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Idégrundlag  

Måske startede det hele i virkeligheden den septembernat i 2015, 
hvor jeg blev nogens mor for allerførste gang. Det er i sandhed det 
største, der findes i livet: at være nogens mor. Vores hjem boblede 
af den reneste kærlighed af dem alle, der var lyserøde skyer overalt, 
og vi levede i en vaskeægte babyboble. Lige indtil boblen sprang. Jeg 
glemmer det aldrig, og aldrig har jeg følt så stor en sorg, vrede, de-
speration og magtesløshed i hele mit liv!
 Vi skulle holde vores første jul med vores lille nye vidunderlige 
datter, og pludselig følte vi os snydt for roen og evighedsfølelsen sam-
men med hende. Som kun otte uger gammel baby blev hun diagno-
sticeret med VSD (Ventrikel Septum Defekt), som er en af de mest 
almindelige medfødte hjertefejl. Efter halvandet år var hendes huller 
i skillevæggen groet sammen af sig selv. Vi følte os virkelig velsignede 
over, at hun foreløbigt var sluppet uden om diverse operative indgreb. 
Vores datter lever de første knap fire år uden de helt store symptomer 
på at være hjertebarn. 
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 Men pludselig vender det ud af det blå. For i sommeren 2019 bliver 
hendes iltning dårlig, og man finder ud af, at hjertet pumper på ned-
sat kraft. Hun er nu i medicinsk behandling mod hjertesvigt og skal 
følges intenst på hjerteambulatoriet – nok livsvarigt, og måske får 
hun på sigt brug for et nyt hjerte. Lægerne har ikke en krystalkugle, 
hvori de kan se fremtiden, og det efterlader os forældre et sted, hvor 
tiden står stille og der kun findes en enorm uvished. Skal et andet 
barn mon dø, for at mit kan overleve? Det er jo fuldstændig absurd. 
Børn kan jo ikke bare sådan dø, og da slet ikke mit!
 Jeg nægter at stå i de sko, hvor jeg med tiden måske ender med at 
skulle begrave mit eget barn. På trods af angsten for at miste hende, 
har jeg et brændende ønske om at være den bedste mor og ven for 
min højtelskede datter – uanset, hvor længe vi har hinanden. For at 
jeg kan være det, har jeg valgt at bruge mit skriveri rent meditativt og 
terapeutisk midt i den proces og hverdag, vi står i, og som på mange 
måder er så ens – og alligevel så forskellig – fra familier med helt 
raske børn. Forhåbentlig ender det hele godt, og det bliver hende og 
hendes lillebror, der en skønne dag skal begrave mig – akkurat som 
vi kender rækkefølgen fra naturens gang.
 Jeg har valgt at belyse emnet at være hjertebarn, også kaldet ”Hjer-
tekriger”, i børnehøjde, dels fordi bogen simpelthen mangler på bog-
hylden, og dels fordi jeg som mor er forfærdet over, at vores verden 
er styret af kasser, som vores børn helst skal passe ned i. Min drøm 
er at sparke hårdt og solidt til idealet, som det ser ud på nuværende 
tidspunkt. Børn skal have lov at vokse op på lige vilkår, uanset hvilke 
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udfordringer de ufrivilligt bliver udsat for i livet, og hvor curlingmor 
og -far ikke bare lige kan komme og fikse det hele på nul komma fem, 
fordi barnet er gået glip af en Tinka-hue til jul. For tænk sig, sådan 
en verden findes altså! Der findes rent faktisk ægte problematikker og 
udfordringer derude i verden, hvor ekspertisen er ufatteligt dygtig, 
men hvor der ingen garantier findes, og hvor det vil give ekstra meget 
mening, at vi kæmper sammen om de vilkår, vores børn skal vokse op 
i. Det kræver bare, at vi gider se ud over vores egen næsetip og faktisk 
interesserer os for andre mennesker. Taknemmelighed. Næstekærlig-
hed. Værdisæt. 
 Hvorom alting er, så kan jeg ikke ”fikse” mit barn. Hvor gerne jeg 
end ville, så kan jeg ikke fjerne de udfordringer, hun vil blive udsat for 
i livet og i sit møde med sygehusvæsenet, institution, skole, arbejde 
og forhåbentlig voksenliv. Men jeg kan give hende al min tid, nærvær, 
ubetingede kærlighed, omsorg, et kram, utallige kys og en hånd at 
klemme, når livet gør ondt, og Trygfondens Thea/Theo-bamse ikke 
længere er helt tilstrækkelig. Dét i sig selv bringer hende langt, selv 
på dage, hvor jeg ikke har andet at tilbyde end mig selv. Det er i min 
optik det allervigtigste værdisæt, du kan forære dit barn i dets videre 
færd i livet. Lær dem at tage det med sig som en naturlig del af deres 
udvikling gennem livet. Lær dem, at det er helt OKAY at være hjer-
tebarn – også selvom det sommetider kan være hårdt, og kræfterne 
slipper op hurtigere end kammeraternes. 
 Og formår jeg at sende idealet til tælling, eller om ikke andet at 
skabe en større eftertænksomhed og betænksomhed, så har jeg vun-
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det meget. Ikke kun for min egen Hjertekriger, men også for andre 
familier med hjertebørn. 
 Kærligheden til vores børn er våbnet, som skal beskytte og værne 
om håbet i alle sammenhænge.
 Jeg håber, at bogen vil give jeres barn – jeres Hjertekriger – vished 
om hans/hendes medfødte styrke, mod, vilje og ubetingede kærlig-
hed til det liv, som hjertebørnene hver især har fået i gave, og som 
de kæmper for at beholde hver eneste dag sammen med hver jeres 
familie, venner og pårørende.
 Denne bog er en kærlighedserklæring til jordens Hjertekrigere.

Rigtig god fornøjelse

Sabrina Villarreal
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Et forældreafsnit 
Obs. ikke egnet til højtlæsning for barnet

Denne bog er skrevet til jordens vaskeægte superhelte og deres fami-
lier. Den er til de børn, der hver dag lever med en hjertesygdom og 
kæmper side om side sammen med deres familier for at beholde det 
liv, de fik i gave ved fødslen. I Danmark bliver der hvert år født ca. 500 
børn med en medfødt hjertefejl. Min datter, Aviaja, er én af dem. Hun 
er én af de ”Hjertekrigere”, der kæmper en kamp blot for at beholde 
livet, som hun fik i gave ved fødslen. 
 En hjertesygdom påvirker alle omkringværende, og udfaldene kan 
være vidt forskellige. Det største våben er børnenes indre styrke og 
den ubetingede kærlighed, de mærker fra alle omkringværende – 
forældrene, familien og andre pårørende.
 Dét hér er vores alles historie! 
 Det er en verden, hvor vi forældre knuskysser vores børn, inden de 
bliver kørt væk, ude af syne og ind på operationsstuen, hvor der ingen 
garantier findes. Det er en verden, hvor vi må slippe deres små uskyl-
dige hænder og acceptere, at vores blikke ikke altid kan følge dem, 
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og vi overlades til den rene uvished – måske i mange timer, måske 
hele døgn. Det er en virkelighed, hvor vi på sidelinjen og med følel-
serne siddende uden på tøjet må overlade vores guld til ekspertisens 
hænder, og hvor vi er nødsaget til at tro på det bedste, uden nogen 
forudset livsgaranti. 
 Det er en virkelighed, hvor vi af og til måtte ønske, at der fandtes 
en krystalkugle, der kunne fortælle os om fremtiden, der ofte er så 
uvis. Det er en verden med tuber af ren ilt og konstante ”bip” fra mo-
nitoren, der hjælper til at overvåge og styrke vores barns helbred og 
give de nødvendige data til brug i videre behandlingsforløb. Det er en 
verden, hvor ”hjem” kun betyder indtil næste gang; indtil næste ope-
ration, næste kontrol, næste virus eller infektion. Det er en hverdag 
på lånt tid i en verden med ar – fysiske, såvel som psykiske – som alle 
fortæller en historie om eviglange EKG-kontroller og en overhæn-
gende angst ved den mindste uro, infektion og brystsmerte. 
 Det er en verden, hvor familier må ofre og gøre alt, hvad der står i 
deres magt for at sikre deres barn den behandling, som er nødvendig 
for barnets overlevelse. Det er også en verden, hvor familier nogle 
gange bliver tvunget ud på en skillevej, hvor de skilles for en tid og 
måske går fuldstændig i opløsning undervejs i forgæves jagt på frem-
tidens livsgarantier, som vi godt ved ikke findes. Det er en verden fuld 
af ekspertise og personale, som gør alt, hvad de kan for at redde de 
små hjerter. 
 Det er også en verden fuld af sejr. En verden fuld af børn, som 
hver dag slår de odds, som de har på hånden – nogle allerede fra 
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fødslen. Det er en verden fuld af små fødder, der løber rundt med ar 
på brystet og jordens største smil på læberne. Det er en verden fuld af 
børn, som har fået en ny chance i livet enten med medicin, operative 
indgreb eller med et andet barns hjerte, som slår inde i dem – midt 
i en anden families store sorg, hvor kærligheden pludselig er blevet 
hjemløs på et splitsekund. 
 Nogle gange … så ender historierne ikke, som vi håbede på, øn-
skede eller drømte om. Og vi kysser den lille kind, de små hænder og 
den lille pande for sidste gang til farvel. Dé børn, uanset hvor længe 
vi har dem, er vores superhelte, vores største gave i livet, og alene på 
grund af dem er vores kærlighed og verden for altid forandret.
 




