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Under februari 2020 var Sverigelotten extra bra för hjärtat! Totalt genererade  
Sverigelotten fantastiska 429 045 kr till Riksförbundet HjärtLung och Hjärtebarnsfonden. 

TACK FÖR 
ERT STÖD!
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Många vuxna med hjärtsjuka barn är bekanta 
med den osäkerhet och oro coronaviruset 
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hjärtslag
En känsla av maktlöshet drev 
pappan Oskar Hellqvist att göra 
en stor kampanj för att upp-
märksamma alla hjärtebarn. 
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med hjärtfel. I dag 
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en stolt och aktiv 
mamma. 
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Emma är uppvuxen med två hjärtsjuka syskon.  
I dag är hon själva mamma till två barn – varav  
ett föddes med hjärtfel. 

24 / Stödet
Många hjärtebarn och 
anhöriga är i behov av stöd 
både akut och långsiktig – 
men alla får inte det stöd 
de behöver. 

28 / Covid-19
Maria Alpman berättar vad 
som gäller för hjärte-
barn när det kommer till 
coronaviruset.  

08 / Tack!
Stort tack till alla initiativ som startades 
för att uppmärksamma hjärtebarnen 
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VÅREN 2020 kommer alltid att vara prägld  av 
en samhällskris med pandemin covid-19. 
En kris som berör oss alla, och såklart, 
särskilt vår sjukvård. Vi har alla fått rådet 

att stanna hemma för att inte överbelasta sjukvår-
den som måste göra tuffa prioriteringar om vilka 
insatser som ska göras. Det finns, som i alla kriser, 
en kollektiv oro som sprids i sociala medier, mass-
media och vardagssamtal. Många människor har 
plötsligt fått sina liv uppochnervända och försöker 
orientera sig i en helt ny och osäker livssituation 
med hälsa, ekonomi och vardag. 

JAG TROR MÅNGA av oss vuxna med hjärtsjuka barn 
och ungdomar samt guchare är bekanta med denna 
osäkerhet och oro. Vi har levt med osäker framtid, 
med frågor om liv och död och med att inte ha svar 
på alla frågor. Denna coronakris tror jag kan inne-
bära att vi antingen blir än mer sårbara för att vi är 
oroliga över hur hjärtsjuka patienter drabbas. Eller 
så har vi faktiskt en beredskap i att kunna navigera 
i detta nya landskap just för att vi bearbetat sådana 
här frågor under lång tid. 

FÖR HUR GÄRNA vi än vill ha svar och medicin-
ska råd, är sanningen att vi inte vet effekterna av 
covid-19. Inte i dagsläget. Vi måste lära oss leva 
med en osäkerhet. Men samtidigt måste vi påmin-
na oss om att det pågår ett stort samarbete världen 
över för att dela kunskaper och erfarenheter och 
att vi i Sverige har en god bered-
skap för att möta utmaningarna. 
Coronakrisen prövar oss alla och 
vården på ett helt nytt sätt. Oro 
och ångest kommer upp till ytan 
och vi behöver alla ha stöd för 
att hantera och möta alla frågor. 
I detta nummer av  Hjärte barnet 
får vi inblickar i vardagen och hur 
viktiga våra nära relationer är för 
att se med tillförsikt på framtiden. 
Det är hoppfullt mitt i en svår kris. 

Ansvarig utgivare 
Linda Sundberg

Chefredaktör 
Stina Bergdal

Redaktionsråd 
Johan Björkman, Peter Nordqvist,  

Patrik Carlsson, Mirjam Högnäs

Produktion 
OTW 

www.otw.se

Annonser 
Ågrenshuset

hjartebarnet@agrenshuset.se
www.agrenshuset.se

Tryck 
Ågrenshuset

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.

Krisen, vad gör  
den med oss?

Hjärtebarnsfonden 
är ett rikt nätverk 
av människor som 
ställer upp för 
varandra och för 
andra, särskilt i 
kristider. 

Vi behöver mer 
forskning och 
kunskap om hur 
nya infektions-
sjukdomar kan 
påverka hjärt- och 
lungsjukdomar. 

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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Just nu …

6 Hjärtebarnet

Vill du vara 
med och 
springa? 
Hjärtebarnslop
pet går av stapeln 
söndag den 31 maj 
valfri tid.
För att delta kan du 
swisha 150 kronor 
till Hjärtebarns
fonden på nummer 
9005877, märkt 
betalningen med 
Hjärtebarnloppet 
och dela i sociala 
medier under 
#hjärtebarns
loppet2020.
Du får gärna ha 
på dig något rött 
under loppet. 
Alla deltagaravgifter 
går oavkortat till 
Hjärtebarnsfonden.

ELIN BECKSMO OCH Anna-Maria 
Rosenberg driver loppet tillsammans 
med flera andra på ideell basis. I år ge-
nomförs dock loppet lite annorlunda 
på grund av covid-19. 

– Vi vägrar att ge upp, jag tror att 
alla som har ett barn med hjärtfel kan 
relatera på ett ytterligare plan – att ge 
upp är aldrig ett alternativ, säger Elin. 

Tidigare år har loppet ägt rum på 
Östermalms IP efter Maratongrup-
pens lopp Minimaran. Med cirka 600 
deltagare där de flesta klär sig i rött 
beskriver Elin loppet som ett stort 
pulserande hjärta där alla kan delta – 
människor med barnvagn, permobil 
eller till och med hundar. 

– Varje år är det en sådan häftig 
känsla att få vara med om det. Hela 

Hjärtebarnsloppet 
firar 5 år!

loppet bygger på ideella krafter och 
utan Bengt och Marathongruppen 
hade det aldrig gått att anordna i den 
här skalan i så många år, säger Elin.

MEN EFTERSOM ALLA Marathongrup-
pens lopp är inställda nu under våren 
på grund av viruset covid-19 kommer 
femårsjubileet att springas på distans. 
Nu vill Elin och Anna-Maria motive-
ra fler att anmäla sig till loppet och 
springa där de är. 

– Anmälningskategorin ”Delta där 
du är” går helt i linje med folkhälso-
myndighetens rekommendationer. Vi 
hoppas att fler väljer att delta på det 
sättet och att vi är många som spring-
er samtidigt på olika platser. Hu-
vudsaken är att vi uppmärksammar 
hjärtebarnen och att det blir en bra, 
positiv dag där vi samlar in pengar till 
Hjärtebarnsfonden. 

Stockholm Marathon och Mini-
maran kommer att genomföras 
under hösten och kanske blir det ett 
Hjärtebarnslopp även då. I så fall får 
de som anmält sig till loppet på plats 
i Stockholm en chans att nyttja sin 
anmälan även då.

För femte året i rad är det dags för Hjärtebarns
loppet till förmån för Hjärtebarnsfonden. I år 
ser loppet lite annorlunda ut och nu uppmanar 
arrangörerna fler att delta  "där du är". 
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Med UF-företaget 
Mitt starka hjärta vill 
Josefine Hagström 
Berglöf och Victor 
Pettersson stödja 
Hjärtebarnsfonden 
och sprida kunskap.

– Det känns viktigt 
att göra något för alla 
andra hjärtebarn, 
säger Josefine.

Josefine Hagström Berglöf 
och Victor Pettersson 
går sist året på gymnasiet 
Thoren Business School i 
Gävle och har fått möjlighe-
ten att under ett år driva ett 
UF-företag.

– Vi säljer berlockhalsband 
med ett hjärta där 40 kronor 
per sålt halsband går till Hjärte-
barnsfonden, berättar de.

Att göra just detta var från 
början Josefines idé. Hon är 
nämligen själv ett hjärtebarn. 
Efter födseln upptäckte läkare 
att hon hade 14 hjärtfel.

– Jag skrek inte när jag 
kom ut, mamma har berättat 
att personalen sprang iväg 
med mig. Dagen efter kunde 
de konstatera att  
jag hade så många hjärtfel, 
berättar hon.

När hon var två år, 
2002, opererades hon 
första gången och i dag 
har hon bara två hjärtfel 

kvar: en förträngning av 
vänster kammare och vänster 

förmak och en böjd aortabåge.
– Jag lever som vilken ton-

åring som helst i dag, men det 
känns viktigt att hjälpa andra 
som kanske har det svårare, 
förklarar hon.

Under våren är det dags att 
avveckla företaget och båda 

ungdomarna är hoppfulla om 
att nå det uppsatta målet.

– Det har gått förvånans-
värt bra. Vårt mål är att vi 
ska ha skänkt tusen kronor 

till Hjärtebarnsfonden, säger 
Victor.

Jessica Josefsson

W
WEBBTIPS

Jämför priserna innan 
du går till tandläkaren
www.tandpriskollen.se

Tandpriskollen är en digi
tal prisjämförelsetjänst 
för tandvård framtagen 
av Tandvårds och läke
medelsförmånsverket. 
Eftersom att det är fri 
prissättning på tandvård 
kan priserna mellan 
vårdgivare skilja sig åt. 
Sajten gör det möjligt för 
patienter att själva jäm
föra priser mellan olika 
tandvårdsmottagningar 
redan innan besöket. 
Det är enkelt att gå in 
på sidan och söka efter 
den behandling du är in
tresserad av. Sök resultat 
visar vad behandlingen 
kostar på olika mottag
ningar nära dig.  

HJÄRTAT ÄR EN finlandssvensk roman som handlar om en kvinna 
vars son föds med hjärtfel. Berättelsen tar oss med på den resa 
som sker inombords och skildrar känslan av att inte kunna kontroll
era vad som händer. Vi får ta del av mammans tankar om att det 
måste gå att fixa, samtidigt som hon befinner sig i ett ingenmans
land mellan liv och död i väntan på sin sons operation. 

Författaren Malin Kivelä har tidigare beskrivit det som att hon ville 
skildra en situation man inte kan kontrollera, i ett samhälle där hon 
tycker sig se en illusion av att allt går att ordna. Malin Kivelä är själv 
mamma till ett barn med hjärtfel – men även om Hjärtat bottnar i egna 
erfarenheter är boken just en roman. Hjärtat tilldelades 2019 Svenska 
Yles litteraturpris som delas ut till årets bästa finlandssvenska bok. 

Nominerad  
till Guldägget
Hjärtebarnsfondens 
julkampanj ”En god jul 
till” nominerades till 
Guldägget – Sveriges 
största reklamtävling – i 
kategorin ”Annonsering”. 
Kampanjen togs fram av 
byrån Milk och var en 
del av Hjärtebarnsfon
dens julkampanj 2019.

Boktips:  
Hjärtat  
av Malin  
Kivelä

Företags idé 
rakt från 
hjärtat

Här kan du  
beställa ett eget  
HALSBAND  

Skicka ett mejl till:  
mittstarkahjartaUF 

@hotmail.com

UF-företag
Ung Företagsam
het är en politiskt 
obunden, ideell 
utbildningsorgani
sation som bland 
annat under ett år 
utbildar gymnasie
elever i att starta, 
driva och avsluta 
ett eget företag.

Josefine  
Hagström  

Berglöf

Victor  
Pettersson

Förlag: Thorén & Lindskog

M
IL
K

Vi önskar er 
en god jul

till.

hjartebarnsfonden.se

Varje dag föds tre barn med 
trasiga hjärtan i Sverige. Hjälp 
dem fira jul nästa år också. 

Swisha stöd på 90 05 877
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Care of beds
Sängföretaget Care of Beds skänkte under Alla 
hjärtans dag fem procent av den totala intäkten 
från alla butiker till Hjärtebarnsfonden. De  delade 
även ut broschyrer, spred information och upp-
manade sina kunder att swisha en extra slant.

Ridskolan 
Stjärnhästen
Sandra Tiden driver 
den småskaliga 
hästverksamheten 
Stjärnhästen. 
Under sportlovet 
uppmärksammade 
hon Hjärtebarns-
månaden genom 
prova-på-ridningar 
där alla intäkter gick 
oavkortat till Hjärte-
barnsfonden.

HeartLight UF
Emmy Nordh i Vilhelmina driver UF-företaget 
HeartLight UF som tillverkar doftljus. Hon valde 
att skänka en del av vinsten till Hjärtebarnsfonden 
och i varje paket med ljus skickade hon dessutom 
med en broschyr om Hjärtebarnsfonden.

Brasseri Balzac
Restaurang Brasseri 
Balzac i Stockholm 
valde att skänka tio 
procent av för-
säljningen på Alla 
hjärtans dag till 
Hjärtebarnsfonden. 
Många av kund-
erna  valde också att 
swisha ytterligare ett 
bidrag. 

Thereses målning
Hjärtebarnsmamman Therese 
Alm gjorde en hjärtmålning 
som hon sålde till förmån för 
Hjärtebarnsfonden. Målningen 
låg uppe för budgivning på 
auktionssajten Tradera, och 
såldes slutligen 
för 1060 kronor 
som gick direkt 
till fonden.

Systrarna pyssel
11-åriga Emila är född med 
hjärtfel. Förra sommaren deltog 
hon i Hjärtebarnsfondens rid-
läger och var så tacksam att 
hon ville engagera sig. Emila 
tillverkade armband som hon 
sålde och skänkte sedan peng-
arna till Hjärtebarnsfonden. 

Babymocs
Skobutiken med veganska skor 
för barn ville ge tillbaka till dem 
som betyder mest för deras 
verksamhet – barnen. Därför 
ordnade de event och skänkte 
14 procent av försäljningen till 
Hjärtebarnsfonden under Alla 
hjärtans dag-helgen.

– Det bästa var att vi i 
teamwork med våra kunder fick 
möjligheten att bidra till Hjärte-
barnsfondens viktiga  arbete, 
där vi vet och har sett hur 
varje krona gör skillnad, säger 
Frida Gundström grundare till 
butiken. 

Studio Epic Tattoo 
Tatueringsstudion i Gubbängen 
utanför Stockholm ville göra 
Alla hjärtans dag till något 
utöver det vanliga. Det var så de 
hittade Hjärtebarnsfonden och 
startade engagemanget #hjärt-
anförenröding. Studion erbjöd 
alla att göra en hjärttatuering 
för 500 kronor under hela 
veckan och skänkte intäkten till 
Hjärtebarnsfonden. 

– Engagemanget blev större 
än förväntat och vi kommer 
fortsätta att köra detta varje år, 
säger Daniel och Hanna som 
driver studion. 

Hjärtliga tack för 
allt engagemang
Det var många som engagerade sig under Hjärtebarnsmånaden i februari.  
Tillsammans slog vi ännu ett rekord och samlade in mer pengar än något 
år tidigare till kampen mot medfödda hjärtfel – så att fler små hjärtan kan 
 fortsätta slå. Här är några av alla fina initiativ som pågick runt om i Sverige. 

STÖD HJÄRTE-
FORSKNINGEN
Swisha 900 5877 till
Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsmånaden
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Av Jonna Dagliden Hunt
Foto Christopher Hunt

Deras egna erfarenheter och ett behov av att inte  
känna sig maktlösa blev till en rikstäckande kampanj. 
Den 14:e februari livesände Oskar Hellqvist och Carin 
Sandström sonen Bos hjärtslag för att uppmana fler 

att skänka pengar till Hjärtebarnsfonden. 

”Det är för alla  
föräldrars skull”

Mötet
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AG VILL ATT min hjärtekatt ska 
vara med! Det är Frans, 5 år, som 
ropar ut sin önskan mitt under den 
pågående fotograferingen hemma 
hos familjen Hellqvist Sandström i 
Mälarhöjden i Stockholm. 

En virkad figur med orangea och 
gula ränder samt ett rött hjärta på 
bröstet plockas ned från hyllan 
och Frans sätter den stolt på sin 
pappas axel. 

– Nu kan vi fortsätta, säger han. 

FÖR ATT FÖRSTÅ innebörden av det lilla gosedju-
ret börjar den här historien egentligen för fem år 
sedan på en förlossningsavdelning på Dande-
ryds sjukhus i Stockholm. Den 19:e augusti 2014 
födde Oskar Hellqvist och Carin Sandström sin 
första son och för dem var det en fullt frisk liten 
bebis. Men en tid som började i en bubbla fort-
satte i en dimma utan tydligt slut. 

På rutinkontrollen strax innan 
de skulle få åka hem upptäckte 
läkaren att bebisen hade svag puls 
i ljumskarna.

– Han gjorde ett ultraljud och 
då var det som att det smällde till. 
Snart satt vi i en taxi till  Karolinska, 
beskriver Oskar och Carin lägger till:

– Vi hade ingen aning om vad det 
innebar. Från den lyckliga tillvaron i att 
precis ha blivit föräldrar till att hela världen 
vändes upp och ned. Vi som skulle få besök av 
min mamma och bror, i stället satt vi framför en 
kardiolog som ritade upp en hjärtklaff.

Det visade sig att Frans, som han snabbt döp-
tes till, hade en defekt aortaklaff och en förträng-

ning i stora kroppspulsådern. Ett besked som 
ingen förälder vill få när de precis fått sitt första 
barn. Men för Oskar och Carin blev det just så. 

För att inte förträngningen på Frans aorta 
skulle påfresta hjärtat för mycket fick han starka 
mediciner för att hålla ductus öppen – den kanal 
som syresätter fostrets blod i magen och som 
i normala fall stängs när bebisen börjar andas 
med lungorna. Det var akut, och snart togs be-
slutet att flyga ner Frans för operation på Skånes 
universitetssjukhus i Lund, där ett av Sveriges 
två nationella centrum för barnkardiologi och 
barnhjärtkirurgi är beläget. 

– Det är helt otroligt att de kan flyga ett plan 
med en bebis och maskiner. Jag och Carin 
fick skjuts av hennes pappa ner i bil. Det är så 
häftigt med Sverige och vårt sjuksystem, när det 
kommer till kritan, då satsas det. Man kan säga 
mycket om sjukvården, men för oss har det bara 
varit positivt, säger Oskar när vi sitter i familjens 
kök. Operationen gick som den skulle, och trots 
att Frans måste fortsätta gå på rutinkontroller 
resten av sitt liv kan han leva som vanligt. 

– När vi åkte från Lunds sjukhus minns jag att 
jag sa att vi aldrig skulle åka dit igen, säger Carin.

Livet gick på något sätt vidare, nu med ett 
hjärtebarn i famnen Katten på hyllan var som 

ett litet bevis. Alla barn på barnhjärtcen-
trums avdelning 67 på Skånes univer-

sitetssjukhus får en sådan och den 
har följt Frans sedan dess som en 
liten skyddsängel.

– En läkare sa till oss att det 
är bra att vända på det, att säga 

att Frans har superkrafter. Bara 
det inte stiger honom åt huvudet, 

skrattar Oskar.

DEN 28 JUNI 2016 föddes deras andra barn Ju-
dit. I och med tidig fosterdiagnostik som visade 
att hon inte hade något hjärtfel kunde föräldrar-
na andas ut. Ytterligare tre år senare, i december 
2019 föddes Bo. Bebisskimret verkade även den 
här gången infinna sig.

Mötet

Få fler unga
HJÄRTAN  
ATT SLÅ

Swisha 900 5877 till
Hjärtebarnsfonden

Att lämna ut hela familjens  
historia var ingen självklarhet  

för Oskar och Carin. Men den 
här gången gjorde de det för alla  
hjärtebarnsföräldrars skull – och 

för att kunna göra skillnad. 

–J
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”Vi som skulle få besök 
av min mamma och bror, 
i stället satt vi framför en 
kardiolog som ritade upp 
en hjärtklaff.”
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Mötet

”Jag satte mig på 
kvällen och natten 
och skrev ihop  
kampanjen. Den  
har en början och  
ett slut, det blev 
konkret för mig.”

– Jag minns att det var en rosa himmel över 
Danderyds tak när Bo föddes. Både innan och 
efter var det fruktansvärt väder, men så just den 
morgonen var det ett magiskt sken på himlen – 
tills oron så sakta började gnaga igen. Läkarna 
upptäckte ett blåsljud. Det kan vara normalt då 
det tar cirka sju dagar för ductus att stänga sig på 
alla bebisar. Men en kontroll på neonatalavdel-
ningen på Danderyd skulle snart vända upp och 
ner på tillvaron igen.

– Det kunde inte stämma, säger Carin som 
minns tillbaka:
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– Men tyvärr finns det inga garantier här i 
 livet.  Det var mitt i natten och läkaren som 
undersökte Bo var en duktig barnläkare. Hon 
gjorde en lång ultraljudsundersökning, och när 
hon sa orden: ”Jag kan tyvärr…”, berättar Carin 
och beskriver det som att just de orden gjorde 
henne stum i känslorna medan Oskar reagerade 
tvärtom.

– Jag blev arg och ledsen ute i korridoren. 
Carin och jag är olika. In the moment är Carin så 
stark. Jag är tvärtom. Världen rasade samman, 
beskriver han.  

Kort senare konstaterades det att Bo hade fötts 
med samma klaffel som sin storebror Frans. Tack 
och lov var det ingen förträngning på aortan den 
här gången och inte lika akut. I skrivande stund 
väntar de fortfarande på att se om Bo behöver en 
operation i närtid eller inte. Ovissheten är jobbig 
att leva med. 

– Det är den stora grejen just nu, att inte veta. 
Det är ett konstigt liv att leva. Det viktigaste för 
mig är att få veta att han inte ska dö, säger Carin 
och Oskar lägger till: 

– När man får barn blir man vuxen. Men man 
blir så jäkla vuxen när man får hjärtebarn. Från 
bärs och tv-spel till att man sitter med en kirurg 
som ska operera. Är det mig de pratar med? Det 
känns som det ska vara ens egna föräldrar.

NU HADE FAMILJEN plötsligt två hjärtebarn. En 
svindlande tanke för både Carin och Oskar.

– Jag blev så ledsen för barnens skull. Det har 
gått bra för oss. Men den stora grejen för mig är 
maktlösheten. Att se på när man gör EKG eller 
ultraljud och inte kunna lösa det. Jag är van att 
kunna lösa ett problem. Att förvandla det till nå-
got som är greppbart, det är terapeutiskt för mig, 
säger Oskar, som några veckor efter Bos födsel 
bestämde sig för att ta tag i saken. 

Både han och Carin jobbar inom reklam-och 
pr-branschen och därför landade engagemang-
et i en kampanj för Hjärtebarnsfonden där Bos 
hjärtslag livesändes på Alla hjärtans dag 2020. 

– Vi hade varit på kontroll med Bo. Hastighe-
ten bakom hjärtklaffen var lite högre. Det var lite 
sämre besked. Blir det ännu sämre, då ser man 

Lund igen. Allt rasade, och jag blev ledsen och 
frustrerad. Jag satte mig på kvällen och natten 
och skrev ihop kampanjen. Den har en början 
och ett slut, det blev konkret för mig. Samtidigt 
fortsätter det för resten av våra liv, säger Oskar. 

Tanken med kampanjen var att stötta Hjär-
tebarnsfondens initiativ att uppmana folk att 
skänka ”14 kronor den 14 februari”. Responsen 
blev enorm och familjen fick ett oerhört stöd 
från människor som ville hjälpa till. Allt ifrån att 
få låna en EKG-maskin från Danderyds sjuk-
hus, till att få hjälp med tekniken att livesända, 
annonsplatser i stora tidningar och spridning av 
influencers. Trots att swish låg nere för en av de 
stora bankerna drog Hjärtebarnsfonden in mer 
pengar än de två föregående åren. 

ATT FAMILJEN SKULLE lämna ut sin historia var 
inte alls en självklarhet. I normala fall har de all-
tid försökt hålla barnen bortom sina yrken. Men 
den här gången var det annorlunda. 

– Det är för alla hjärtebarnsföräldrars skull. 
Varje år föds 2 000 barn med hjärtfel, det är   
4 000 föräldrar som drabbas. Det är för dem. Det 
är svårt att sätta sig in i det men har man sjuka 
barn fattar man. Om vi kunde göra någon slags 
skillnad för de här barnen så var det värt det. Att 
inte vara maktlös för en stund, avslutar Oskar.

Kampanjen kunde ses både i tidningar 
och på internet, och på Centralsta t
ionen i Stockholm sändes Bos hjärtslag 
live på digitala skärmar klockan 14.00 
den 14 februari. 
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Relationer
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Det har gått knappt ett  
år sedan allt svartnade för  

Sandra Jonsson och Nichlas 
Thörnqvist. När sonen Anton 
föddes med hjärtfel satte oron 

deras relation på prov. 
Text Charlie Olofsson
Foto Jennifer Glans

ATT FÅ ETT
HJÄRTEBARNFÖRÄNDRAR  

relationen
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Relationer

SANDRA JONSSON OCH Nichlas 
Thörnqvist är först lite tvek-
samma till att ställa upp i det 
här reportaget. De tycker 
inte att de är något ”prakt-
exempel” på hur man får  

sin relation att fungera under en kris. 
− Oss ska man nog inte ta efter, 

säger Sandra med ett skratt. 
Hemma i lägenheten i Nacka är 

det fullt ös. Hela familjen är hem-
ma. Ellen, 2,5 år, leker kurragömma 
bakom gardinerna och smygkör sin 
spring cykel fast hon egentligen inte 
får cykla inomhus. Sedan kittlar hon 
storebror Felix, 13 år, under fötterna. 
Han har precis kommit hem från sko-
lan. Ute på balkongen sover lillebror 
Anton, 10 månader, medan regnet 
smattrar mot taket. Hans start i livet 
blev inte den bästa. Det var någonting 
som inte stämde. Han åt dåligt och 
blev allt mer slö, och plötsligt var lä-
get akut. Han var bara drygt en vecka 
gammal när de åkte i ilfart till akuten. 

− Jag trodde att han hade fått RS- 
viruset. Det var det värsta jag kunde 
föreställa mig. Ellen hade det när hon 
var bebis och vi tyckte att vi kände 
igen symptomen, säger Sandra. 

Väl på sjukhuset visade det sig snart 
att det inte var något virus som plåga-
de Anton. På röntgenbilderna syntes 
en förträngning på kroppspulsådern. 
Hans hjärta var förstorat och cirkula-
tionen hade kollapsat. Anton svävade 
mellan liv och död. 

− Vi fattade ingenting. Han var ju 
bara förkyld? Det kom som en full-
ständig chock, säger Sandra. 

Hon och Anton skickades i ambu-
lansflyg från Stockholm till specialis-
terna Lund. Nichlas och Ellen, då 1,5 
år gammal, följde efter i reguljärflyg.

− När vi kom fram fick jag höra 
att Anton nästan hade dött i planet, 
berättar Nichlas. 

Om det hade varit en film hade  
han och Sandra kanske gråtit tyst  
i varandras armar där på Ronald  

McDonald-huset. I verkligheten gjor-
de oron dem lättretliga och de tog ut 
sin frustration på varandra. 

− Vi var sämre på att hantera varan-
dras frustration än vanligt. Man hade 
liksom ingen sköld, säger Sandra. 

På grund av infektionsrisken våga-
de de inte ta med Ellen upp till Anton 
på kliniken så de byttes av. En var på 
sjukhuset och den andra med Ellen. 
Kvalitetstid tillsammans fanns inte på 
tapeten. Ändå ångrar de inte att de hade 
Ellen med sig under veckorna i Lund. 

− Felix var kvar i Stockholm hemma 
hos sin mamma och sin farmor och 

”Vi var sämre 
på att hantera 
varandras 
frustration än 
vanligt. Man 
hade liksom 
ingen sköld.”

Alla småbarnsföräldrar bråkar ibland, men att få ett sjukt barn innebar en extra 
påfrestning på relationen, berättar Sandra Jonsson och Nichlas Thörnqvist.
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farfar, men vi tyckte att Ellen var för 
liten för att inte vara med oss. Jag 
tror faktiskt att hon blev vår räddning 
för hon hjälpte oss att hålla uppe lite 
rutiner. Man kan inte glömma att äta 
och sova när man har en ettåring, 
säger Nichlas.

I Lund genomgick Anton den första 
av två operationer. Efter tre veckor 
fick familjen åka tillbaka till Stock-
holm igen. Där var Anton inlagd i 
ytterligare en månad. Sandra och 
Nichlas fortsatte att byta av varandra 
på sjukhuset. 

Att det mitt i katastrofen blev sådär 
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När vi hälsar på i Nacka har det 
bara gått sex månader sedan Anton 
genomgick sin andra operation. Han 
har fortfarande en smal aortabåge och 
kommer behöva göra hjärtkateteri-
sering när han blir äldre –antagligen 
kommer han även behöva byta en 
klaff när han blir vuxen. Men just nu 
mår han bra och beter sig som vilken 
10-månadersbebis som helst. När 
han först vaknar och kommer in från 
balkongen är han lite skeptisk till 
gästerna men det släpper snart, han 
står upp mot soffbordet och laddar 
för att ta sina första steg och senare 
sitter han på golvet och leker med sin 
doktorsväska. Den är så välanvänd att 
den har fått tejpas. 

Sakta börjar oron att släppa hos 
Nichlas och Sandra. De tar fram påsen 
med minnena från sjukhuset. Sandra 
har svårt att hålla tillbaka tårarna när 
hon läser ur dagboken från tiden i 
Lund, men det har blivit lite lättare att 
hantera allt. 

− Längre fram kommer vi kanske 
kunna se tillbaka på det här och kän-
na att vår relation har blivit starkare 
av allt vi gått igenom tillsammans 
även om det är svårt att se nu. Vissa 
som man träffar säger ”gud vad ni har 
varit starka ihop” men så känns det 
verkligen inte, säger Nichlas.

Han och Sandra berättar att de hela 
tiden har varit öppna gentemot familj 
och vänner med att de har det tufft – 
och tack vare det har de fått mycket 
hjälp. Vänner har kommit med mid-
dag och både Sandras och Nichlas för-
äldrar har hjälpt till mycket. Att lägga 
energi på att försöka hålla fasaden 
uppe löser ingenting, tror de.

− Det är bättre att vara öppen och ta 
emot all hjälp man kan få, säger Sandra.

”bråkigt” mellan dem känns svårt att 
prata om. Det finns en skimrande bild 
av att kärleksrelationen ska stär-
kas av kris och att man ska komma 
närmare varandra. Bråk hör liksom 
inte riktigt till bilden av hur det är 
att få ett sjukt barn. Ändå är Sandras 
och Nichlas berättelse väldigt vanlig. 
Och de upplever att de har fått ett bra 
stöd. Genom sjukhuset fick de tidigt 
kontakt med en kurator och nu går de 
i familjerådgivning. 

− Det är jättebra att prata med 
någon utomstående och få ett annat 
perspektiv, säger Nichlas. 

Relationer

”Det är jättebra  
att prata med  
någon utomstående 
och få ett annat  
perspektiv.”

“Längre fram kommer vi kanske kunna se tillbaka på det här 
och känna att vår relation har blivit starkare”, säger Nichlas.

STÖD HJÄRTE-
FORSKNINGEN
Swisha 900 5877 till
Hjärtebarnsfonden
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Att få barn sätter press på relatio-
nen och att få ett sjukt barn inne-
bär ytterligare en stressfaktor. Hur 
relationen påverkas ser olika ut från 
par till par, men det är inte ovanligt 
med konflikter.

− Var och en tar med sig sina  
erfarenheter in i krisen 
och du kan få se helt 
nya sidor av din part-
ner, säger Camilla 
Rosberg, psykolog vid 
Barnhjärtcentrum  
i Lund.

Det finns en bild av att kärleksrela-
tionen stärks vid kris och att man 
kommer närmre varandra. Hur ska 
man tänka om det i stället blir bråk 
och konflikt?

− Att det uppstår problem i just 
den här situationen betyder inte att 
relationen inte kommer att hålla. Mitt 
i krisen blir man inte nödvändigtvis 
stärkt i sin relation men man kan 
bli det på sikt om man lyckas ta sig 
igenom krisen tillsammans. 

Varför blir det konflikter?
− Oro och rädsla kan ta olika ut-

tryck. Att vara arg och irriterad är en 
lika normal reaktion i en krissituation 
som att bli ledsen. Det är viktigt att 
tillåta varandra att uttrycka sina käns-
lor. När det blir konflikter handlar det 
många gånger om att man reagerar 
olika samtidigt som man har väldigt 
lite tid att reda ut saker. 

Vad kan man göra som par för att 
få relationen att fungera under den 
jobbiga perioden?

− Försök att vara tydliga med vad ni 
har för behov av varandra och försök 
att få lite tid ihop. Ofta avlöser man 
varandra på sjukhuset och när man är 
tillsammans med barnet är det fullt av 
sjukvårdspersonal i rummet. Ta hjälp 
av ert nätverk så att ni kan komma 
iväg på en promenad eller en fika bara 
ni två.

”DU KAN FÅ SE  
HELT NYA SIDOR  
AV DIN PARTNER”

Under tiden i Lund skrev Sandra dagbok om hur hon 
kände. I dag har allting blivit lite lättare att hantera. 

Camilla Rosberg
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SYSKONTILL HJÄRTEBARN
Under barndomen hamnade Emma Pettersson i kläm 
mellan två hjärtsjuka syskon. Nu är hon själv förälder 
till ett barn med hjärtfel – och ett barn utan.
Text Charlie Olofsson
Foto Jennifer Glans

Relationer

HON VAR NIO år och hen-
nes högsta dröm gick i 
uppfyllelse:

− Äntligen fick jag en lil-
lebror! Det var det största 
som någonsin hade hänt, 

säger Emma Pettersson, men berättar 
vidare att en oro snart började gro. 

Lillebror mådde inte riktigt bra och 
det visade sig att han hade ett medfött 
hjärtfel, precis som Emmas närmsta 
storasyster. Beskedet tog hårt på för-
äldrarna. Redan när Emma föddes var 
de oroliga för att hon skulle få samma 
hjärtfel som sin storasyster och Emma 
tror att den där oron påverkade henne 
mer än någon förstod. Hon berättar 
att hon var känslig som barn och ”ex-
tremt mammig”. 

− Jag ville vara nära mamma hela 
tiden, men när lillebror kom gick inte 
det längre. Mina föräldrar fick fullt 
upp med ett sjukt barn. Det är inget 
jag klandrar dem för. De vet att jag 
inte anklagar dem. Det är bara så det 
blev, säger hon.

Samtidigt ser hon så här i efterhand 
att hon själv verkligen hade behövt 
någon som hade sett henne och hen-
nes behov. 

− Allt fokus låg på min bror, under 
ganska lång tid. Jag tror att jag hade 
behövt någon utomstående att prata 
med, någon som förstod vad det 
innebar att vara i min situation, eller 
bara någon som kunde hjälpa mig 
med läxorna om mina föräldrar inte 
orkade, säger hon. 
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”Jag önskade 
att jag också 
skulle hamna 
på sjukhus.”

Att ha en sjukdom inom 
familjen innebär ofta en 

stor prövning. Men Emma 
tror att det också kan göra 
att man kommer varandra 

ännu närmare. 
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oron för lillebror eller om känslan av 
att inte bli sedd. I stället bar hon det 
själv, och det tror hon bidrog till att 
hon senare i livet fick svårt att han-
tera jobbiga känslor. Under de tidiga 
tonåren utvecklade hon en ätstörning 
och genom åren har hon i perioder 

haft problem med ångest och 
depression. 

− Jag mår mycket 
bättre nu. Jag har ett 
annat lugn än jag hade 
som  liten och jag har 
jättebra relationer med 

mina föräldrar och sys-
kon, säger hon.

UNDER DE SENASTE åren har 
Emma också fått ett nytt per-

spektiv på sin uppväxt. För tre och ett 
halvt år sedan fick hon själv ett barn 
med hjärtfel. Då var hennes äldre son 
åtta år, alltså nästan lika gammal som 
hon var när hennes lillebror kom. 

Ingen ska lida av ett
medfött hjärtfel
GE EN GÅVA

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

Hjärtebarns-
fonden

hennes lillebror kom beskriver Emma 
det som att hon tog på sig en roll som 
extra förälder. Hon vaknade ofta på 
nätterna och gick in till lillebror för 
att kontrollera att han fortfarande 
andades. Längre fram, när han blev 
äldre, väcktes samma oro när han på 
något sätt riskerade sin hälsa. 
Som den gången då han 
trotsade föräldrarna och 
smög iväg för att spela 
rugby. 

− Jag hade extrem 
ångest över att han 
skulle dö. Jag kan verk-
ligen minnas hur kraftig 
den känslan var. Mamma 
och pappa försökte lugna och 
säga att allt skulle bli bra, men jag 
såg ju hur oroliga de själva var, säger 
Emma. 

Eftersom föräldrarna redan hade 
det tufft ville hon inte belasta dem 
ytterligare så hon berättade inte om 

HON MINNS ETT tillfälle när hon var 
på kardiologen tillsammans med 
sin mamma och lillebror. Medan de 
två var inne hos läkaren gick hon ut 
i väntrummet och låtsades vara en 
patient inför de andra som satt där. 

− Jag önskade länge att jag också 
skulle hamna på sjukhus. Jag tänkte 
väl att då skulle jag få samma upp-
märksamhet som mina syskon. När 
någonting hände i mitt liv kändes det 
alltid som att det var så oviktigt. Det 
som hände mig var aldrig lika viktigt 
som mina syskons hjärtfel, säger hon. 

Hon beskriver det som att hon, un-
der uppväxten, allmänt kände att hon 
inte var lika viktig som sina hjärtsjuka 
syskon. Hon utvecklade också en 
överdriven rädsla för att förlora någon 
närstående, och den rädslan bet sig fast. 

− Jag har fortfarande en extrem 
separationsångest och är livrädd för 
att folk ska försvinna, säger hon.

Trots att hon bara var nio år när 

Emma Pettersson växte upp med två hjärtsjuka syskon. I dag har hon själv två barn, varav 
ett föddes med hjärtfel – och förstår sina egna föräldrars situation på ett annat sätt.

Relationer
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Att mitt i oron för sitt sjuka barn 
även hitta tid för friska syskon är en 
svår ekvation. Det friska barnet be-
höver få närhet från dig som föräld-
er och information om sjukdomen. 

− Barn behöver få 
veta vad som händer 
annars riskerar oron 
att öka, säger Camilla 
Rosberg, psykolog vid 
Barnhjärtcentrum  
i Lund.

HÄR ÄR NÅGRA av hennes råd:

→  1. SE ÖVER ERT STÖDSYSTEM. Vilka 
andra vuxna finns i närheten och kan 
avlasta, så att du får tid för ditt friska 
barn? Finns det någon som kan vara 
ett extra stöd för barnet? Berätta om 
situationen för personalen på försko-
lan eller skolan som ju känner barnet. 

→ 2. PRATA OM DET. Prata med det 
friska barnet om sjukdomen på 
en nivå som passar åldern. En bra 
riktlinje är att svara på de frågor som 
barnet ställer. Här behövs en närhet 
mellan barnet och dig som förälder 
som gör att det känns okej att ställa 
frågor. Om barnet inte får information 
försöker hen kanske i stället känna av 
stämningen hos föräldrarna eller på 
sjukhuset. Det ger ofta en felvisande 
bild och kan leda till onödig oro.

→ 3 LEK MED BARNEN. Om du har små 
barn kan du gärna leka tillsammans 
med dem. I leken kan du få syn på 
teman som barnet inte riktigt har för-
stått. De ämnena brukar återkomma 
och då kan ni genom leken försöka 
hitta lösningar. På sjukhuset finns lek-
terapi dit både sjuka barn och syskon 
är välkomna. 

→ 4. SÖK HJÄLP. Sök hjälp för ditt friska 
barn om du ser en tydlig ångestpro-
blematik. Det finns även stöd för dig 
som förälder.

Camilla Rosberg

”BERÄTTA FÖR  
SYSKON OM  
SJUKDOMEN”

− Jag förstod mina föräldrar bättre 
då, när jag själv fick ett sjukt barn och 
inte längre kunde ge mitt friska barn 
samma uppmärksamhet som tidigare, 
säger hon.

Hon berättar att hon pratar mycket 
med sin äldsta son om vad lillebrors 
hjärtfel innebär. När de till exem-
pel ska till sjukhuset försöker hon 
förklara varför de ska dit och vad som 
kommer att hända. 

Lillebror kommer antagligen be-
höva opereras längre fram men som 
det är nu mår han bra. Fast även om 
han är en pigg treåring märker Emma 
en oro hos storebror. När coronaviru-
set covid-19 började spridas kom till 
exempel många frågor: vad händer 
om lillebror blir sjuk? Kommer han 
klara sig?

− Jag tror att det är viktigt att barn 
får information, men ibland är det 
verkligen svårt att veta hur mycket 
man ska säga och hur man ska förkla-
ra, säger hon. 

Att ha en sjukdom inom familjen 
innebär ofta en stor prövning, men 
det kan också göra att man kommer 
närmre varandra, tror hon.

− Jag och mina syskon är starkt 
sammansvetsade även om vi bor i 
olika delar av landet och det beror nog 
på allt som vi har gått igenom tillsam-
mans, säger hon.

”Jag tror att det 
är viktigt att barn 
får information, 
men ibland är  
det verkligen 
svårt att veta  
hur mycket  
man ska säga.”

Emma och hennes syskon är i dag 
starkt sammansvetsade. ”Det beror 
nog på allt som vi gått igenom till
sammans”, säger hon. 
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Om du behöver stöd
Vänd dig i första hand 
till kontaktsjuksköter-
skan på sjukhuset. De 
vet vilka resurser som 
finns inom regionen. 
Det går också att få 
hjälp via vårdcentralen.

Text Charlie Olofsson
Foto Shutterstock

Relationer

MÅNGA SJUKHUS erbjuder 
bra samtalsstöd, men 
inte alla. Särskilt på 
mindre orter brister det 
psykosociala stödet till 
hjärtebarn och deras 

anhöriga, menar Linda Sundberg, 
ordförande på Hjärtebarnsfonden. 

− Det är inte självklart att det finns 
en psykolog eller kurator, säger hon. 

Ett hjärtfel upptäcks oftast så tidigt 
att det drabbade barnet är för litet 
för att förstå vad som händer, men 
som förälder är det vanligt att få en 
allvarlig kris.

− Man behöver någon att prata med 
för att kunna hantera att det inte blev 
som man hade tänkt sig. En samtals-
terapeut eller psykolog kan hjälpa en 
att lyfta blicken något, säger Linda 
Sundberg.

I vissa fall kan även barnen behöva 
samtalsstöd. Det gäller i synnerhet 
om hjärtfelet upptäcks sent, menar 
Katarina Hanséus, läkare på barn-
hjärtcentrum i Lund. 

− Det förekommer att skolbarn får 

Beskedet att ett barn har hjärtfel vänder ofta upp och ner på till-
varon i hela familjen. Man kan behöva stöd både akut och längre 
fram, men vilken hjälp man får ser olika ut i olika delar av landet. 

Luckor  
  i stödet

veta att de har hjärtfel och det kan 
vara laddat. Det kan vara en livs-
avgörande händelse som påverkar 
självbilden. De trodde att de var friska 
och så ska de plötsligt opereras. Det 
är otroligt viktigt att ta tag i de barnen 
och hjälpa dem att bearbeta det som 
händer, säger hon.

Linda Sundberg tycker att stödet 
till hjärtebarn och anhöriga har blivit 
bättre de senaste 15 åren, men ser fort-
farande brister. Generellt kan man inte 
räkna med att bli erbjuden samtalsstöd 
– varken som hjärtebarn eller anhörig 
– utan det är någonting man aktivt kan 
behöva be om, menar hon.

− Det innebär att man själv måste 
förstå att man behöver den hjälpen, och 
det tror jag inte att alla gör, säger hon.

Inte minst när det gäller stödet för 
syskon till barn med hjärtfel finns 
mycket kvar att göra, menar hon.

− Små barn, både hjärtebarn och 
syskon, får fantastisk hjälp genom 
lekterapin men äldre barn har en 
annan typ av tankar och det behöver 
vården fånga upp, annars kan barnen 

för hjärtebarn och anhöriga

Linda
Sundberg
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Luckor  
  i stödet

få problem längre fram, säger hon.
Hon beskriver det som att stödet 

fungerar bäst vid universitetssjukhu-
sen. I samband med operation finns 
alltid möjlighet till samtal med psy-
kolog. Det är framför allt familjer 
som bor utanför storstäderna 
och har barn med mindre all-
varliga hjärtfel som hamnar 
mellan stolarna, tror hon.

Den bilden delar Katarina 
Hanséus. 

− Hur man reagerar beror på 
många olika faktorer. Även om 
det är ett litet hjärtfel kan man 
behöva stöd, säger hon.

I de fall där barnen eller föräldrar-
na mår tydligt dåligt fångar vården i 
regel upp det och erbjuder stöttning, 
tror hon. Däremot riskerar man att 
missa de som biter ihop och är tysta.

− Det är viktigt att stötta föräld-
rarna i att inte bara lägga känslorna 
åt sidan. Man ska inte packa in och 
försöka glömma sitt livs kris för det 
kan slå tillbaka längre fram, säger 
Katarina Hanséus.

Katarina  
Hanséus



Positiv, bra humor och lika mycket 
en kompis som en bra lägerledare. 
Det är några av barnens egna ord 
om årets stipendiat Erik Rask som 
just nu utbildar sig till barnkardiolog.

– De orden kommer jag bära 
med mig länge, säger han.

VARJE ÅR DELAR Hjär-
tebarnsfonden ut ett 
stipendium till någon 
som bidragit till att göra 
livet lite lättare för dem 
med medfödda hjärtfel. 

I år är det den blivande barnkardio-
logen Erik Rask som får motta äran 
och de 25 000 kronorna. En kandidat 
som dessutom blivit nominerad av 
hjärtebarnen själva.

– Jag blev så överraskad. Det var 
fantastiskt kul att läsa barnens moti-
veringar, säger han.

DET VAR 2018 som Erik Rask för 
första gången kom i kontakt 
med Hjärtebarnsfonden – då 
var han ledare på ett seglar-
läger. Där hade han hamnat 
efter att chefen på Barn-
hjärtcentret i Lund, Katarina 
Hanséus, och Erik började 
prata om segling som är ett av 
hans stora intressen. 

– Hon rekryterade mig till 
seglarlägret som hon startat. Jag 
blev helt såld, berättar han.

–  Jag fick en helt annan bild av 
barnen, jämfört med den jag får på 
sjukhuset. Det var fantastiskt att se 
alla i sin normala vardag.

ERIKS MÅL ÄR att bli barnkardiolog, 
helst inom rytmrubbningar och han 
utesluter inte vidareutbildning utom-
lands där patientunderlaget är större 
än i Sverige. Under sin utbildning har 
han redan deltagit vid operationer i 
Tyskland, USA och Japan. För tillfäl-
let jobbar Erik, som själv är uppvuxen 
i Umeå, som underläkare på barnsjuk-
huset i Lund. 

ERIK ÄR HJÄRTEBARNENS  
EGEN FAVORIT

– Jag älskar barnsjukhuset här  
nere, lite synd bara att Lund inte  
ligger i Norrland, säger han och 
förklarar att han saknar snön från 
hemtrakten även om det var en tid 
sedan han bodde där.

PÅ FRÅGAN OM han har egna barn 
svarar han skrattande:

– Nej det räcker med barnen  
på lägren.

Erik Rask
Ålder: 29 år
Född: Umeå
Bor: Lund
Intresse: Skidåkning 
och segling
Familj: Till sommaren 
får han en portugisisk 
vattenhund
Aktuell: Som årets 
stipendiat och som 
blivande barnkardiolog

Årets stipendiat

Vill du nominera någon  
till nästa års stipendium? 

 Hjärtebarnsfonden delar varje år ut 
ett stipendium på 25 000 kronor till 
någon inom professionen som Hjärte
barnsfonden vill uppmärksamma.

 Det kan vara till en person, enhet 
eller forskargrupp inom vård, skola eller 
forskning som på ett utomordentligt 
sätt bidragit till att göra livet lättare för 
barn, ungdomar och vuxna som lever 
med ett medfött hjärtfel.

 För att nominera till Hjärtebarns
fondens Stipendium kan du mejla till  
info@hjartebarnsfonden.se. Uppge 
namn, avdelning eller liknande samt 
kontaktuppgifter till dessa, en kort 
motivering och ditt eget namn.
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Ett av hjärtebarnens  
nomineringar:

"Jag nominerar Erik Rask för att ha 
hjälpt mig med medesiner. I övrigt har 
han varit lika mycket som en kompis 

som en lägerledar där för så  
nominerar jag honom för  

att kunna tacka för allt  
han gjort för att för  

bättra och stärka  
mig."



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

Ett ledande
skogsindustriellt
ekosystem drivet
av skogens kraft

sca.com

hjartebarnsfonden.se

Det finns 
inget 

finare än 
att höra 

hans lilla 
hjärta slå utan hjälp.

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

BARN SOM DRABBAS av 
covid-19 får generellt 
milda symptom och det 
gäller även majoriteten 
av hjärtebarn. Endast 
de barn vars tillstånd är 

så skört att de riskerar att bli svårt 
sjuka även av mycket milda luftvägs-
infektioner utgör en riskgrupp för 
covid-19-infektion. Det är en mycket 
liten grupp hjärtsjuka barn 
som är så sköra, säger Maria 
Sjöborg Alpman, ordförande 
för Svensk Barnkardiologisk 
förening, barnkardiolog 
och biträdande överläkare på 
Barnhjärtcentrum på Karolinska 
universitetssjukhuset. 

Hon hänvisar till Folkhäl-
somyndighetens råd – men påminner 
om att de riskgrupper som identifie-
ras där inte är helt giltiga för barn, 
just eftersom de får mildare symptom 
än vuxna. 

Varför får barn mildare symptom 
än vuxna?

– Man vet inte exakt varför men 
man tror att det har betydelse att 
barns immunförsvar inte är helt 
utvecklat. Undersökningar visar till 
exempel att ACE 2-receptorn, det vill 
säga den ”dockningsstation” på celler-
nas yta som coronaviruset binder in 
till, är omoget hos yngre barn. Det kan 
påverka kroppens immunsvar vid in-
fektionen. De många täta virusinfek-
tioner som små barn har verkar hjälpa 
immunförsvaret så att sjukdomsför-
loppet blir mildare, säger Maria.

Tips till dig som är orolig
 Följ Folkhälsomyndighetens råd
 Förlita dig på bra källor
 Ta del av nyheterna men max en 

gång per dag

Vilka hjärtsjuka barn är  
extra utsatta?

– Barn med svår hjärtsvikt, som 
väntar på hjärtoperation eller 
hjärttransplantation, och barn med 
begränsad lungcirkulation, där 
minsta förkylning kan påverka blod-
cirkulationen. Även de som inom de 
senaste sex månaderna genomgått 
hjärt transplantation bör vara försik-

tiga eftersom man vet för lite 
om hur den immundämpan-
de behandlingen påverkar 
sjukdomsförloppet. Studier 

från Italien på levertrans-
planterade barn som drabbats 

av covid-19 visar däremot att 
de fått milda symptom, säger 
Maria. 

Hur ska man prata med sitt barn 
om covid-19?

– Jag tycker man ska säga att det 
är en sjukdom som många kommer 
att få men att barn blir lindrigt sju-
ka. Och förklara att man kan hjälpa 
vuxna och äldre att inte bli sjuka ge-
nom att själv tvätta händerna noga 
och hosta i armvecket. Vi behöver 
visa att alla måste ta ansvar, men 
inge hopp om att vardagen skall 
komma tillbaka igen. 

Coronapandemin behöver knappast någon introduktion vid det 
här laget. Dess effekter är påtagliga för de flesta. Men hur orolig 

behöver man vara när det gäller barn som har hjärtfel?

Artikeln skrevs i början av april och baseras på den kunskap vi hade om covid-19 då.  
För aktuella uppdateringar se hjartebarnsfonden.se

Aktuellt

Maria Sjöborg 
Alpman

Text Sofie Ekman   Illustration Shutterstock

-



UNDVIK ATT  
SPRIDA SMITTA
Coronaviruset har påverkat oss alla, och det viktigaste för att 
inte sprida smittan är att tvätta händerna och ha bra hygien-
rutiner. Det gäller inte bara corona utan många smittsamma 
sjukdomar i samhället. Här är några saker att tänka på. 

SÅ KAN DU HJÄLPA
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

Håll bra handhygien.  
Gör det till en vana att tvätta 

händerna varje gång du kommer in, 
efter toalettbesök och innan och 

efter att du har ätit.

Stanna hemma om du är sjuk.  
Undvik att smitta andra genom att stanna 
hemma om du är sjuk, nys och hosta alltid 

i armvecket. 

Undvik att peta med händerna i ansiktet. 
Det kan vara svårt, en australiensk studie 
 visar att vi tar i våra ansikten i genomsnitt 
23 gånger i timmen. Men att låta bli är vik-
tigt för att viruset inte ska komma i kontakt 
med slemhinnor som öga, näsa och mun. 

Tvätta händerna i 30 sekunder.  
Skölj händerna med ljummet vatten, 

ta sedan tvål. Gnugga händerna så att 
tvålen löddrar. Tvätta inuti handflatan, 
utanpå, mellan fingrar och glöm inte 

tummen. Skölj med varmt vatten.



30 Hjärtebarnet

Guch
VUXNA MED MEDFÖTT HJÄRTFEL
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Det går att leva ett bra och aktivt liv trots medfött hjärtfel.  
Att man dessutom klarar att gå igenom en graviditet och  
vara mamma är Emma Fritz, 38, ett bevis på. 

– Sonja har betytt allt för mig, säger hon.

ånga och långa stopp i backar för att 
låtsas knyta skorna. Det svarar Emma 
spontant på frågan om hur det var att 
växa upp med Fallots tetrad. Hon be-
skriver en fin skolgång med förståen-
de lärare som backade upp henne.

– Jag fick vara med 
på idrottslektionerna i 
min egen takt och stod 
aldrig över.

Som fyraåring 
genomgick hon sin 
stora operation och 
för tolv år sedan sattes 
en biologisk hjärtklaff 
in. Tack vare forsk-
ningens framsteg 
kunde Emma uppfylla 
sitt livs dröm; att bli 

M
Text Lars Öhman
Foto Martin Isaksson

Emma Fritz
Ålder: 38.
Bor: I en villa i Motala.
Familj: Dottern Sonja, 
9 år, sambon Mattias 
och fyra bonusbarn. 
Två hundar, två ham-
strar, och två råttor.
Gör: VVS-konsult.
Hjärtfel: Fallots tetrad.

 mamma. Men vägen dit var snårig. 
– När jag var runt 20 år sade min 

hjärtläkare att ”nu får du ta och bli 
med barn snart för när du bytt hjärt-
klaff kan du inte få fler barn”. Så jag 
hade lite panik. Den delen var jobbig 
och även att jag hade svårt att få barn. 
Jag fick ta hjälp och var inte hundra 
på att jag kunde bli gravid. 

EMMA LYCKADES BLI gravid i början 
av 2010. Trots sitt hjärtfel kände hon 
aldrig någon oro under den tiden. 

– Jag blev så pass uppkollad. Men 
efter halva graviditeten sjukskrevs jag. 
Två veckor innan hon skulle komma 
blev jag igångsatt för att mitt hjärta 
inte skulle orka annars. Men allting 

gick bra och Sonja 
föddes på Karolinska 
sjukhuset. Vi stannade 
en vecka för efterkon-
troll, säger Emma.

Risken att Sonja 
skulle födas med hjärt-
fel var relativt liten.

– Den är ungefär 6 
procent när mamman 
har hjärtfel, och 1-2 
procent om pappan 
har det. Hennes pappa 

är också född med hjärtfel. Vi brukar 
skoja om att hon är för frisk. Hon har 
alltså inget hjärtfel.

Hur var hon som liten?
– Jag hade tur. Men jag tror hon 

kände av och anpassade sig. Hon var 
inte ”fullt ös medvetslös” som min 
systers döttrar är. Sonja är ganska 
lugn. Hon tävlar i disco så hon dansar 
av sig kan man säga.

Emma och Sonjas pappa är separe-
rade och Sonja bor hos sin pappa på 
vardagarna och hos Emma på helger-
na. Emma lever i en ny relation – med 
bonusbarn i tonåren som kanske inte 
alltid är helt lätta att handskas med.

– Nej det har jag märkt. Ibland är 
det skönt att det bara är varannan 
vecka, haha. Jag har turen att jobba 
hemifrån så på vardagarna laddar jag 
inför helgen för att orka med aktivite-
ter när Sonja kommer.

VID SIDAN AV jobb och familjeliv gillar 
Emma att dansa west coast swing 
med sambon Mattias. Därutöver är 
hon vice ordförande i Guch- styrelsen 
och huvudledare på ett av fondens 
läger för yngre barn.

– I Guch ser vi till att de som är över 
18 år får träffas och har kanaler att 
prata i, exempelvis på Facebook. Vi 
informerar om vad som händer inom 
sjukvård och forskning och vart man 
kan vända sig om man behöver stöd. 
Vårt stora fokus är gemenskap, att 
man inte ska behöva känna sig ensam. 
Det är ett roligt uppdrag och jag har 
suttit i styrelsen i många år. Jag har 
ett år kvar och sedan tänker jag att 
den unga generationen får ta över.

”När jag var runt 
20 år sade min 
hjärtläkare att 
’nu får du ta och 
bli gravid snart 
för när du bytt 
hjärtklaff kan  
du inte få  
fler barn’.”

Emma 
familjelivet

lever



Mitt hjärta

JAG HETER ELIAS Björck, är 15 
år gammal och det här är mitt 
hjärta. Jag har fel på min aor-
taklaff, aortaklaffsförträngning, 
som gör att mitt hjärta måste 
jobba hårdare för att pumpa ut 
blod ut i hela kroppen. När jag 
föddes hörde man ett blåsljud 
på hjärtat. Först blev jag frisk-
förklarad men ungefär ett år 
senare fick jag min diagnos och 
opererades. I november 2019 
gjorde jag min andra operation 
och fick en mekanisk klaff. Om 
det är tyst så kan man ibland 
höra klaffen. Det låter lite som 
ett tickande, ungefär som en 
klocka.

Mitt hjärtfel har inte påverkat 
mitt liv så mycket förutom det 
att jag inte har fått träna vissa 
sporter som jag hade önskat.  I 
dag mår jag bra och på friti-
den tränar jag volleyboll. Jag 
har även fastnat för att åka 
skateboard. Ibland spelar jag 
basket eller dataspel med mina 
kompisar. Min framtidsdröm är 
att ha ett eget företag och tjäna 
miljoner! 

”Om det är tyst  
så kan man ibland 
höra klaffen”

Elias hjärta, som han 
själv ritar det.
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Elias Björck 
Ålder: 15 år. 
Familj: Lillebror 
Olle, mamma  
Ewelina, pappa 
Toni och morfar 
Albin.
Bor: På Ekerö.
När jag blir stor: 
Vill jag bli egen-
företagare.
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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
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


