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REPORTASJE

TRYGG: På nyfødt 
intensivavdelingen på 
Ullevål sykehus, er 
Andrea koblet til 
slanger fordi hun 
må få morsmelk 
intravenøst. 

Tapre Andrea
Tre uker før termin merker Gro Anita at hun ikke kjenner liv.  

I all hast blir Andrea tatt med keisersnitt. Så kommer skriket,  
og det er en lettelse. Men lykken blir kortvarig.

Tekst: Merete Sillesen     Foto: Marianne Otterdahl-Jensen
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GOD KOKK: Andrea er 
en 13-åring som spiser 
alt med god appetitt. Hun 
er blitt en kløpper både til 
å bake og til å lage 
fiskesuppe.

ALVORLIG DIAGNOSE: 
Andrea administrerer 

medisinene sine selv, og 
setter av tid til inhalatoren 

hver morgen og kveld.

Året er 2005, og Gro 
Anita Furrevik kjenner 
seg kvalm. Gleden er stor 

da hun på bryllupsreisen på 
den franske rivieraen oppdager 
at hun er gravid. Hennes høy-
este ønske er å bli mamma. 
Like sterkt ønsker ektemannen 
Torgeir Haugaard å bli pappa. 

Men for den vordende mam-
maen er engstelsen nesten 
sterkere enn lykkefølelsen. Gro 
Anita har to spontanaborter 
bak seg. Hun er livredd for å 
miste dette barnet også, eller 
for at det skal være noe galt 
med barnet. Både Gro Anita 
og Torgeir kommer fra familier 
med god helse, men Gro Anita 
klarer likevel ikke å slappe av. 
Hun får tett oppfølging av 
jordmor og lege, og mot slut-
ten av svangerskapet klarer hun 
endelig å glede seg over babyen 
som vokser i magen hennes.

«Her er utviklingen helt et-
ter boken», smiler jordmor da 
hun tar ultralyd.

«Den lille jenta deres har 
det fint, og er snart klar til å 
komme ut og hilse på dere.»

SLUTTER Å KJENNE LIV
Fredag 24. februar, en kald 
og mørk vinterkveld, sitter 
Gro Anita og Torgeir og koser 
seg i stuen i leiligheten sin i 
Oslo. Det brenner levende lys 
på bordet, og de ser svensk 
krim på TV. Den siste tiden 
har vært fin, og de vordende 
foreldrene har kjøpt inn både 
klær og vogn til babyen som 
skal komme. Torgeir har malt 
vuggen som har gått i arv i 
Gro Anitas familie, skinnende 
hvit. Men akkurat denne fre-
dagskvelden klarer ikke Gro 
Anita å glede seg hverken over 
redebyggingen eller den sven-
ske krimmen. Har ikke babyen 
vært unormalt rolig?

«Jeg tror ikke jeg har kjent 
noe liv i dag», sier hun til 
mannen sin.

«Vi drar på sykehuset med 
én gang», svarer han.

Men Gro Anita vil ikke virke 
som en hysterisk førstegangs-
fødende, og det er jo tross alt 
tre uker til termin. Hun ringer 
likevel til Ullevål, og får snakke 
med en sykepleier som ber dem 
komme med én gang.

Torgeir står klar i yttertøyet 
før Gro Anita har avsluttet 

samtalen. Selv plundrer hun 
med vinterskoene, for den 
store magen er i veien. Men de 
kommer seg av gårde, og med 
Torgeir bak rattet i den sølvgrå 
Passaten, kjører de på stille, 
mørke vinterveier. Snøen på 
fortauet er skitten og strødd, 
men det er ingen ute og går 
på denne tiden av døgnet. De 
snakker ikke stort i bilen, de 
har nok med sine egne tanker. 
Gro Anita kjenner fortsatt ikke 
noe liv. Begge jobber i Forsva-
ret, og de er vant til å beholde 
roen, uansett hvor dramatisk 
situasjonen rundt dem er.

KEISERSNITT
På sykehuset blir Gro Anita 
undersøkt, og legene ser  
på ultralyden at magen til  
Andrea er utspilt og at tarmen 
er unormalt tykk. En maskin 
som registrer aktiviteten i 
magen, blir tilkoblet, og utpå 
natten får Torgeir beskjed om 
å dra hjem og sove. Han kjører 
selv, og konsentrerer seg intenst 
om kjøringen, selv om tankene 
hans blir igjen på sykehuset.

Hjemme får han ikke sove, 
og han svarer kjapt da Gro  
Anita ringer og forteller at det 
blir keisersnitt. Det er bare 
noen få kilometer til Ullevål, og 
Torgeir er snart på plass igjen.

Begge er kalde av angst. 
Gro Anita er våken under 
keisersnittet, og Torgeir sit-
ter ved hodeenden og holder 
henne i hånden. Han snakker 
beroligende hele tiden, og mi-
nuttene snegler seg av sted. Så 
kommer skriket. Skriket til lil-
le Andrea. Det er den vakreste 
lyden foreldrene noen gang 
har hørt. Nå vet de i hvert fall 
at datteren lever. Hun blir lagt 
på mammas bryst, og så fort 
Gro Anita begynner å snakke 
lavt til barnet, stilner gråten. 

Det varer bare så altfor kort, 
for nå må Andrea undersøkes og 
opereres. Alene tilbake ligger en 
nybakt mor – uten barnet sitt. 
Og en nybakt far – som ikke en-
gang har fått holde datteren.

KOBLET TIL MASKINER
Andrea er født med en spesiell 
form for tarmslyng, og etter 
operasjonen får hun utlagt 
tarm. Hun har problemer med 
å ta til seg næring, og er koblet 
til maskiner og slanger. Legene 

slår fast at tilstanden skyldes 
cystisk fibrose, CF, som er en 
arvelig sykdom med forstyrrel-
ser i kjertelfunksjonen i flere 
organer. Dette går spesielt ut 
over lunger og mage-tarm-ka-
nal. Gro Anita pumper seg for 
at datteren skal få mest mulig 
morsmelk.

«Må hun ha pose på magen 
hele livet?» Mamma bekymrer 
seg.

Det trenger Andrea ikke, og 
tarmen blir etter en stund lagt 
inn igjen. 

Døgn blir til uker og måne-
der på sykehuset, mens Gro 
Anita og Torgeir lærer om 
datterens sykdom. De føler at 
Andrea er like mye legenes og 
sykepleiernes baby, som hun 
er deres. Men til tross for eng-
stelsen som nesten river dem 
i stykker innvendig, klarer de 
å tenke positivt. De føler seg 
godt ivaretatt på sykehuset. 
For Torgeir er det en selvfølge 
å bo på sykehuset sammen 
med Andrea og Gro Anita, 

selv om noen leger mener det 
holder med mor. Men Gro 
Anita og Torgeir står på sitt, 
de er likeverdige foreldre, og 
begge trenger å lære mest mu-
lig om sykdommen.

Sakte, men sikkert blir An-
drea bedre. Endelig kan de 
ta de første små turene ut, så 
litt lengre turer. Andrea må 
gradvis vennes til et liv utenfor 
sykehuset, og foreldrene må så 
godt det lar seg gjøre beskytte 
henne mot bakterier og smitte. 
Andrea har problemer med å 
få opp slimet i lungene. Hvis 
hun i tillegg får lungebeten-
nelse, kan det bli dramatisk. 
Slik vil det være hele livet.

ENDELIG HJEMME
I juni får Gro Anita og Torgeir 
med seg datteren ut hele da-
gen. De bytter på å trille den 
blå vognen, og flere ganger 
går de tur til Aker Brygge. Det 
kjennes godt å bevege seg, og 
det er fantastisk å finne litt 
normalitet igjen. Å spise mid-
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❜ ❜ Humor i hverdagen er  
et av de beste verktøyene  
vi har, selv om sykdommen 
er alvorlig Gro Anita

dag ute i solen, med Andrea 
trygt plassert i skyggen, er et 
høydepunkt.

En varm solskinnsdag i juli 
får den lille familien flytte til-
bake til leiligheten sin, i fjerde 
etasje uten heis. Gro Anita står 
lenge under dusjen og nyter 
å kunne legge seg i sin egen 
seng. Andrea sover godt om 
natten, men det første Gro 
Anita tenker på hver morgen, 
er sykdommen til Andrea.

«Er CF det første du tenker 
på hver morgen?», spør hun en 
mor hun blir venn med gjen-
nom Internett. Denne moren 
har et eldre barn, og kan bero-
lige Gro Anita om at hun slett 
ikke tenker sykdom hver dag. 
Likevel er det vanskelig for 
Andreas mamma å tro på at 
hun skal komme dit selv.

Andrea blir vant til et liv med 
medisiner, og klager ikke, selv 
om hun av og til er ganske dår-
lig og trenger antibiotika intra-
venøst eller i tablettform i tillegg 
til de vanlige medisinene. Le-

gene og foreldrene gjør alt for å 
forhindre at Andrea får lungebe-
tennelse, men hun får det likevel  
noen ganger. Hun trenger hjelp 
til å få opp slimet i lungene, og 
bukspyttkjertelen fungerer heller 
ikke som den skal.

Foreldrene prøver ikke å være 
hysteriske, selv om de unngår 
syke folk og er nøyere enn noen 
gang med håndhygienen. Alle 
må stikke hendene under des-
infeksjonsspriten, som henger i 
gangen. Barnevakt er ikke aktu-
elt så lenge Andrea er liten, og 
foreldrene får utvidet permisjon. 
Familien flytter til Kolbotn, og 
Andrea er hjemme til hun er  
2 1/2 år. Da er den sosiale jenta 
overmoden for barnehage, og 
hun stortrives fra første stund. 

Når de får gjester, forteller 
Andrea fornøyd om medisin-
skuffen sin, og sier:

«Vi har en egen spritskuff!»
Da hun er fire, kommer 

lillebror Kristoffer til verden. 
Gro Anita og Torgeir vet de 
er bærere av genet som kan gi 

CF, og er takknemlige for at 
Kristoffer er frisk. 

ÅPEN OM SYKDOMMEN
Da hun er 6 1/2 år, begynner 
Andrea på Kolbotn skole. Hun 
velger å være åpen om diagno-
sen sin, og vennene skjønner 
fort at de må vaske hender og 
unngå å dra med jord inn i klas-
serommet. Foreldrene lager en 
brosjyre om sykdommen, som 
Andrea selv deler ut på skolen. 
Hun opplever aldri at noen 
reagerer negativt på de ekstra 
hygienetiltakene. Hun får eget 
toalett, og pulten hennes blir 
vasket med sprit hver dag.

Andrea får tidlig en forstå-
else for hva hun kan og ikke 

NÆRT FORHOLD:  
Gro Anita er svært 

stolt av datteren sin, 
som takler syk-

dommen uten å klage.

kan være med på, og hun lærer 
snart også å administrere me-
disinene sine selv. 

I dag er Andrea en høy og 
blid 13-åring, som virker re-
flektert og moden for alderen. 
Og selv om hun vet at hun al-
dri vil bli frisk, klager hun ikke.

Til Norsk Ukeblad forteller 
hun: 

– Jeg står opp klokken 06 
hver dag og tar medisiner. Jeg 
har pusteproblemer og slim i 
lungene, og i perioder blir jeg 
mer andpusten enn andre. Nå 
har jeg det veldig bra. Pappa 
steker lapper til frokost. Før 
var jeg veldig kresen, men nå 
spiser jeg alt. 

På skolen gjør jeg det samme 

REPORTASJE
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som vennene mine, men jeg 
kan ikke ha svømming, på 
grunn av bakteriene i bas-
senget. Før syntes jeg det var 
dumt, men nå er det greit, 
siden vi reiser til Florida hver 
påske, og jeg kan bade masse i 
sjøen. Mange av vennene mine 
er litt misunnelige på det. 

Kristoffer er nå ni år, og han 
synes ikke det gjør noe at  
Andrea får mye oppmerksom-
het. De er som søsken flest.

– Jeg synes hun er litt sjefete 
av og til, og da krangler vi. 
Men vi står alltid sammen hvis 
en av oss får kjeft, sier han.

– Barna våre er ulike, men 
det skyldes mer personlighet 
enn sykdommen, sier Torgeir. 

– Andrea var litt sjalu på lil-
lebroren sin i begynnelsen. Det 
gikk heldigvis over, og nå er de 
to nært knyttet til hverandre. 
Men det har nok vært viktigere 
for oss at Andrea deltar på fy-
siske aktiviteter enn at Kristoffer 
gjør det, sier Torgeir.

Gro Anita forteller at det 
krever mye tid og energi å 
holde Andrea frisk, og at det er 
den viktigste oppgaven de som 

foreldre har. Utenforstående 
ser det ikke, men alt blir nøye 
planlagt hos familien Furrevik 
Haugaard. Datteren har en 
usynlig sykdom, og det er ikke 
så lett for andre å forstå at hun 
ofte kan være sliten uten tilsy-
nelatende å ha anstrengt seg. 

– Vi er blitt flinkere til å ta 
vare på både små og store gle-
der, og vi er mestere i å kose 
oss, gjerne med god mat eller 
film på hjemmekinoen vår. 
Det er viktig for oss å spise 
middag sammen hver dag, og 
bursdagsfeiringer tar vi helt ut. 
Vi feirer i grunnen alt som fei-
res kan, sier Gro Anita og ler.

– Heldigvis er Andrea glad i 
å trene. Hun får fysioterapi to 
ganger i uken, i et eget trenings-
rom på skolen. Dessuten er hun 
aktiv innen turn og friidrett, 
spesielt løping, og trener flere 
ganger i uken. Dette forhindrer 
at slim setter seg fast i lungene. 
Hun trener også styrke, som gjør 
at hun unngår å bli stiv og lut.

Gro Anita forteller at gjen-
nomsnittlig levealder for per-
soner med CF til nå har vært 
rundt 50 år, men at det takket 

Cystisk fibrose
Cystisk fibrose, CF, er en medfødt og arvelig sykdom 
som fører til at de slimproduserende kjertlene i krop-
pen skiller ut et altfor seigt slim (sekret). Dette påvirker 
fremfor alt lungene, bukspyttkjertelen og mage-tarm-
kanalen. Sykdommen kan gi pustebesvær, gjentatte  
infeksjoner i lungene og dårlig næringsopptak. 
 Cirka 148 000 nordmenn er friske bærere av genet som 
medfører cystisk fibrose, men de færreste vet at de er 
bærere før de selv får et barn med sykdommen. Begge 
foreldrene må være bærere av genet for at et sykdomstil-
felle skal kunne utvikles. Ett av fire barn av slike foreldre  
får cystisk fibrose.  
 Siden 2012 blir alle nyfødte screenet for cystisk fibro-
se via programmet for nyfødtscreening. 
 Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose, cfnorge.no

FIN FLOKK: De er et sammensveiset firkløver, 
og ingen kan se at ett av familiemedlemmene 
har en alvorlig sykdom. Fra venstre: pappa Torgeir 
Haugaard (44), Andrea (13), Kristoffer (9) og 
mamma Gro Anita Furrevik (47).

være forskningen stadig kom-
mer nye og bedre medisiner. 
Av og til kan tunge tanker 
komme snikende, men som 
mamma velger Gro Anita å tro 
at utviklingen av medisiner går 
fortere enn utviklingen av dat-
terens sykdom.

– Vi må være takknemlige 
for at vi lever i en slik tids-
alder, sier hun.

– Vi foreldre er optimistiske, 

men realistiske, med hensyn til 
fremtiden. Og det er heldigvis 
Andrea også.

Mor og datter ser på hver-
andre og smiler. Det er ikke 
nødvendig å sette ord på alt.

– Det er mye som kan skje, 
men her tar vi ikke sorgene på 
forskudd. Humor i hverdagen 
er et av de beste verktøyene vi 
har, selv om sykdommen er 
alvorlig, sier Gro Anita. •


