Det är viktigt 
att man från skolans sida har en god dialog med 
både barnet självt och vårdnadshavarna, och 
att man så tidigt som möjligt börjar planera för 
elevens skolgång både på lång och kort sikt.

ALL BERÖRDA BEHÖVER få tillgång till relevant 
medicinsk information.

– Men den måste också omsättas i pedagogisk 
verksamhet, så att eleven får tillgång till både en 
god lärsituation och social gemenskap med  
kamraterna, säger Lena Hammar.

För att exempelvis elever som har begränsat 
med ork ska kunna få den återhämtning och 
anpassning som de behöver, kan god framför-
hållning och en tydlig struktur vara avgörande.

1  Alla elever ska ges stöd och 
stimulans för att utvecklas så 
långt som möjligt. Den som 
behöver stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för 
ordinarie undervisning ska få 
det. Om det inte är tillräckligt 
med extra anpassningar, ska 
eleven få särskilt stöd vilket 
beslutas om av rektorn.



– Dessutom behöver kanske lärare och andra 
i skolan fortbildning. Det är till exempel bra om 
en fysioterapeut kommer till skolan och infor-
merar idrottslärarna, och att de tillsammans 
resonerar kring hur undervisningen kan anpas-
sas. Idrott och hälsa är ett ämne som kanske är 
viktigare för dessa barn än för många andra.
Vilket är de största problemen i skolan för 
barn med hjärtsjukdomar?

– Det viktigaste är att inte lägga problemen på 
den enskilde eleven. Funktionsnedsättningen är 
som den är. Det gäller att kompensera, anpassa 
och skapa en lärmiljö som fungerar. Om eleven 
har lite ork till exempel, då får man utgå ifrån 
det när man planerar skoldagen. Vad räcker 
energin till? Om det är långt till idrottshallen till 
exempel, hur ska förflyttningarna då gå till? Kan-
ske ska idrottslektionen ligga på eftermiddagen 
så att eleven kan åka hem direkt efteråt och vila.
Har alla elever rätt att kräva en anpassning 
som gör att de klarar skolan?

– Det står mycket tydligt i skollagen att alla 
elever har rätt att få det stöd som de behöver. 
Skolan ska anpassa undervisningen, men också 
skolsituationen, så att den fungerar utifrån elev-
ens individuella behov. Det är dessutom inget 
som man ska behöva vänta på. Det ska ske så fort 
ett behov har identifierats.
Hur fungerar det i verkligheten?

– Tyvärr får inte alla barn det stöd de har 
rätt till. Ibland kommer det för sent eller så gör 
man inte rätt form av anpassningar. Men ibland 
fungerar det riktigt bra, ofta beroende på att det 
finns goda rutiner och engagemang hos rektor 
och elevhälsa som ser till att alla i kedjan får 
bra information, att det är bra kommunikation 
mellan skolan, hemmet och eleven och att de 
insatser som görs hela tiden följs upp.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten är just 
nu inne i ett utvecklingsarbete där ett av målen 
är att vi ska vara mer proaktiva i vårt arbete gent-
emot skolor och skolhuvudmän.

DETTA KAN SPSM  
HJÄLPA TILL MED:

Rådgivning
→ Skolpersonal, men även föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning 
och andra, kan ringa SPSM för att 
ställa specialpedagogiska frågor och 
för att få råd, stöd och vägledning. 
Tel: 010 473 60 00.

→ På myndighetens hemsida,  
spsm.se, finns en faktabank  
med svar på vanliga frågor.

→ Runt om i Sverige finns det 
specialpedagogiska rådgivare som 
kan besöka skolor och ge stöd och 
vägledning.

Kurser och utbildningar
→ SPSM arrangerar återkommande, 
runt om i Sverige och via nätet,  
konferenser, tematräffar och kurser  
i specialpedagogiska frågor.

→ Myndigheten har även olika läro-
medel, studiepaket och stödmaterial.

→ Den som arbetar som lärare, för-
skollärare, fritidspedagog, special- 
lärare, specialpedagog eller inom 
elevhälsan kan få specialpedagogiskt 
stöd av SPSM. Stödet ska sökas i 
samråd med ansvarig chef. Även 
skolledning och skolhuvudman kan 
söka stöd.

Ytterligare information finns på  myndighetens 
hemsida: spsm.se

2  Läraren ska anpassa under-
visningen för en elev med funk-
tionsnedsättning. Men rektorn 
har det yttersta ansvaret för att  
undervisningen organiseras  
så att eleven med funktions- 
nedsättning kan nå kunskaps- 
kraven. Det är den som driver 
skolan, huvudmannen, som har 
ansvar för att eleven får tillgång 

till de verktyg och hjälpmedel 
som eleven behöver för sin 
skolgång. 

3  Ett åtgärdsprogram ska 
 utarbetas om utredningen  
visar att en elev behöver 
särskilt stöd på grund av att det 
befaras att hen annars inte når 
kunskaps kraven.

4  Beslut om att utarbeta 
ett åtgärdsprogram, eller ett 
beslut om att inte utarbeta ett 
åtgärdsprogram, kan överklagas. 
Om man är nöjd med att ett 
åtgärdsprogram har utarbetats 
– men inte med själva innehållet 
i programmet – kan man även 
överklaga det.

5  Alla elever ska ha tillgång  
till skolläkare, skolsköterska,  
psykolog, kurator och personal 
med specialpedagogisk kom-
petens.

6  Samma bestämmelser gäller 
för statliga, kommunala och 
fristående skolor.

”Det viktigaste 
är att inte lägga 
problemen på 
den enskilde 
eleven.”

→

Hjärtebarnet 17 
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Bra dialog med skolan kan vara avgöran-
de för att hjärtsjuka barn ska få rätt stöd. 

Det menar Daniel Sundberg som  
är professor i pedagogik vid Linnéuni- 
versitetet i Växjö och pappa till Hedda, 
14, som genomgått fyra hjärtoperationer.

Dokument
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I DAG GÅR hon i årskurs sju på Kronobergs 
skola i centrala Växjö och trivs.

– Det är en mycket bra skola med bra lä-
rare. Jag har dessutom många bra vänner 
där. Jag älskar den.

Daniel Sundberg berättar att skolan är 
förhållandevis liten.

– Även den F-6-skola som hon tidigare 
gick i var ganska liten. När vi skulle välja 

högstadieskola tittade vi framför allt på mindre 
skolor med bra specialpedagogiska resurser.
Varför små skolor?

– Stora skolor har ofta stora skolgårdar. På  
stora skolor är det dessutom ofta frågan om gan-
ska långa förflyttningar mellan olika klassrum 
och lokaler, vilket tar mycket onödig energi.

– Innan Hedda har börjat i en ny skola eller 
förskola, har vi träffat ledningen och lärarna och 
berättat om hennes situation och behov. Till mö-
tena har vi även bjudit in kontaktsjuksköterska 
och arbetsterapeut från sjukhusets hjärtebarns- 
team, vilket har varit ett mycket bra stöd. Jag 
tror att det är bra att tidigt ta kontakt med 
framför allt skolledningen, för det är där som 
resurserna finns.
Och kräva stöd?

– En del föräldrar väljer den tuffare linjen. Vi 
har i stället varit lyssnande och försökt få till 
stånd en bra dialog. Det är trots allt en långvarig 
relation som ska byggas upp. Det är viktigt att 
föräldrar och skola känner att man är på samma 
linje och har en samsyn kring barnets behov.

När Hedda skulle börja i förskolan fick hon en 
särskild resurs som var med henne under hela 
dagen. I dag har hon en resurs som stöd på  
80 procent av lektionerna. 

– Det är viktigt att det är bra personkemi och 
gott samspel mellan resursen och Hedda. Vi har 
därför försökt vara med redan under anställnings- 
proceduren. I vissa fall har det gått, i andra inte, 
säger Daniel Sundberg. 

– Som förälder kan man också höra sig för hos 
rektorn när det gäller resursens möjlighet till kom-
petensutveckling. 

Den person som i dag arbetar som Heddas  
resurs har till exempel fått gå Hjärtebarnsfondens 
skolutbildning i Lund. Men Daniel Sundberg 
berättar också att familjen har haft nytta av 
hjärtteamets arbetsterapeut i sina kontakter  
med skolan. 

– Hjärtebarn kan ha lite sämre styrka i bålen 
än andra barn, vilket gör att de ibland sjunker 
ned i stolen. Då är det bra om de får en särskild 
stol som gör att de sitter bra ergonomiskt och 
slipper lägga en massa energi på att hålla  
sig upprätta, vilket arbetsterapeuten kan hjälpa 
till med.

– Som förälder är det viktigt att känna till att 
skolan alltid har ett kompensatoriskt uppdrag. 

Det innebär att den inte kan skjuta över eventu-
ella problem på föräldrarna. Skolan ska se till att 
de anpassningar som behövs för att barnen ska 
nå målen också genomförs.
Vad för typ av anpassningar?

– Det kan handla om den fysiska miljön i sko-
lan, men också om specialpedagogiska insatser 
eller att de ordinarie lärarna vidareutbildas om 
olika barns speciella behov. Hedda har till exem-
pel ett särskilt rum som hon kan gå in i när hon 
behöver vila. Om det är lite extra stimmigt går 
hon ibland ut med sin resurs för att få lite lugnare 
miljö omkring sig. Många barn med hjärtfel kan 
även ha koncentrationssvårigheter och neuro- 
psykiatriska funktionsnedsättningar. Hedda fick 
en sådan diagnos under mellanstadiet. 

– Det som är lite speciellt med en del hjärte- 
barn är att deras problem inte alltid syns. Lärar-
na tycker kanske att barnen springer runt på ras-
terna och leker precis som alla andra barn. Men 
då vet de inte att direkt efter att barnen kommit 
hem från skolan har de ofta somnat i soffan 
fullkomligt utmattade. Att göra någon läxa är då 
inte att tänka på.

Hedda berättar att hon ofta är trött när 
skoldagen närmar sig sitt slut.

– Men jag försöker tänka positivt och 
kämpa. Vilar gör jag när jag kommer 
hem, säger hon. 

”Det är viktigt 
att föräldrar 
och skola  
känner att 
man är på 
samma linje.”

Få fler unga
HJÄRTAN  
ATT SLÅ

Swisha 900 5877 till
Hjärtebarnsfonden

→

Hedda tillsammans med pappa 
Daniel Sundberg.
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Viktors uppdrag:

STÖTTA I SKOLAN
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Viktor Aronsson och  
rektor Niklas Viberg. 

Dokument
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THERESE BJÖRKMAN, MAMMA  
till Vincent som föddes med 
ett allvarligt hjärtfel, berättar 
att hon var orolig inför sonens 
skolstart.

– Jag hade hört en och 
annan skräckhistoria, men det 
har gått mycket bra. Jag har 
fullt förtroende för Norrsko-

lan, som Vincent går på, och personalen där. Det 
är en skola som har förstått konceptet individu-
ella olikheter.

Norrskolan, med 350 elever, är en F-6-skola 
som ligger i de centrala delarna av Uddevalla. 
Viktor Aronsson, 23, har arbetat på skolan som 
elevassistent och fritidsresurs sedan han för 
några år sedan gick ut gymnasiets barn- och 
fritidsprogram.

– Jag gick dessutom själv på Norrskolan när 
jag var barn. 

Viktor Aronsson har följt Vincent i snart fyra år.
– Jag är med honom under hela skoldagen, 

framför allt för att se till att ingenting händer. 
Är det till exempel mycket fysiska aktiviteter 
på gång så kan han inte alltid vara med fullt ut, 
även om han skulle vilja det. Mitt jobb är att se 
till att han tar paus då och då.

– När det är lektioner i klassrummet sitter jag 
med och stöttar honom, men även andra elever, 
när det behövs. Jag försöker att hela tiden ha 
koll på hur han mår. Blir han till exempel trött 
och inte orkar vara med, brukar vi gå i väg till ett 
vilorum en stund.

En annan del av Viktor Aronssons arbete går 
ut på att utveckla Vincents kännedom om sin 
egen kropp och vad den klarar av, vilket är vik-
tigt för att han själv ska kunna sätta gränser och 
bli mer självständig.

– Viktor finns som en garanti för att Vincent 
inte ska ta ut sig för mycket och för att han ska 
få den återhämtning han behöver, men också 
för att se till att allt runtomkring fungerar som 
det ska. Med tanke på Vincents allvarliga hjärtfel 
är det viktigt att Viktor hela tiden är nära, säger 
Norrskolans rektor Niklas Viberg.

Stipendiat
I år fick Viktor  
Hjärtebarnsfon-
dens stipendium 
med motiveringen:

”Viktor har under 
sin dagliga gärning 
som resurspedagog 
åstadkommit något 
särskilt och alldeles 
extra för möjlig-
heter till en trygg, 
utmanande och 
lärorik skolvardag. 
Genom att alltid gå 
den där extra mi-
len, att alltid, med 
fingertoppskänsla, 
humor och respekt, 
ha barnets bästa 
som ledstjärna ger 
Viktors hängivna 
arbete också lätt-
nad, tillit och inte 
minst lugn också till 
barnets närmast 
anhöriga.”

Från att Vincent, 10, kommer till  
skolan på morgonen tills han åker  
hem på eftermiddagen finns elev- 
assistenten Viktor Aronsson hela 
tiden nära honom. 

 – För det mesta klarar han sig bra 
själv. Jag är med för att stötta och 
se till att ingenting händer, berättar 
Viktor som nyligen fick Hjärtbarns-
fondens  stipendium för 2019.

Vad händer om Viktor blir sjuk eller behöver 
vara ledig?

– Då finns det annan personal som kliver in. Vi 
har både en plan B och en plan C. Dessutom har 
all personal på skolan god kännedom om, och 
vaksamhet på, Vincents behov.
Har ni fått några extra anslag av kommunen?

– Nej. Allt tas inom ram. Vi försöker göra det 
bästa för våra elever och se till att det finns re-
surser som möter deras behov, som kan se olika 
ut för olika elever och under olika delar av skol-
dagen. För just den här eleven är det viktigt med 
ett heltäckande stöd och då prioriterar vi det.

– För att vi ska klara vårt jobb på ett bra sätt 
är en god och tät relation med hemmet helt 
avgörande, och det har vi. Vincents mamma 
stöttar oss med information om hans behov och 
vad som är på gång, vilket gör att vi kan ligga lite 
steget före. Hon är också bra på att informera 
på föräldramöten om vad övriga föräldrar kan 
tänka på, till exempel när det gäller sjukdomar 
som går. →

Hjärtebarnet 21 

Viktor Aronsson och Niklas Viberg, rektor på 
Norrskolan, tillsammans med Hjärtebarnsfondens 
generalsekreterare Peter Nordqvist (till vänster).

”En god och  
tät relation  
med hemmet är  
helt avgörande.”
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NYTT PROGRAM 
SKA UPPTÄCKA 
 BEHOV TIDIGT
Ett nytt nationellt uppföljningsprogram ska 
se till att fler barn med hjärtsjukdom får stöd 
och hjälp i tid.

– Det ska förhoppningsvis öka deras chan-
ser att klara skolan på ett bra sätt, säger  
Katarina Hanséus, överläkare vid barnkliniken 
vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

HJÄRTEBARNSFONDENS GENERALSEKRETERARE  
Peter Nordqvist är mycket positiv till uppfölj-
ningsprogrammet. Det är det första enhetliga 
och strukturerade vårdprogram i Sverige för att 
identifiera och behandla hjärtsjuka barns pro-
blem vid sidan om själva hjärtsjukdomen.

– Tanken är att man så tidigt som möjligt 
ska upptäcka barn som till exempel har en viss 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller har 
kommit efter lite i utvecklingen, vilket ska göra 
det lättare för sjukvården och andra att i tid sätta 
in rätt stöd och åtgärder, säger han.

Programmet anger bland annat vad som är 
sjukvårdens ansvar och vad som är barn- och 
skolhälsovårdens. Det beskriver också vad olika 
yrkesgrupper, till exempel barnhjärtläkare och 
kontaktsjuksköterskor, ska göra när barnet kom-
mer in i olika åldrar och vilka tester, undersök-
ningar och observationer som bör genomföras.

Årligen föds det i Sverige cirka 1 000 barn med 
hjärtfel. De allra flesta behöver någon form av 
åtgärd för att överleva. Efter behandling, till 
exempel operation, kan de flesta leva ett normalt 
liv. För några, framför allt de som gått igenom 
flera operationer, kan den kognitiva och motoris-
ka utvecklingen ha påverkats. En del har även 
sämre ork och kondition än friska barn.

Att tidigt upptäcka och kartlägga eventuella 
problem är viktig för att i tid kunna sätta in  
effektiva åtgärder och för att förhindra att pro-
blemen med tiden förvärras.

Katarina Hanséus säger att man, lite förenklat, 
kan dela in hjärtebarnen i tre grupper:

→ Barn som med stor sannolikhet inte kommer 
att få några extra problem till följd av hjärtsjuk-
domen.

→ Barn som alltid kommer att behöva extra 
assistans.

→ Barn som har mer subtila problem.
– Den sista gruppen är svårast att upptäcka i 

tid. Men det är viktigt att göra det för att kunna 
sätta in rätt stöd och hjälp.
Hur ska ni göra det?

– Med hjälp av screening – det vill säga tester, 
undersökningar och observationer – hitta de 
barn som genom uppväxten behöver extra 
support. Det är viktigt att man börjar med detta 
tidigt, redan när barnet är nyfött, och sedan 
hålla i det genom hela uppväxten.
Vilka är de största svårigheterna?

– Barnklinikernas resurser och möjligheter att 
genomföra detta varierar mellan olika delar av 
Sverige. På en del orter har man inte resurser att 
testa alla barn, på andra är det den habiliterande 
verksamheten, som ju ska se till att individen 
klarar livet, som är för liten.

– Till det ska läggas att skolan inte alltid har 
tillräcklig kunskap om vad det innebär att ha ett 
dolt handikapp i den omfattning som ett barn 
med kronisk hjärtsjukdom kan ha. En del orkar 
kanske inte ha matematik sent på eftermidda-
gen, men väl på morgonen. De flesta hjärtsjuka 
barn har dock goda förutsättningar för att klara 
skolan, skaffa sig en ordentlig utbildning och ett 
bra yrkesliv. Det är inga gigantiska insatser som 
krävs för att det också ska bli verklighet, även om 
inte alla kan bli yrkesmilitärer eller atleter.

Katarina Hanséus

Resultat av 
samarbete
Det Nationella 
uppföljningspro-
grammet för barn 
och ungdomar 
med hjärtsjukdom 
är resultatet av ett 
tvärprofessionellt 
samarbete inom 
svensk barnhjärt-
sjukvård. Hjärte-
barnsfonden har 
initierat arbetet 
och även bidragit 
ekonomisk.
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Så kan skolan 
bli lättare för 
hjärtebarnen

Hjärtebarn behöver ofta 
tid för återhämtning 

efter fysisk aktivitet. Det 
kan därför vara bättre 

att ha idrottslektionerna 
på eftermiddagen än på 

förmiddagen.

Att behöva gå långa sträckor 
under skoldagen kan tära på 
hjärtebarnens energi. Ordna 
så att barnet inte behöver 
förflytta sig längre sträckor  

i onödan. 

Rörelse syresätter 
hjärnan. Avbryt vid 

behov lektionen för lite 
lättgympa. Det är bra 
för både kropp och 

knopp.

Hjärtebarn behöver lugn och ro i klassrummet. Att sitta i mitten ökar oron, att sitta i en hörna gör att man känner sig tryggare och kan koncentrera  
sig bättre.

Se till att barnets 
klassrum ligger nära 

exempelvis mat- och 
gymnastiksalar. Låt 

det vid behov använda 
förflyttningshjälpmedel 

om det ska gå längre 
sträckor. Erbjud skjuts  

i samband med frilufts-
dagar och utflykter.

Många barn och ungdomar 
med hjärtfel klarar kyla sämre 
än andra barn. Se om det finns 

varma bassänger att träna 
simning i. Låt barnet vid behov 

vara inomhus på rasterna 
under den kalla årstiden.

Matsal

Skola

Gymnastiksal

Hjärtebarn behöver mer tid på sig 

och är inte alltid lika snabba som sina 

kamrater. Ge dem ett försprång och 

låt dem gå på lunch lite före – då 

hinner de också vara med på  
rasten efteråt.

Se till att barnet 
har en bekväm 

sittställning i 
klassrummet. 

Skaffa en anpassad 
arbetsstol.

Att simma 200 meter 
är en tuff utmaning om 
man har hjärtfel. Om 

barnet får simma etapp-
vis brukar det gå lite 

lättare. Att lära sig flyta 
kan vara en alternativ 
övning till simningen.
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Källa: Arbetsterapeut Helen Svahn, Skolverket, Hjärtebarnsfonden, Specialpedagogiska skolmyndigheten, med flera.
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Hailey är bara sex månader gammal men är redan en stjär-
na på sociala medier. Tusentals följer mamma Sara Lefflers 

Instagramkonto där hon delar med sig av smärtan i att se sitt 
barn lida – men också av glädjen i varje framsteg.

Tusentals 
följer Hailey

och Sara
Text Jonatan Sverker

Foto Julia Sjöberg

Reportage
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Reportage

AILEY ANDAS SNABBT och lätt där hon 
sover i den vita spjälsängen. In i näs-
borrarna går en genomskinlig plast-
slang från en blå maskin som kallas 
koncentrator, den pustar och stånkar 
när den hjälper till med syresättning-
en av blodet.

Hailey skrynklar på den lilla näsan, 
men slangen verkar egentligen inte 
bekomma henne. Med både hjärtfel – 
hon föddes med avbruten aortabåge 
och hål i skiljeväggen mellan kamrar-
na – och problem med luftvägarna har 
slangar, sondmatning och operationer 
alltid varit en del av hennes tillvaro. 

Genom Instagram följer tusentals 
personer Haileys och hennes föräld-
rar Sara och Hampus liv. Sara har 
använt sociala medier i flera år,  
men idén att berätta om sin vardag 
med ett hjärtebarn fick hon under 
graviditeten.

– Efter att vi fått besked om hjärt- 
felet så fick jag tips om att det finns en 
grupp på Facebook för föräldrar till 
hjärtebarn. Där fick jag jättemycket 
stöd och pepp under min graviditet.  
I och med att jag fått så mycket hjälp 
så ville jag göra samma sak för att 
stödja andra, säger hon.

HAILEY VAKNAR TILL och ser sig ny-
fiket omkring. Sara tar upp henne i 
famnen. Hailey är en flicka som vill 
kommunicera, som vill vara med och 
se världen. Hennes livskraft är något 
som Sara gärna visar på Instagram, 
men hon väjer inte heller för smärtan 
och tvivlen. 

Hailey har genomgått flera opera-
tioner och drabbats av komplikatio-
ner. I december gjorde problemen 
med andningen henne så svag att hon 
fick hållas nedsövd.

– Jag går sönder när jag ser henne 
kämpa så mycket. Samtidigt kan  
man inte rymma från det, för man  
vill vara där för sitt barn. Man får lita 
på att läkarna vet vad de gör. Men det  
är många tårar som jag har gråtit, 
säger Sara. 

När hon skrev om krisen fick hon 
många kärleksfulla och stöttande 

H
”Jag har mått  
bra av att skriva 
av mig.”

Hailey föddes  
med avbruten  
aortabåge och hål  
i skiljeväggen mellan 
kamrarna.
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Sara Leffler
Ålder: 26 år.
Familj: Hampus, 
26 år, Nicolas, 2 år, 
och Hailey, som är 
född i augusti 2018.
Sociala medier: 
Saras Instagram-
konto saraleffler 
har närmare  
5 000 följare.
Haileys hjärtfel: 
Avbruten aorta- 
båge, vilket innebär 
att den stora  
kroppspulsådern 
inte är helt färdig-
bildad, samt stor 
ventrikelseptum-
defekt, VSD, vilket 
betyder hål mellan 
hjärtats kamrar.

kommentarer. Det var både vänner 
och okända som ville berätta att de 
tänkte på dem. Sara tycker att det har 
varit till stor hjälp. 

– Jag har mått bra av att skriva av 
mig. Då får jag också mycket stöd och 
pepp och uppmuntrande kommenta-
rer, säger hon.
Men hur klarar du att vara så öppen 
med allt det svåra?

– Jag tänker att det är viktigt, för jag 
har också velat läsa om någon som är 
ärlig och öppen om allt och inte bara 
förskönar. Det går mycket upp och 
ner, och det kan vara viktigt att förstå, 
berättar hon. 

Hon säger att den här tiden gjort 
henne stark. Och det är mycket som 
hon och Hampus fått bära. Många 
dagar och nätter med vak och oro. 

Dessutom har de tvååringen Nicolas 
att ta hand om, som självklart också 
behöver uppmärksamhet och kärlek.

– Situationen tar väldigt mycket 
psykiskt, och jag träffar en psykolog 
och pratar. Samtidigt måste man hitta 
styrkan i vardagen, att se framsteg 
och inte bakslag. Det kan vara små 
saker, som att hennes värden blir lite 
bättre, att hon andas lite bättre. Varje 
liten positiv sak håller jag fast vid.

Det är sådant som de flesta andra 
26-åringar inte alls behöver brottas 
med. Men för Sara är det viktigt att 
tillvaron inte helt ska domineras av 
hjärtfel och sjukhusbesök, hon vill 
behålla andra intressen. En del inlägg 
kan därför handla om kläder, träning 
och hårvårdsprodukter. 

– Det blir ett avbrott, ett annat 
 fokus, och gör att allt inte bara hand-
lar om sjukdom, säger hon.

Vårsolen lyser in i den vita lägen- 
heten. Det är dags för Hailey att ma-
tas, hon kan inte äta som andra barn 
utan får födan genom en öppning  
på magen.

– I början av graviditeten var  
jag rädd att knyta an eftersom jag  
var så rädd att förlora henne. Men 
jag knöt an mer och mer, och älskade 
henne direkt när jag såg henne. I dag 
är banden jättestarka, berättar hon. 



zenicor.se

Enkel arytmiutredning för barn
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Hjärtebarn

Varje år föds ungefär 1 000 barn  
med allvarliga hjärtfel. Många gånger  

är det livsviktigt att felet åtgärdas  
genom operation.

SÅ MÅNGA OPERATIONER  
GÖRS PÅ HJÄRTEBARN

. . . 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 
webshop 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

6 354
TOTALT ANTAL OPERATIONER  

2009–2017.
2017: 488 stycken.

DE FEM VANLIGASTE 
 DIAGNOSERNA DÄR  

OPERATION UTFÖRS:
→ Kammarseptumdefekt, hål  

i kammarskiljeväggen. 
→ Förmaksseptumdefekt, hål  

i förmaksskiljeväggen. 
→ Komplett atrioventrikulär 

septumdefekt, hål i både förmaks- 
och kammarskiljeväggen (vanligen 

barn med Downs syndrom).
→ Fallots anomali – kombinations-
fel som består av kammarseptum-
defekt, förträngning i utflödet av 

höger kammare (pulmonalstenos), 
aortaklaffstenos, samt transposi-

tion av de stora artärerna.
→ Coarctatio aortae – förträng-

ning av kroppspulsådern.

25 %
av operationerna som  

utförs i Sverige görs på barn 
som är yngre än en månad.

60 %
av operationerna som  
utförs i Sverige görs på 
barn under deras första 

levnadsår.

67 %
av ingreppen sker med hjälp 
av en hjärtlungmaskin, som 

tillfälligt tar över hjärtats 
och lungornas funktion.

Källa: Swedcon
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Guch
VUXNA MED MEDFÖTT HJÄRTFEL
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Nils Hansson föddes 
med enkammarhjärta 
och har en pacemaker. 
Nu är han sjuksköter-
ska på SOS Alarm och 
hjälper dagligen till att 
rädda liv.

– Jag har alltid gillat att 
hjälpa folk, säger han.

Text Gustav Karlsson
Foto Roger Nellsjö

Nils Hansson
Ålder: 34 år.
Bor: Skurup.
Intressen: Trädgården, 
växter, kompisar och 
Malmö FF.
Bästa jobbminnet: 
"När jag första  
gången förlöste ett 
barn via telefon. Det 
var häftigt!"

   Nils     
räddar   
    liv

NILS HANSSON JOB-
BAR natt som sjuk-
sköterska på en 
larmcentral. När 
människor ringer 
in till SOS Alarm 
och behöver akut 
medicinsk hjälp så 
kopplas samtalet 

vidare till honom.
– Det är ganska mycket press, men 

också väldigt kul.
Hur kommer det sig att du valde att 
bli sjuksköterska?

– Jag har alltid gillat att hjälpa folk 
och har alltid varit social. Så det kän-
des som ett passande yrke.
Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att kunna hjälpa människor 
i akuta nödsituationer. Det är häftigt, 
att man får prata med människor när 
allt står på sin spets och de behöver 
precis rätt hjälp.

Nils föddes med enkammarhjärta 
och är opererad tre gånger. Senaste 
öppna hjärtkirurgin skedde när han 
var tre år. Och för tre år sedan fick han 
en pacemaker, efter att hans hjärta 
fått arytmi. 

Han jobbar heltid och enbart natt. 
Men han känner inte att hjärtat håller 
honom tillbaka.

– Jag har kanske inte världens bästa 
kondis, men det är svårt att säga om 
det hänger ihop med hjärtfelet eller 
om det är för att jag tränar för lite, 
säger han och skrattar.
Hänger ditt yrkesval ihop med att 
du själv har ett hjärtfel?

– Ja, lite gör det nog det. Men jag 
tror inte att det är så mycket som folk 
tror. Mina stora operationer skedde ju 
när jag var för liten för att minnas – 
och pacemakern satte jag in efter att 
jag var färdigutbildad. Jag har inga 
stora barndomsminnen från sjuk- 
huset som gjorde att jag valde det här 
yrket, berättar han.

Vid sidan av arbetet har Nils precis 
köpt ett hus som kräver rätt mycket av 
hans tid.

– Det är en hel del renoveringar och 
småfix. Jag vill gärna sätta min egen 
personliga prägel på det.

Han har ett stort odlingsintresse. 
Så i stället för att belamra balkongen 
med växter har han nu en hel träd-
gård till sitt förfogande.

– Jag ser fram emot första säsongen 
nu, det ska bli häftigt.

I övrigt försöker han leva sitt liv 
utan att tänka så mycket på sitt hjärt-
fel. Han har rest över hela världen – 
och även hoppat fallskärm:

– Min läkare blev väl inte jätteglad 
över det, men jag gjorde min research 
och det innebar ingen extra livsfara för 
mig att göra det. Det var väldigt härligt!



Mitt hjärta

NÄR TYRA VAR 3,5 månader gammal 
upptäckte man att hon hade ett 
hjärtfel. Ett två centimeter stort hål 
i skiljeväggen mellan kamrarna, så 
kallat ventrikelseptumdefekt (VSD).

– Hon var ganska dålig då, och 
lades in akut på sjukhuset. Hon 
opererades när hon var sex månader 
gammal, berättar mamma Heidi. 

Under operationen råkade ett stygn 
hamna på själva sinusknutan – vilket 
ledde till att Tyra i stället fick AV-block 
III, vilket innebär att förmak och kam-
mare aktiveras oberoende av varandra.

– Vi bytte hjärtfel på sjukhuset, kan 
man säga. Hon fick en pacemaker och 
kommer ha det resten av livet.

Nu är hon inne på sjukhuset för 
kontroller var tredje månad – för att 
se att allt står rätt till. Hon har opere-
rats tre gånger, vilket hon inte gillar.

– Operationerna är det jobbigaste 
med att ha hjärtfel, säger Tyra.

Vid sidan av skolan tränar hon både 
gymnastik och ridning. Men hon tän-
ker inte så ofta på sitt hjärtfel.

– Ibland känner jag av pacemakern 
när vi gör övningar på golvet i gym-
nastiken.

På sin teckning har Tyra ritat en 
pacemaker intill sitt hjärta.

– Jag tänkte inte så mycket, utan 
bara ritade, säger hon.

”Ibland känner jag  
av pacemakern”

Tyras hjärta som hon 
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
Tidningen där  
du kan läsa om 
olika frågor som 
Hjärtebarnsfon-
den driver.

PÅVERKAN
Hjärtebarns-
fonden finns på 
flera viktiga arenor 
för att påverka 
sjukvård, skola och 
arbetsliv.

SÅ KAN NI  
FÅ HJÄLP 

Läs mer på: www.hjartebarnsfonden.se

Tyra Gjörtz
Ålder: 9 år.
Bor: Uppsala.
Hjärtfel: Ventrikel- 
septumdefekt och 
AV-block III. 
Fritidsintressen: 
Rida och gymnas-
tik. Rita och pyssla.
Favoritämne: 
Matte och idrott.


