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VISSTE NI ATT det svenska ordet fika har fått 
spridning världen över? När Sverige ska 
presenteras utomlands är just vår fika det 
fenomen som oftast kommer på tal. 

Men för oss är fikat något utöver kafferasten. I vår 
kultur är fikan inte bara ett avbrott i arbetet – den 
fyller en viktig social funktion. Det är en stund vi 
delar med varandra då det inte är givet på för-
hand vad det ska pratas om. Vi delar erfarenheter, 
minnen, bekymmer och glädjeämnen över en kopp 
kaffe eller te. Fikan kan äga rum när som på dygnet 
och nästan överallt. Att vi gillar vår fika märks inte 
minst i statistiken över kaffekonsumtion i världen 
där Sverige ligger bland länderna i topp.  

I DET HÄR numret kommer vi bland annat att få 
träffa fikagruppen i Göteborg och läsa om deras 
möten med familjer på sjukhuset. Här spelar fika-
stunderna en viktig roll. De är möten som hjälper 
och stöttar i tuffa livssituationer. Att få ventilera sin 
oro och sina frågor över en varm kopp kaffe har en 
läkande funktion – även om den inte kan mätas.  

Men ibland är det av olika anledningar svårt att 
få till de fysiska mötesplatserna. I ett reportage 
undersöker vi bloggar och sociala mediers roll som 
mötesplatser. Här delas också många frågor och 
funderingar om vad livet med hjärtfel kan innebära. 

JAG TÄNKER ATT Hjärtebarnsfonden är ett stort 
socialt nätverk av fikande människor som delar 
var dagen och stöttar varandra genom livet. Så till 
slut vill jag rikta ett stort hjärtligt tack för alla fina 
insatser som gjorts över vårt av-
långa land för att bygga vårt soci-
ala nätverk under det gångna året. 
Se till att fika mycket tillsammans 
under julhelgerna.

Tillsammans är vi starkare! 

Med önskan om en god jul och 
ett gott nytt 2020!

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.

The swedish fika

Hjärtebarnsfonden 
är ett rikt nätverk 
av människor som 
hjälper och stöttar 
varandra.

Vi behöver vidga 
vårt nätverk och 
nå fler hjärte-
barnsfamiljer.

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 
ungefär 90 000 personer med medfött 

hjärtfel, varav 20 000 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
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Hallå
där …

Just nu …

… Eva Kåpe, produktansvarig 
för Hjärtelotten på Folkspel  
i Partille. I februari är det 
 hjärtemånad och för tredje 
året i rad blir Sverigelotten  
till en Hjärtelott. 
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– Vi är ett föreningsdrivet spelbolag utan 
vinstdrivande syfte. Allt överskott från försälj-
ningen går tillbaka till våra medlemsorganisa-
tioner. I oktober stöttar vi Bröstcancerfonden 
lite extra genom en rosa månad och nu vill vi 
göra en liknande satsning med Hjärtebarns-
fonden. De får alltså mer pengar per såld lott 
under en månad. Och att ha en hjärtemånad 
i februari känns ju givet med tanke på Alla 
hjärtans dag den 14 februari.
Varför ska man köpa en Hjärtelott?

– För att överskottet går direkt till Hjärte-
barnsfondens viktiga arbete. Det tar tid att 
etablera sådana här kampanjer men det har 
gått bättre och bättre för varje år vi hållit på. 

– Förra gången drog vi in nästan en halv 
miljon som Hjärtebarnsfonden och Riksför-
bundet HjärtLung fick dela på. Det hoppas vi 
så klart kunna slå 2020. För varje såld lott går 
dessutom åtta kronor direkt till föreningen 
som säljer, så den som köper lotter stöttar 
även föreningslivet. 
Vilka andra värden har en sådan  
här kampanj?

– Förutom att generera pengar så handlar 
Hjärtemånaden om att öka allmänhetens 
kunskap om medfödda hjärtfel. Vår mark-
nadsföring sätter ljuset på hjärtefrågorna i en 
utsträckning som organisationerna själva inte 
har ekonomiska möjligheter till. Vi siktar på att 
synas och höras under hela hjärtemånaden.  
Karin Lindahl

Eva Kåpe hoppas på  
rekord för Hjärtelotten. 

Kollegan Carina Olofsson är 
projektansvarig på Folkspel.

Ungefär 22 000  
patienter ingick  
i studien.

ÖKAD RISK FÖR 
CANCER VID  
MEDFÖTT 
HJÄRTFEL

Unga patienter med 
medfödda hjärtfel har 
mer än dubbelt så stor 
risk att drabbas av can-
cer innan de fyller 40 år, 
enligt en svensk studie 
som uppmärksammas av 
Dagens medicin. 

− Det har funnits 
belägg för det här 
sambandet förut, men vi 
blev ändå överraskade 
att den relativa riskök-
ningen var så stor, säger 
Zacharias Mandalenakis, 
kardiolog och forskare 
vid Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset/Östra i 
Göteborg till tidningen. 

– Kanske kan det i 
framtiden bli aktuellt med 
screening för cancer-
sjukdomar i vissa grupper 
med medfödda hjärtfel. 

I studien ingick när-
mare 22 000 patienter 
och resultaten pekar 
på att cancerrisken var 
högre bland män än 
kvinnor med medfödda 
hjärtfel, samt att det 
främst är mag-tarm-
cancer och hemato-
logiska sjukdomar som 
risken var högre för. 

Vad den ökade risken 
beror på är okänt, men 
det finns teorier om att 
till exempel strålning i 
samband med röntgen-
undersökningar och 
hjärtinterventioner eller 
genetisk predisposition 
spelar roll. 



Hjärtebarns-
fonden hjälper

Ny volontärverksamhet  
i Lund och Göteborg

Behovet av stöd hos drabbade familjer är stort och 
därför har Hjärtebarnsfonden startat en volontär
verksamhet på barnhjärt avdelningarna på sjukhusen 
i Lund och Göteborg. Ambitionen med verksam
heten är att ge kontinuerligt stöd till de drabbade 
familjerna både fysiskt och psykiskt. 

W
WEBBTIPS

Digital skola för volontärer
hjartebarnsfonden.se

Hjärtebarnsfonden utvecklar sin volontär
verksamhet genom att lansera en digital utbildning. 
Här får du bland annat information om organisatio
nen, hur och var du kan hjälpa till samt vad som är 
viktigt under tiden. 

föreningsbidrag

4

Hjärtebarnsfondens 
stipendium

1
enskilda bidrag

50

utvecklingsbidrag

21

Forskningsbidragen delas ut i december.

Tack till alla som har bidragit till årets läger!
• Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond • Helge Ax:son Johnsons 
stiftelse • Åhlénstiftelsen • Margit Rydströms stiftelse • Ulf Lundahls 
minnesfond • Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond • 
Radiohjälpen • Kronprinsessan Victorias fond • Kungliga Vetenskaps 
akademien • Stiftelsen Hierta Retzius stipendiefond • Abbvie • Sven 
och Dagmar Saléns stiftelse  • HjärtLung läns och lokalföreningar

Västerbotten är bättre på att upptäcka hjärtfel under 
fosterstadiet än vad som framkommer i Swedcons  
register, enligt barnkardiologen Annika Rydberg.

–  Vi har helt enkelt missuppfattat och haft en  
otillräcklig registrering, säger hon. Text Linnéa Borgert

”Den angivna 
siffran är högre”

kronor samlades in till förmån för 
Hjärtebarnsfonden under världs 
hjärtedagen 29 september. Det är 
mer än tre gånger så mycket som 
förra året. 

71 229

I DET SENASTE NUMRET av Hjärtebarnet fanns en artikel 
som pekade på stora skillnader i olika delar av Sverige när 
det gäller att upptäcka hjärtfel genom fosterdiagnostik. 
Artikeln baserades på siffror från det nationella kvalitets-
registret Swedcon.

Enligt registret diagnostiserades endast 4,5 procent av 
barnen med medfött hjärtfel under fosterstadiet i Väster-
botten mellan 2013 och 2017, men enligt Annika Rydberg, 
barnkardiolog och adjungerad professor vid Umeå univer-
sitet, är siffran felaktig.

– Siffran ser ut så för att vi har missuppfattat registre-
ringsprincipen när det gäller en av variablerna, säger hon 
och fortsätter:

– Vi har inte hunnit kontrollera alla fosterundersök-
ningar än för att säga exakt vad som är den rätta siffran, 
men det jag kan säga är att den angivna siffran är högre.
Hur kommer ni att göra i framtiden?

– Vi har redan börjat se över det här förstås och börjat 
rätta till tidigare felaktiga inmatningar.
Hur ser ni på Swedcons roll?

– Det är ett jätteviktigt register, men det är som med 
alla register att man verkligen får vara ödmjuk när man 
analyserar sådana här siffror. Det är så många faktorer 
som avgör om siffrorna är rätt.
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ARTAN HÄR BREDVID 
visar hur stor andel av 
barnen med medfödda 
hjärtfel som diagnosti-

serades redan under fosterstadiet (2013–2017), 
enligt det nationella kvalitetsregistret Swedcon.

Skillnaderna indikerar, enligt Swedcon, 
att förmågan att upptäcka allvarliga hjärtfel i 
fosterstadiet kommit olika långt i olika delar av 
Sverige – även om en del av skillnaderna kan 
bero på ofullständig eller felaktig rapportering 
till registret.

– Det finns kvalitetsskillnader. Vad de beror 
på och hur stora de är, är dock svårt att säga. 
Jag hoppas att jämförelsen ska bidra till fortsatt 
utveckling och att kvaliteten höjs, säger Gunnar 
Bergman, patientflödeschef vid Barnhjärtcen-
trum Stockholm-Uppsala och ansvarig för den 
delen av Swedcon som avser foster. 

Ny statistik visar också att allt fler hjärtsjuka 
barn diagnostiseras redan i fosterstadiet.

ALLA GRAVIDA KVINNOR i Sverige ska erbjudas 
fosterdiagnostik. De delar av den som vilar på så 
kallad anatomisk screening av fostret görs med 
ultraljud. Barnmorskan kan då upptäcka om 
något av fostrets organ avviker från det normala.

Fosterdiagnostik av hjärtat syftar framför allt 
till att upptäcka allvarliga hjärtfel, det vill säga 
tillstånd som behöver kirurgisk behandling inn-
an barnet fyller ett år. En del av dessa tillstånd 
är livshotande och kräver behandling i princip 
direkt efter förlossningen.

Gunnar Bergman berättar att vissa medfödda 
hjärtfel är svårare att upptäcka än andra.

– Hjärtat har länge uppfattats som ett av de 
svåraste organen att bedriva fosterdiagnostik på, 
speciellt om man själv inte arbetar med hjärt-
sjukdom hos barn. Inledningsvis ingick inte ens 
hjärtat i ultraljudsundersökningen.

De senaste årens tekniska utveckling har för-
bättrat möjligheterna till ökad fosterdiagnostik 

med ultraljud, vilket bland annat har gjort det 
möjligt att upptäcka fler av de allvarliga hjärtfel 
som kräver tidig kirurgisk behandling.

– Men metoden kräver träning. Det man övar 
på blir man bra på.

De barnmorskor som genomför ultraljuds- 
undersökningarna utgår i sin bedömning ifrån 
hur normala hjärtan ser ut.

– Om något avviker från det normala ska de ta 
kontakt med "sin" doktor i mödravården som i 
sin tur tar ställning till om en remiss ska skickas 
till högspecialiserade och fosterkardiologiskt 
inriktade läkare vid något av landets universi-
tetssjukhus, säger Gunnar Bergman.

– Barnmorskans roll är mycket central. Men 

”Jag hoppas att 
jämförelsen ska bidra 
till fortsatt utveckling 
och att kvaliteten höjs.”

Dokument

vissa ser kanske bara sådana här fall någon eller 
några gånger per år. Inte minst därför är det vik-
tigt med återkommande utbildningar, precis som 
bra samarbete mellan barnmorska och läkare.

ENLIGT SWEDCONS SENASTE årsrapport (2017) håller 
så kallade utvidgad screening på att införas vid 
ultraljudsenheter inom mödravården runt om i 
landet, vilket resulterat i att fler hjärtfel upptäcks. 

Det finns dock stora skillnader på länsnivå.
– Vid de olika ultraljudsenheterna ser det 

också mycket olika ut när det gäller tillgång till 
personal som har möjlighet att driva utveck-
lingen lokalt. Det kan även handla om hur man 
organiserar sin verksamhet, om operatörerna får 

tillräcklig träning och vana och om huvudmän-
nens förmåga att behålla utbildad och kvalifice-
rad personal, säger Gunnar Bergman.

Han berättar att det av många skäl är viktigt 
att allvarliga hjärtfel upptäcks redan under 
fosterstadiet. 

– Det ökar bland annat möjligheterna att 
planera för en trygg förlossning och för att man 
på ett bra sätt ska kunna förbereda föräldrarna. 
Mamman kan till exempel under lugna former, 
om det finns behov av det, åka till Göteborg eller 
Lund dit landets barnhjärtkirurgi är koncen-
trerad i stället för att barnet akut ska behöva 
transporteras med ambulansflyg under tuffa 
väderförhållanden. 

Andel som diagnostiserades  
under fosterstadiet, per hjärtfel.

Andelen av barnen med medfött 
hjärtfel som diagnostiserades redan 
under fosterstadiet. 

Barn som inkluderats har någon av följande  
huvuddiagnoser: enkammarhjärta, atrioventrikulär 
septumdefekt, överridande artär, transposition  
av de stora artärerna, coarctatio aortae och 
ventrikelseptumdefekt. 

Swedcon
Är ett nationellt  
register för barn 
och vuxna med 
medfödda hjärt-
sjukdomar. Det 
inkluderar även 
statistik över kirur-
gisk och kateter- 
buren behandling. 

2012

68 %

2014

82 % 

2016

90 %

2018

93 %

Enkammarhjärta

13 %

2012

25 % 

42 %
51 %

Överridande artär

2014 2016 2018

2012

9 %

2014

23 % 

2016

35 %

2018

39 %

Transposition

Utbildning pågår:
Sedan 2008 ges årligen en nationell 
utbildning i ultraljudsbedömning av 
fosterhjärtan. Utbildningen, som är ett 
samarbete mellan fostermedicin vid 
Akademiska sjukhuset och Barnhjärt-
centrum Stockholm-Uppsala, riktar sig 
till ultraljudsbarnmorskor, obstetriker 
och fostermedicinare.

I Uppsala finns det en erfaren bio-
medicinsk analytiker som reser ut till 
ultraljudsenheter och ger upprepad 
hands on-träning. Initiativet måste 
dock komma från enheten som önskar 
utbildningen.
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Snitt i Sverige
33,8 %
Källa: Swedcon

I år har fonden hittills delat ut: 

Ur förra numret  
av Hjärtebarnet. 

Hjärtebarnet 7 
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Varje vecka besöker fikagruppen Drottning Silvias  
barnsjukhus för att stötta hjärtebarnsfamiljer i en svår tid.

 – Som anhörig befinner man sig i en bubbla och vi  
möter tacksamhet, säger volontären Andreas Wångblad.  

Nu hoppas han att fler vill hjälpa till.

och omtanke

Text Lars Öhman
Foto Sofia Sabel

bullar
8 Hjärtebarnet

Reportage
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NÄR ANDREAS OCH hustrun 
Thereses andra son föddes 
verkade allt ha gått bra. Men 
dagen efter föll allt samman 
för familjen. Joel visade sig 
ha det allvarliga hjärtfelet 
Fallot och han fördes till ett 
övervakningsrum på Drott
ning Silvias barnsjukhus.

– När vi var där låg två familjer till i samma 
rum. Alla var som i en bubbla och trots att vi 
bara satt två–tre meter från varandra kommuni
cerade vi inte. Vi pratade med våra barn, oroade 
oss och hade ångest. Det pågick i fem dagar, 
berättar han. 

Sedan hände något. En undersköterska kikade 
in och insåg att mönstret behövde brytas och 
stämningen lättas upp. Hon sökte familjernas 
uppmärksamhet med hjälp av humor. 

– För min process var det viktigt att bryta 
isoleringen och börja prata med de andra om vad 
som hände, säger Andreas Wångblad.

Joel, som föddes på sommaren, åkte in och 
ut på sjukhuset. När hösten kom fick Andreas 
veta att Hjärtebarnsfonden varje vecka ordnade 
fikaträffar där familjer kunde träffa och utbyta 
erfarenheter med andra i samma situation.

– Det betydde väldigt mycket för mig att någon 
kom och bröt vardagsrutinerna på sjukhuset. 
Som förälder är det här det värsta man upp
lever i sitt liv. Att då få en mötesplats och utbyta 
erfarenheter och se hur lika man är, även om alla 
har sin resa, lättar upp.

Joel genomgick sin större operation åtta må
nader gammal. Den var framgångsrik och han är 
i dag en pigg och idrottande sjuåring.

NÅGRA ÅR EFTER Joels korrigering kände Andreas 
att den värsta perioden och oron passerat. Han 
ville ge något tillbaka. 2017 nappade han därför 
när Hjärtebarnsfonden skickade ut en fråga om 
fler kunde tänka sig att ansluta till fikagruppen.

– Jag gör ett schema och så delar vi upp tisdag 
kvällarna mellan oss. Ambitionen är att alltid 
komma två och två. Vi har med oss fikabröd,  
i min familj bakar vi själva.

– Folk droppar in och slår sig ner i soffan. 
Om ingen inleder gör vi det och berättar var vi 
kommer ifrån och vilket syfte vi har; att utbyta 
erfarenheter. Vi brukar fråga om de har varit 
här länge och varför, och vi pratar tillsammans 
om hjärtfel och diagnoser. Sedan delar vi våra 
upplevelser. Jag vet att de här samtalen betyder 
väldigt mycket.

I skrivande stund driver sju personer tisdags
fikat. Men man behöver bli fler. Idealet vore 
ytterligare fem, enligt Andreas.

– Jag hoppas att det här reportaget 
ger oss uppmärksamhet. Det är inte 
mycket jobb. Är vi tolv innebär det 
bara cirka en kväll varannan månad. 
Med en liten insats hjälper du famil

jer för en kort stund. 

SOFI ANDERSSON STAVRIDIS, avdel
ningschef på Barnhjärtcentrum, uppskat

tar besöken på sjukhuset. 
– Det här är ett sätt för människor som 

ofta  befinner sig ganska långt hemifrån att få 
möjlighet att träffa andra i samma situation, 
men också att träffa andra som kommit längre i 
processen och se hur vardagen kan gestalta sig 
sedan, säger hon. 

Ella tillsammans med morfar Conny under tisdagsfikat. 

Andreas Wångblad har tillsammans med Peter Eklund 
dukat upp fika den här tisdagen.  

Ingen ska lida av ett
medfött hjärtfel
GE EN GÅVA

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

Hjärtebarns-
fonden
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Avdelningen för
små hjärtan

Text Petra Olander
Foto Johan Bävman

De träffar dagligen familjer som genomgår sina livs  
förmodligen svåraste stunder. Vardagen på avdelning 67 

på Skånes universitetssjukhus i Lund är fylld av oro,  
men också av skratt, glädje och stor lättnad. 

Hjärtebarnet 11 
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EN NY ARBETSDAG har precis börjat. 
Vid sjutiden på morgonen är det 
rapportering och överlämning 
vid Barnhjärtcentrum på Skånes  
universitetssjukhus i Lund. 
 Nattpersonalen berättar för 
 dagpersonalen vad som hänt, 
hur alla mår och vad som står  
på agendan. 

Sedan 1992 är Lund ett nationellt centrum för 
barnhjärtsjukvård i Sverige. Hit kommer barn från 
stora delar av landet – och från Island.  Ungefär 
250 barn med medfödda hjärtfel opereras i Lund 
varje år. Vi fick följa med under ett dagspass för att 
möta några av dem tillsammans med Linda, Majvi, 
Karin och de andra sköterskorna.

Reportage
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 Tvååriga Valeria Josef från Stock-
holm opererades för hjärtfel för fyra 
dagar sedan. När specialpedagogerna 
Narcisa Z Bolie och Marlene Malm drar 
förbi i korridoren med sång, gitarrspel 
och sin husvagn fylld av gosedjur stan-
nar hon fascinerat upp.

– Barn styrs av lusten. Ofta är det 
först när de ser en leksak som föräld-
rarna känner igen sitt barn igen – för 
då vill de leka, säger Marlene som här 
spelar gitarr. 

 En liten pojke på 2,5 år har precis 
hämtats till avdelning 67 efter sin hjärt-
operation, där ett hål mellan förmaken 
har stängts. Majvi Winther, specialist- 
undersköterska, kontrollerar syre- 
sättningen och kopplar in elektroder 
som ska övervaka hjärtats rörelser, och 
lyssnar för säkerhets skull också själv 
på hjärtat. 

Majvi har tidigare arbetat med vuxna 
patienter, och konstaterar att det är 
annorlunda med barn. 

– Med en vuxen vet du att du ska ta 
ett prov och gör det. Med ett barn kan 
det ta 45 minuter innan det är klart. Vi 
försöker leka fram vården; vi kan blåsa 
bubblor eller skoja, och till slut går det. 
Men hur lång tid det kommer att ta vet 
vi aldrig på förhand, säger hon.

 Snart ska Carmella opereras. Hon 
opererades för första gången när hon 
var två veckor; nu är hon 13 år och 
väntar på sin fjortonde stentoperation, 
under vilken hjärtats kranskärl vidgas. 
Barnsjuksköterskan Karin Therén har 
funnits med i Carmellas liv sedan hon 
var ett år och har sett henne växa upp, 
liksom många av de andra sköterskorna 
och läkarna på avdelningen.

– Jag känner de flesta i personalen. 
När vi kom in hit i går var det säkert 20 
stycken som vi kände och hälsade på, 
säger Carmella och ler. 

"Vi försöker  
leka fram 
vården; vi kan 
blåsa bubblor 
eller skoja."
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 Guðni Berg Elimarsson är två år 
och har för tredje och sista gången 
opererats för enkammarhjärta. 
För några timmar sedan togs hans 
pacemaker bort och nu är det dags för 
ultraljud. Om allt ser bra ut ska han få 
åka hem till Island om två dagar. Under 
tiden är det mesta skoj.

I bakgrunden står mamma Sigriður 
Ösp Sumarliðadóttir, som den senaste 
månaden har bott på Ronald McDonald 
Hus i Lund tillsammans med sonen och 
maken Elimar Hauksson.

Reportage
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 Majvi Winther, specialistunder
sköterska, och Linda Eklund, sjuk
sköterska, har jobbat ihop i nio år på 
avdelning 67.

– Vi har ett fantastiskt jobb. Många 
tycker att det skulle vara jobbigt att 
arbeta med hjärtsjuka barn. Men hjär
tan är så intressant. De allra, allra flesta 
hjärtan kan vi laga. Och kontakten med 
barnen är så rolig, säger Linda. 

 Det är mycket teknik som övervakar 
barnen. Elektroderna på bröstkorgen 
kommunicerar med en telemetriskärm 
som hänger både i receptionen och 
i personalrummet. Om en elektrod 
lossnar larmar det med höga pip i båda 
rummen.

– Vissa arbetspass larmar och piper 
det mycket, då blir man ganska trött  
i huvudet, berättar Linda.

 Carmella på väg till operation med 
Linda, Majvi och pappa Stefan. Carmella 
har opererats många gånger förut, men 
det är ändå alltid lite nervöst. Linda 
kontrollerar anestesijournal och faste
tid en sista gång innan Carmella åker en 
våning upp. Senare på kvällen kommer 
Carmella tillbaka till avdelningen. 
Operationen har lyckats och om några 
dagar får hon åka hem till Vellinge och 
storebror Milton igen.

Vid fyra är dagspasset slut.
– Här hos oss är barnen alltid i cen

trum. De vuxna förvånas ibland över att 
vi alltid börjar med att hälsa på barnen. 
Men här är barnen huvudpersonerna, 
säger Linda och vinkar farväl till kolle
gorna. I morgon ses de igen.

Hjärtebarnet 15 
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Att vara hjärtebarnsförälder i dag skiljer sig från hur det var förr. 
Sociala medier, internetforum och bloggar gör att man bara några 
knapptryck bort kan hitta personer som går igenom samma sak. 

– Att folk delar med sig är fantastiskt, säger Gunnar Skarland som 
på sin blogg skrivit om hela resan med hjärtsjuke sonen Abbe. 

Delad
Text Katarina Sandberg
Foto Gunnar Skarlund

Reportage
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NÄR MAN åker till BB packar 
man väskan för att vara  
borta ett par dagar. Sedan  
ska man få återvända hem 
med sin bebis.

– Men för oss blev det ju 
inte så, konstaterar Gunnar 
Skarland. 

Sonen Abbe föddes  
med 22q11-deletionssyndromet, en kromosom - 
av vikelse som i Abbes fall orsakade ett hjärtfel. 
Så i stället för att åka hem den där dagen i mars 
2005 blev de kvar på sjukhuset. Bara en vecka 
gammal opererades Abbe för första gången och 
det skulle bli ytterligare två operationer innan 
han hade hunnit fylla tre.

– Det var så oerhört kaotiskt. Till slut kunde 
jag nästan inte hålla isär vad som hänt och i vil-
ken ordning, så jag tänkte att jag skulle försöka 
skriva ner det, berättar Gunnar. 

Bloggen Heja Abbe föddes. Först ur tanken om 
att bearbeta det familjen gick igenom och bringa 
klarhet i vad som hade hänt. Gunnar la pussel 
med hjälp av journaler, mejltrådar och fotogra-
fier för att försöka skapa en kronologi. Men allt-
eftersom Gunnar förstod hur stort behovet var 
för andra hjärtebarnsföräldrar att läsa om någon 
i samma situation förändrades syftet. 

– Jag har fått hundratals mejl från människor 
som har blivit hjälpta av bloggen eftersom de 
tycker att det är skönt att läsa om någon annan 
som upplever samma sak. Det har också gjort att 
jag inte känner mig lika ensam i den här situatio-
nen, säger han.  

När Gunnar startade bloggen om ”hjärtfel,  
diagnoser, bröder och allt det andra” för mer än 
ett decennium sedan var det enligt honom rela-
tivt ovanligt att dela med sig av berättelser om 
sjukdomar eller andra svårigheter på internet.  
I dag är situationen annorlunda. 

Gunnar Skarland
Bor: Lerum

Gör: Har en lång  
bakgrund i 

reklambranschen. 
Jobbar i dag som 
creative director 
på Folkspel och 
sitter i Hjärte-
barnsfondens 

styrelse.
Familj: Frun 

Maria. Barnen 
Abbe, 14, och 

Hugo, 16.
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Under hashtaggen hjärtebarn på Instagram 
ryms nästan 15 000 inlägg. Vardagsbetraktelser 
från småbarnslivet blandas med avgrundsdjupa 
vittnesmål om hur det känns att lämna en två
månaders baby på operationsbordet eller inlägg 
med uppmaningar om att samla in pengar till 
forskningen.

I ändlösa trådar på forum som Familjeliv och 
grupper på Facebook är mönstret detsamma. 
Man stöttar varandra och utbyter information, 
diskuterar beskeden, alla sjukhusbesöken och 
vad läkarna sagt – men delar också hopp och 
framsteg. Så varför känner människor ett behov 
av att dela med sig?  

FORSKNINGSPROJEKTET Hälsolitteracitet och 
kunskapsbyggande i informationssamhället vid 
Uppsala universitet visar att forumen och blog
garna som berör hjärtsjuka barn kan fylla flera 
funktioner. 

Många hjärtebarnsföräldrar upplever att de 
blir hjälpta av andra föräldrars kunskap och 
erfarenheter. Om samtalen med vårdpersonalen 
berör diagnos, prognos och behandling så kan 
diskussionerna på nätet bli desto mer handfasta: 
Vilken barnförsäkring ska man egentligen välja? 

Därtill fyller berättelserna på sociala medier 
och i bloggar både stödjande och identitets
skapande funktioner och blir ett sätt att både 
förstå sig själv och andra, visar forskningen. 

Genom att läsa om äldre barn med samma 
hjärtfel kan föräldrarna också förbereda sig för 
situationer som kan dyka upp framöver. Och för 
den som själv delar med sig av sina erfarenheter 
genom exempelvis en blogg kan den skrivna 
berättelsen också fungera som ett redskap för att 
bearbeta det man går igenom. 

Gunnar själv tror att huvudorsaken till att allt 
fler delar med sig kring hjärtfel är att vi generellt 
delar med oss mer om våra liv i dag. 

– Men det är väldigt fint att det är så, att folk 
delar med sig är fantastiskt. 

Och när någon visar vägen, följer fler efter,  
tror Gunnar.

– Vi som har bloggat har visat att det inte är 
farligt, utan att det bara är bra för en att dela 
med sig. Det gör att fler vågar. 

IBLAND UPPSTÅR DET diskussioner om hur mycket 
man som förälder bör dela med sig av gällande 
sina barn.

– Med små barn förändras utseendet så myck
et, så där tycker inte jag att integritetsfrågan 
blir så svår. Att folk berättar om sina hjärtebarn 
på Instagram och lägger ut bilder från när de 
är spädbarn med slangar och grejer, känns helt 
ofarligt ur ett sådant perspektiv.

Själv har han aldrig varit rädd för att varken 
dela med sig av med eller motgångar i bloggen. 

– Motgångarna var ju ursprunget till att jag 
började skriva över huvud taget. Men eftersom 
jag i grunden är en optimistisk person så finns 
det också alltid olika perspektiv. Ibland skriver 
jag om att jag gråter floder, medan jag i nästa 
inlägg gapskrattar för att Abbes storebror sagt 
något roligt. Livet har alla färger – man får njuta 
när man kan och uthärda när man måste. 

FÖRUTOM ATT FUNGERA som en ventil när det är 
jobbigt har han genom bloggen fått en hel rad 
nya vänner och bekanta.

– Bloggandet har gett mig otroligt mycket, 
feedback från människor, insikter om saker. Den 
har fått mig att fundera, jag har varit tvungen att 
tänka efter innan jag skriver – hur är det egent 
ligen med den här grejen? 

Reportage

”Bloggandet har  
gett mig otroligt  
mycket, feedback 
från människor,  
insikter om saker.”
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Året han skrev som mest blev det nästan två 
inlägg om dagen, men numera för bloggen en 
alltmer tynande tillvaro. Dels är det inte helt 
okomplicerat att skriva om ett barn som inte 
längre är lika mycket av ett barn. 

– Båda barnen är tonåringar nu och Abbe går i 
högstadiet, en tid då alla kan vara jävligt jobbiga. 
Då finns det saker som har med skola att göra 
som jag skulle vilja skriva av mig om, men jag 
känner att jag inte gör det för att det kanske bara 
slår tillbaka. När han var liten var det annorlun-
da, då fanns inte den parametern – det var inget 
som kunde drabba någon i familjen när de var så 
små, säger han. 

Men framför allt beror det på att bloggen helt 
enkelt inte behövs på samma sätt för Gunnar. 

– Under många år var vi ju på sjukhuset flera 
gånger i veckan, men så är det ju tack och lov 
inte längre. Så det här direkta behovet av att 
tömma ur sig ångesten när han ligger på opera-
tionsbordet är ju borta.  

Hjärtebarnet 19 

”Berätta det du vill 
berätta, inte det du  
tror att folk vill höra.”

GUNNARS TIPS TILL ANDRA FÖRÄLDRAR 
SOM VILL DELA MED SIG PÅ INTERNET:

1  Berätta från hjärtat
”Man ska inte vara rädd för att berätta 
om saker som är jobbiga. Det finns alltid 
ljuspunkter i det mörkaste som folk själva 
greppar efter när de läser. Jag tror aldrig att 
man behöver vara rädd för att det ska vara 
för tungt.”

2  Skriv för din egen skull
”Berätta det du vill berätta, inte det du tror 
att folk vill höra.” 

3  What goes around comes around
”Var snäll mot andra så kommer de vara 
snälla tillbaka. Min blogg har aldrig varit 
någon blogg som går ut på att vara  
elak mot folk och då är inte folk elaka  
tillbaka heller.” 

Sara Leffler @saraleffler

Emma Sundebäck @emmasundeback

Varför har du valt att dela med dig i sociala medier?
När jag fick reda på att Hailey hade hjärtfel älskade jag att läsa 
andras berättelser. De gav mig hopp – och jag ville själv bidra.
Vad har det gett dig?
Jag har fått mycket stöd och jag har kommit i kontakt med 
väldigt många andra hjärtebarnsföräldrar. Det har gett mig 
jättemycket. Jag har känt mig betydligt mindre ensam tack 
vare att jag instagrammat.

Varför har du valt att dela med dig i sociala medier?
Det kändes självklart eftersom jag tidigare delade med mig 
när min pappa gick bort. Man känner sig så ensam när något 
sådant händer, men jag fick enormt stöd via Instagram.
Har du någonsin tvekat?
Många tror att man delar med sig av precis allt. Men jag  
har själv hittat en bra balans och det finns saker jag inte 
skriver om – och jag känner ingen press att berätta om allt 
som händer.
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Nästan hela familjen Halsius samlad på bild.  
Från vänster: Ellinor, Hilding, Thomas, Erik, 
Caspian, Harry och Lena. I förgrunden står 
Elliot. Saknas gör Ellinors och Eriks lillebror 
Esbjörn, som har samma hjärtfel som sin bror. 

Reportage
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Att många i samma släkt föds med hjärtfel är ovanligt, men det är 
en verklighet för familjen Halsius. 

– i tre generationer
Hjärtfel

Text Charlie Olofsson
Foto David Einar

ET ÄR FULLT HUS HEMMA HOS ELLINOR 
Halsius och hennes familj i Linkö-
ping. Hennes bror Erik är på besök 
med sin familj. Samtidigt hälsar även 
föräldrarna Thomas och Lena på. 

Det var hos Thomas som släktens 
hjärtfel först upptäcktes och sedan 
har de drabbats en efter en. Precis 
som Thomas föddes Erik med en för-
trängning på aortan utanför klaffen 
och opererades som fyraåring. Eriks 
yngsta son Elliot 1,5 år har samma 
problem och opererades i våras. 

− Vi märker att han mår mycket 
bättre nu. Han var väldigt arg och 
ledsen innan, och det berodde nog på 
att han inte orkade ordentligt. Efter 
operationen lärde han sig snabbt 
att gå och nu springer han omkring, 
säger Erik.

NÄR THOMAS och hans fru Lena bör-
jade bilda familj på 1980-talet trodde 
läkarna inte att hjärtfelet var ärftligt.

− Jag hoppades att det inte skulle 
föras vidare, men samtidigt var vi så 
klart på tårna, säger Thomas.

Han berättar att det var Lena som 
upptäckte blåsljudet på Eriks hjärta  
när han var tre månader gammal. Hos  
Thomas upptäcktes hjärtfelet först 
under hälsokontrollen i första klass. 
Minnena från läkarundersökningen  
i gymnastiksalen är tydliga.

− De sa ingenting till mig, men jag 
förstod ju att det var något för jag 
fick med mig ett kuvert hem till mina 
föräldrar. Dessutom var jag inne hos 
läkaren mycket längre än mina kam-
rater, berättar han.

THOMAS OCH LENA har fått fyra barn 
varav ett, Andreas, dog vid knappa tre 
månaders ålder. Läkarna kunde inte 
fastställa någon dödsorsak utan i jour-
nalen står det plötslig spädbarnsdöd. 

− Han hade hjärtfel och väntade på 
tid för en större utredning. Hade det 
gått att rädda honom om utredningen 
hade påbörjats tidigare? Det får vi ald-
rig veta men tanken far förstås genom 
huvudet, säger Thomas. 

Under småbarnsåren kände han 
och Lena att deras oro inte riktigt 
togs på allvar inom vården. Ellinor 
har känt likadant när hon har bett om 
undersökningar för sig eller sina barn. 
Kanske beror det på att det är väldigt 
ovanligt att hjärtfel drabbar så många 
personer i samma familj. 

När Ellinor var liten hade hon 
förträngningar på sina lungartärer. 
Båda hennes barn, Harry och Hilding, 
föddes med samma problem och Hil-
ding har även förträngning i aortan. 
Hos Harry har problemen vuxit bort 
och det gör de förhoppningsvis även 
hos Hilding. 

Hjärtebarnet 21 
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Men för Ellinor har hjärtat fortsatt att krångla 
i vuxen ålder. År 2012 sövdes hon för en blind-
tarmsoperation men vaknade upp ett och ett 
halvt dygn senare med nykluven bröstkorg.  
Under operationen visade det sig att inflamma-
tionen inte alls satt i blindtarmen utan i hjärtat, 
orsakad av endokardit. Mitralisklaffen hade brus-
tit och fick ersättas med en ny biologisk klaff.

Den akuta hjärtoperationen var så klart dra-
matisk, men med regelbundna kontroller och 
rätt behandling behöver ett hjärtfel inte påverka 
livet så mycket, menar Ellinor. Erik och Thomas 
säger samma sak. 

− Hjärtfelet har inte hindrat mig i mina val i 
livet. Jag har fått en fantastisk familj och kunnat 
jobba ända tills jag gick i pension i somras, säger 
Thomas.

VARKEN THOMAS, ERIK eller Ellinor har sett hjärt-
felen i släkten som skäl att inte få egna barn. 

− Ibland har jag dåligt samvete för att jag har 
gett barnen det här. Samtidigt tycker jag inte att 
jag har ett sämre liv än någon annan, så jag vet 
att detta inte behöver hämma dem, säger Ellinor.

− Jag tycker inte att problemen är tillräckligt 
allvarliga. Jag har ju själv ett bra liv och känner 
inte att hjärtfelet begränsar mig, säger Erik men 
tillägger att han gärna skulle vilja ha mer kun-
skap om hjärtfelet. 

Harry föddes med förträngningar på sina lung-
artärer – precis samma hjärtfel som mamma 
Ellinor. Här sitter han i mormor Lenas knä. 
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Kort om  
ärftlighet
Den som har en 
nära släkting med 
hjärtfel har omkring 
två till tre, eller i 
vissa fall fyra till fem, 
gånger ökad risk att 
själv drabbas. Bland 
personer som inte 
har hjärtfel i släkten 
drabbas cirka en 
procent. Även för 
personer som har 
hjärtfel i släkten är 
risken alltså gene-
rellt sett låg, men 
i vissa familjer förs 
hjärtfelet vidare 
i betydligt högre 
utsträckning. Då rör 
det sig antagligen 
om en genföränd-
ring som går i arv.
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När det stod klart att Elliot hade ärvt 
precis samma problem som han själv 
bestämde han sig för att göra en genetisk 
utredning för att försöka ta reda på mer. Han 
och Thomas har bokat tid för provtagning på 
Kardiogenetiska mottagningen i Göteborg. 

− Vi ska se om vi kan hitta vilken gen det är 
som bråkar med oss, säger Erik. 

Det har varit ett svårt beslut att inleda utred
ningen. 

− Det påverkar ju hela släkten, säger han  
och berättar att han har frågat sina syskon på  
förhand om de vill veta resultatet. 

För Erik är huvudsyftet med utredningen att 
han vill kunna berätta mer för Elliot om hjärt
felet. På sikt hoppas han också att den ska kunna 
leda till ännu bättre behandling. Kanske kan 
man även hitta ett sätt att hindra hjärtfelet från 
att föras vidare ytterligare en generation, tänker 
familjen. 

− Det kanske går att bryta kedjan, säger  
Thomas. 

”Hjärtfelet har 
inte hindrat mig  
i mina val."

Hilding och Elliot tillsammans med Thomas. 

Att vissa hjärtfel förs vidare mellan generatio-
ner har forskare vetat i decennier, men det 
är först under de senaste 20 åren som man 
har börjat förstå hur det egentligen går till.

GENTEST GER  
NY KUNSKAP  
OM ÄRFTLIGHET

ATT MÅNGA PERSONER i samma familj 
drabbas av hjärtfel är ovanligt. Under 
sin tid som läkare har Håkan Wåhlander, 
barnkardiolog vid Drottning Silvias 
barn och ungdomssjukhus i Göte

borg, bara träffat ett fåtal familjer med liknande 
historia som släkten Halsius.

− Vi vet att om man har en nära släkting med 
hjärtfel har man själv en förhöjd risk att drabbas, 
men oftast är den risken ändå väldigt låg. Sedan 
finns det ett litet antal familjer där det är mycket 
större andel som drabbas, säger han.

När hjärtfel återkommer glest i en släkt beror 
det sannolikt på en rad olika faktorer, men när 
många i samma familj får samma typ av hjärtfel 
orsakas det antagligen av en specifik genföränd
ring, förklarar han.

UNDER DE SENASTE 20 åren har möjligheterna att 
ta reda på mer om hur ärftligheten fungerar ökat 
tack vare gentesterna. Med ett sådant kan man i 
vissa fall ta reda på exakt vilken gen det är som 
orsakar problem och ibland kan den informatio
nen ha stor betydelse för behandlingsresultaten.

− Vid vissa sjukdomar innebär det till exem
pel att man kan sätta in behandlingen tidigare, 
redan innan sjukdomen syns, säger han. 

Om man vet vilken gen det är som orsakar 
hjärtfel i släkten finns det också möjlighet att 
tidigt under en graviditet testa om fostret bär på 
den aktuella genförändringen. Detta är så klart 
förknippat med svåra etiska ställningstaganden.

EN NACKDEL MED att göra gentest är att det finns 
en risk att testet ger information som man hellre 
hade varit utan. Man kanske till exempel får veta 
att man har en ökad risk att drabbas av någon 
allvarlig sjukdom.

− Det är inte säkert att man vill veta att man 
bär på en viss förändring. Det kan skapa onödig 
oro, säger Håkan Wåhlander. 

Vid genetiska kartläggningar inom en släkt  
behöver man fundera över hur man ska gå till 
väga om olika personer ser olika på huruvida 
man vill testa sig eller inte, framhåller han. Han 
tycker också att man generellt ska vara försiktig 
med att göra gentester på barn som är för små 
för att själva ta ställning.

STÖD HJÄRTE-
FORSKNINGEN
Swisha 900 5877 till
Hjärtebarnsfonden
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ETT NATIONELLT uppföljnings- 
program för barn och ungdomar 
med hjärtfel har tagits fram.

Det låter ganska krångligt, 
eller hur? 

Det är också ganska krångligt. 
Men det är viktigt. 

Riktlinjerna i det här pro-
grammet kan komma att hjälpa 

många unga med hjärtfel och deras familjer.  
Målet är nämligen att på bästa sätt fånga upp 
vilket behov av extra stöd som barn med hjärtfel 
kan tänkas ha, utöver vården av hjärtfelet.

Det är extra viktigt i den här gruppen eftersom 
barn och unga med medfödda hjärtfel överlag 
har en ökad risk för bland annat försenad kog-
nitiv och motorisk utveckling, inlärningssvårig-
heter, uppmärksamhets- och koncentrations-
svårigheter samt försämrad psykisk hälsa.

Tidigare har en del av dessa problem riskerat 
att missas i habiliteringsarbetet.

– Det är många barn som faller mellan stolarna. 

De som har hjärtsjukdomar som gör att de inte be-
höver fortsätta besöka de opererande en heterna i 
Lund och Göteborg är de som allra främst måste 
fångas upp bättre, säger Peter Nordqvist.

En sak man gjort nu, i det nationella uppfölj-
ningsprogrammet, är att klart och tydligt slå fast 
vad varje sektor inom vården ansvarar för. Alltså 
vem som ska fånga upp vilka signaler på att extra 
stöd i någon form behövs. Därför har det varit 
viktigt att alla professioner varit med i arbetet att 
ta fram programmet.

EN ANNAN SAK som programmet gör är att dela 
in de hjärtfel som finns i tre grupper utifrån 
hur stort behov av extra stöd personer med de 
diagnoserna generellt sett har. Variationer före-
kommer naturligtvis, vilket också kommer att bli 
tydligare i och med programmet. 

Ett problem har varit, och är fortfarande, att 
situationen ser olika ut beroende på var i landet 
man bor.

– Det är stora skillnader mellan olika län. 

Nytt 
program

Barn och unga med medfödda hjärtfel riskerar att bli utan stödet de har 
behov av. Med det nya uppföljningsprogrammet ska det bli ändring på det.

– Vi vill såklart att alla barn i Sverige får samma förutsättningar att hitta 
rätt i livet och den bästa tänkbara hjälpen för det, säger Peter Nordqvist, 

generalsekreterare för Hjärtebarnsfonden.

Text Gustav Karlsson
Foto Marie Ullnert/Shutterstock

Peter Nordqvist
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ska ge fler barn rätt stöd

Reportage
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Vi vill såklart att alla barn i Sverige får samma 
förutsättningar att hitta rätt i livet och den bästa 
tänkbara hjälpen för det.

I de län där det har funkat bra har det enligt 
Peter Nordqvist berott på att det funnits en 
 eldsjäl lokalt som gjort ett väldigt tungt jobb.

– Men problemet med det är att eldsjälar 
tenderar att antingen till slut gå in i väggen eller 
gå vidare till andra utmaningar. Vi menar att det 
kommer bli bättre om alla har samma regler att 
gå efter, för att vi inte ska bli helt beroende av 
dessa fantastiska eldsjälar, säger han.

CARMEN RYBERG ÄR psykolog på Drottning Silvias 
barnsjukhus och jobbar med barn och unga som 
har medfödda hjärtfel. 

– Som psykolog tittar jag mycket på anknyt-
ning, kommunikation, samspel – särskilt när barn 
är i spädbarnsåldern. Sedan följer jag den kogniti-
va utvecklingen hos de patienter jag träffar.

Inom hennes område, psykologin, har för-
äldrars oro för att deras barn till exempel har 
 koncentrations- eller inlärningssvårigheter 
riskerat att missas, menar hon. Detta för att rätt 
person inte har fått höra om det och kunnat 
undersöka saken.

– Men nu finns det rutiner som ska fånga upp 
det här på ett bättre sätt, säger hon.

I och med programmet ska nämligen alla med 
allvarliga hjärtfel screenas i samband med att de 
gör sina besök i Lund eller Göteborg. Om testet 
visar att det kan finnas behov av extra stöd kopp-
las en psykolog in.

ska ge fler barn rätt stöd
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”Ett barn med svårt hjärtfel 
men från en familj med  
hög socioekonomisk status 
presterar överlag bättre  
än någon med ett måttligt  
hjärtfel.”

”Vi menar att det kommer 
bli bättre om alla har  
samma regler att gå efter, 
för att vi inte ska bli helt 
beroende av dessa  
fantastiska eldsjälar.”
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Barn- och skolhälsovården, BVH och SHV
Ska göra en regelbunden uppföljning av 
barns utveckling. Det är viktigt att barn med 
hjärtfel har kontinuerlig kontakt med BHV/
SHV, bland annat för att se till att barnet får 
de stöd- och hjälpinsatser som alla barn har 
rätt till. Det kan till exempel röra sig om stöd 
i inlärningssituationen eller för att se till att 
barnet har rätt skolform. 

Hjärtfelens tre  
olika nivåer:

Sjukvården
Barnhjärtläkaren har huvudansvar för 
uppföljningen av patientens totala sjuk-
vårdsbehov.

Barnhjärtläkaren och kontaktsjukskö-
terskan har ett gemensamt uppdrag kring 
barnet och dess uppföljning. Kontakt-
sjuksköterskan har en central roll och är 
”spindeln i nätet” när det gäller att fånga 
upp, samordna och organisera uppföljning-
en i ett helhetsperspektiv.

Habiliteringsorganisationen
Barn- och ungdomshabiliteringen inom 
landstinget vänder sig till barn och ungdo-
mar med olika funktionsnedsättningar, till 
exempel intellektuell funktionsnedsättning, 
medfödda eller förvärvade rörelsehinder, 
förvärvad hjärnskada eller autism. Hur barn- 
och ungdomshabiliteringen ser ut skiljer sig  
i olika delar av landet. 

De ska ha ansvar för uppföljningen:
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1  Barn med hjärtfel som vanligen har 
okomplicerade förlopp.

Barnen har mycket låg risk för följd-
problematik och de allra flesta betraktas 
som hjärtfriska efter behandling. Exempel 
på hjärtfel i denna grupp: Förmaksseptum-
defekt, öppetstående ductus arteriosus 
och kammarseptumdefekt. 

Ansvaret för utvecklingsbedömning för 
barnen ligger, liksom för i övrigt friska barn, 
på Barnhälsovården och Skolhälsovården. 

2   Barn med allvarliga hjärtfel.
I denna grupp kommer kontroller av 

hjärtat att ske under resten av livet och 
det kan finnas behov av ytterligare kirurgi. 
Följdtillstånd utöver hjärtsjukdomen varie-
rar och i första hand behöver eventuella 
behov identifieras via en screeningliknande 
metod.

Exempel på hjärtfel i denna grupp: 
Transposition av de stora artärerna, Fallots 
anomali och koarktation. 

3   Barn med mycket komplicerade 
hjärtfel.

Barnen har ofta gått igenom upp- 
rep ade hjärtkirurgiska ingrepp redan under  
spädbarnstiden. Eller så har de haft komp- 
licerade förlopp, oavsett  bakomliggande 
hjärtfel. Vid många av dessa tillstånd ope-
reras barnet vid flera tillfällen. 

Exempel på hjärtfel i denna grupp: 
 Pulmonalisatresi med eller utan kammar-
septumdefekt, enkammarhjärta, hjärt-
transplanterade patienter och Ebsteins 
anomali.

Risken för följdtillstånd utöver hjärtsjuk-
domen är hög och barn och ungdomar 
med dessa sjukdomar ska därför ingå i ett 
definierat uppföljningsprogram.

Källa: Nationellt uppföljningsprogram för 
barn och ungdomar med hjärtsjukdom

”Uppföljnings- 
programmet  
kommer göra 
att fler barn  
fångas upp.”

De som har mycket komplicerade hjärtfel kom-
mer också att screenas för behov av extra stöd på 
sin hemort. Och när det gäller barn med väldigt 
milda hjärtfel är det upp till skol- och barnsjuk-
vården att fånga upp huruvida de är i behov av 
extra stöd, precis som för helt friska barn.

– Det här kommer göra att fler barn fångas 
upp, säger hon. 

CARMEN RYBERG HAR också forskat på barn med 
medfödda hjärtfel och vilka faktorer som gör 
att de får en bättre kognitiv funktion än andra. 
Forskningen visar till exempel att barn med 
svåra hjärtfel ofta har större risk att utveckla 
kognitiva problem än de med mildare diagnoser.

Men den visar också att föräldrarnas socio- 
ekonomiska status, det vill säga utbildningsnivå 
och sysselsättningsgrad, spelar in. 

– Ett barn med svårt hjärtfel men från en familj 
med hög socioekonomisk status presterar överlag 
bättre än någon med ett måttligt hjärtfel. De som 
har det allra tuffast är de som har svåra hjärtfel 
och låg socioekonomisk status, säger hon.

Familjer med hög socioekonomisk status har 
helt enkelt lättare att överkomma de eventu-
ella utmaningar som ett svårt hjärtfel innebär, 
särskilt om de också har ett bra nätverk av släkt 
och anhöriga. Uppföljningsprogrammet ska göra 
att alla barn i behov av extra stöd får den hjälp 
de behöver.

MED DE NYA riktlinjerna kommer det bli tydligare 
för alla vilket ansvar som ligger hos vem. Men 
det återstår fortfarande ett jobb med att få upp-
följningsprogrammet implementerat överallt.

– Även om alla professioner och vi är överens 
så kostar det pengar att göra det här. Och det blir 
vår roll att bearbeta verksamhetschefer över hela 
Sverige så att de också inser vinsten med detta, 
säger Peter Nordqvist.

Han vill avsluta med en hälsning till alla som 
medverkat i att ta fram programmet.

– Jag vill framföra ett stort och varmt tack till 
alla de entusiaster som varit med i det här arbe-
tet, säger han. 

Carmen Ryberg



Stöd Hjärtebarnsfonden
Swisha ditt bidrag till 9005877  

och märk med Hjärta.

Zenicor
MEDICAL SYSTEMS

Barnsligt enkel arytmiutredning

www.zenicor.se

Datavägen 6 b, 436 32 Askim
Tel: 031-68 10 55

Datavägen 55 F, 436 32 Askim
Tel: 031-68 10 55
www.smpcardio.se

Folkspel finns för att du ska ha möjligheten att utöva din idrott eller hobby 
och må bra tillsammans med andra. Alla som skrapar en Sverigelott eller 
köper en bingolott bidrar till att Sveriges föreningar förblir en unik 
källa av trygghet, gemenskap och glädje. 

Totalt har Folkspel genererat över 16,6 miljarder kronor till  
föreningslivet. Och nu kan alla stötta sin egen favoritförening!  
Välkommen att ringa Folkspel Kundcenter på 0771 – 440 440  
för att stötta just din.

Hjälp din favoritförening

Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla.

zenicor.se

Enkel arytmiutredning för barn
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Ett trasigt barnhjärta förändrar livet för alla runt omkring. 
Vi arbetar för att skapa en vardag för små svaga hjärtan 
och deras anhöriga. Stöd oss i arbetet med att få alla 
barnhjärtan att slå ett slag till. 
Swisha ett bidrag till 9005877.
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Så många väntar  
på transplantation

Donationer av organ kan rädda liv. De senaste åren 
har antalet donatorer ökat något, men många väntar 

fortfarande på nya organ. 

1 294
hjärtan har totalt 
 transplanterats  

i Sverige fram till  
30 juni 2019.

814
personer väntade  

på nya organ  
1 juli 2019.

1 668 088
personer finns registrera-

de i donationsregistret 
 i oktober.
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141

85 %
av Sveriges befolkning 
ställer sig positiva till  

att donera organ efter 
sin död.

785
organ trans   - 
planterades 
förra året.

34
väntade på ett 

nytt hjärta 
1 juli 2019.

188
185

166
165

151

143
118

182 Donatorer 
per år 
(avlidna)

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

. . . 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
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Guch
VUXNA MED MEDFÖTT HJÄRTFEL



Hjärtebarnet 31 

Han är konditorn som bara 
20 år gammal är med i lands-
laget. Axel Roth gillar utma-
ningar – och blir bara mer 
sporrad när något är svårt.

– Det ger mig den där extra 
lilla kicken, säger han.

Text Gustav Karlsson
Foto Jonas Malmström

SEDAN MITTEN AV 
 sommaren är Axel 
Roth en del av det 
svenska konditor-
landslaget. Han är just 
nu elev och har som 
roll att stötta de fyra 
”vanliga” medlem-
marna. Men redan 

nästa år är tanken att han själv ska 
tävla för landslaget.

– När jag började restaurang- och 
livsmedelsprogrammet på gymnasiet 
så var det första jag skrev att jag ville 
bli bäst. Det var mest för att läraren 
hade sagt att det skulle bli svårt och 
då vill jag bevisa att jag kan klara det, 
säger han.

KONDITORLANDSLAGET TÄVLADE nyligen 
i de Nordiska mästerskapen och 
kom tvåa. De vann klassen för bästa 
dessert – en av de tyngsta kategorier-
na. Som elev hjälper Axel till med allt 
grundarbete.

– Vi gör dokumentation och ser till 
att konsistenser och smaker är som de 
ska. Vi gör det som de tävlande inte 
ska behöva tänka på, säger han.

Han fick frågan om att medverka  
i landslaget direkt efter att han gått en 
ettårig vidareutbildning.

– Jag tror att det handlar om att visa 
att man verkligen vill tävla och har ett 
driv framåt, säger han.

TILL VARDAGS JOBBAR Axel som kondi-
tor på NK Art Bakery, ett av de finare 
konditorierna i Stockholm.

– Det är väldigt kul. Jag gillar allra 
mest att jobba med choklad. Det är 
svårt, vilket ger mig den där extra lilla 
kicken, säger han.

Hans farmor bakade mycket när 
han var liten, men det var ändå först 
när han väl börjat i gymnasiet som 
han verkligen fastnade för det.

– Jag fick rådet av mina föräldrar 
att jag skulle söka något jag tyckte 
verkade kul. De jobbar båda med helt 
andra saker än de pluggat, och sa att 
man alltid kan utbilda sig till något 
annat senare.
Vad är det med bakning som du 
gillar så mycket?

– Det är möjligheten att kunna 
 påverka andra människor på ett väl-
digt enkelt sätt. Att få någon från att 
vara nedstämd till glad bara av att den 
smakar något man har skapat. Det är 
en häftig känsla.

AXEL ÄR FÖDD med ett enkammar-
hjärta. Men upplever inte att det 
påverkar honom alls i livet.

– Jag märker ingenting av det, 
egentligen. Jag gillar när det är full 
fart och är glad att jag kan hålla på 
med allt som jag vill göra. 

Axel Roth
Ålder: 20 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Mamma,  
pappa och lillebror   
i Linköping.
Fritidsintressen: 
Styrketräning och 
matlagning.
Hjärtfel: Enkammar-
hjärta.

när det är 

full fart”

”Jag gillar  
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Mitt hjärta

NÄR 15-ÅRIGE DANTE själv ritar sitt 
hjärta är vänsterkammaren liten som 
en ärta. 

Dante har HLHS, hypoplastiskt vän
sterkammarsyndrom. Det innebär att 
hans vänstra kammare är för liten för 
att fungera som pump för kroppen. 
Efter tre operationer är det i stället 
den högra kammaren som gör jobbet.

– Jag får mjölksyra och ont i benen 
om jag anstränger mig, men det har 
blivit bättre med åren. I dag tränar 
jag vattengympa och är med på skol
idrotten så gott det går, berättar han. 

Dantes största intresse är program
mering, något han drömmer om att 
kunna jobba med i framtiden. 

– Jag vill bli cybersäkerhetsexpert, 
för då får man hjälpa andra. Och det 
är något jag lever för att göra.

Genom Hjärtebarnsfonden har 
Dante fått kompisar från olika delar 
av landet och de håller kontakten via 
en grupp på Snapchat. I somras deltog 
han i fondens seglarläger på Barnens ö 
och härnäst väntar esportläger.   

– Tack vare Hjärtebarnsfonden får 
jag möjlighet att åka iväg och testa 
sådant som jag annars har svårt att 
hänga med på, säger han. 

Karin Lindahl

Största intresset:
programmering
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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 Hjärte- 
barnsfonden 
driver.

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

Dante 
Ålder: 15 år.
Familj: Mamma 
Anna, pappa 
Mikael, lillasyster 
Inga-Lisa, 12, och 
lillebror Gustav, 8.
Bor: Saltsjö-Boo.
När jag blir stor: 
”Då vill jag bli 
cybersäkerhets- 
expert.”

SÅ KAN NI  
FÅ HJÄLP 

Läs mer på: www.hjartebarnsfonden.se

Dantes hjärta, som han 
själv ritar det.


