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Alle hjerteoperasjoner og kateterprosedyrer på barn i Norge 
blir utført ved Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet.  
Barnehjerteseksjonen er en spesialavdeling under Barne-
medisinsk Avdeling. Seksjonen tilbyr undersøkelser og  
behandling av barn og unge med medfødt og ervervet 
hjertesykdom. De fleste barn med alvorlig hjertefeil er av og 
til i kontakt med Barnehjerteseksjonen (BHS). Kontrollene 
foregår ellers ved lokal- og regionsykehusene i samarbeid 
med BHS. 

Vanlig oppfølging
Det er viktig å huske at barnet deres er et vanlig barn når 
man ser bort ifra hjertefeilen. Vi anbefaler derfor at dere føl-
ger de ordinære konsultasjonene ved helsestasjonen i tillegg 
til kontrollene på sykehus. Barnet skal følge vanlig 
vaksinasjonsprogram. Det skal imidlertid ikke settes vaksine 
3 uker før og 3 uker etter hjerteoperasjon. Fastlegen skal 
følge opp vanlige helseplager hos barnet. Det er hensikts-
messig å bli tidlig kjent med helsesøster og fastlege. De 
kjenner det kommunale hjelpeapparatet og er i posisjon til 
å støtte dere og være et bindeledd mellom de forskjellige 
instanser i hjelpeapparatet. 

Tilrettelegging hvis hverdagen gir ekstra utfordringer
Noen barn med medfødt hjertefeil kan ha behov for oppføl-
ging av forskjellige fagpersoner som klinisk ernærings- 
fysiolog, fysioterapeut, spesialpedagog etc. Barn med 
samme diagnose kan ha ulike behov for oppfølging, og det 
er viktig at hjelpebehovet vurderes individuelt. Det kan være 
nødvendig å opprette en ansvarsgruppe eller individuell plan 
hvor de som er med i behandlingen av barnet deltar.  
Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og 
sosialtjenester har rett til dette. Dette innebærer imidlertid 
ikke at dere får flere rettigheter, men at hjelpen er bedre  
koordinert og tilpasset deres behov. Både dere som  
foresatte og helsevesenet kan ta initiativ til dette.

Det er naturlig at en av dem som står dere nærmest blir 
ansvarlig for gruppen, for eksempel helsesøster eller styrer 
i barnehagen. Dette vil være en arena hvor barnets behand-
ling og oppfølging blir best mulig ivaretatt ved at aktuelle 
fagpersoner møtes og hvor dere som foreldre kan bidra og 
bli hørt.
 
Ta kontakt hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp.
Spør etter en sykepleier, legg eventuelt igjen navn og  
telefonnummer og vi ringer tilbake.
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