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Filippa får ibland hjälp med att få in näring och vätska i kroppen. Detta görs via en sond som leder in i magsäcken.

Lilla Filippa tillsammans med pappa Rickard, som tillsammans
med hustrun Louise arrangerar insamlingen.

Utåt märks det knappast att Filippa Wisemark lever med ett halvt hjärta. Här tillsammans med pappa Rickard och mamma Louise.

De samlar in pengar för en
Dottern Filippa föddes med ett halvt hjärta – nu vill Louise och Rickard
Den 14 februari är det Alla hjärtans
dag.
För Filippa Wisemark, två år och
fyra månader gammal kan den här
dagen betyda mycket.
Filippa föddes nämligen med ett
halvt hjärta.
Det var ett par veckor efter att Filippa
fötts på KSS i Skövde som hennes föräldrar, mamma Louise och pappa
Rickard upptäckte allt allt inte stod
rätt till med Filippa.
Efter noggranna undersökningar upptäckte läkarna att Filippa bara hade
ett halvt hjärta. Hon togs till Sahlgrenska sjukhuset där hjärtspecialisten Håkan Berggren, gjorde en första
operation. Efter detta har hon
genomgått en andra stor operation
och nu väntar hon på den tredje operationen.
– Hon saknar höger kammare i hjär-
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Forskningen bekostas till
stor del av
donationer
och gåvor till
Hjärt- lungfonden. Därför väcktes
idén för en tid
sedan att
göra en stor
insamling
i Lidköping.
RICKARD
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tat och dessutom har aorta och lungartär bytt plats i hennes kropp.
– Detta innebär att blodet inte pumpas till hjärtat som det ska, utan passivt rinner till, berättar mamma Louise.
Att leva med ett halvt hjärta innebär
bland annat att Filippa inte får tillräckligt med syre i blodet för att kunna rasa ut som andra barn. I Sverige är
det 10–12 barn som föds med samma
fel varje år. Totalt är det cirka 1 000
barn i Sverige som varje år föds med
hjärtfel.
Louise och Rickard Wisemark har
på nära håll kunna ta del av vad forskningen i praktiken givit för resultat.
Att Filippa i dag mår såpass bra som
hon gör, beror på framgångsrik hjärtforskning i Sverige. För 15–20 år
sedan hade hon inte överlevt.
– Men forskningen bekostas till stor
del av donationer och gåvor till Hjärtlungfonden, säger Rickard Wisemark.

– Och därför väcktes idén för en tid
sedan att göra en stor insamling i Lidköping.
Rickard, som är visionären i familjen, tänkte sig först en garageförsäljning. Men visionerna växte sig allt
större, i takt med tiden.
– Vi kunde ju lika gärna göra något
på Nya stadens torg i Lidköping. Det
är ju där människorna finns på lördagarna, säger Louise.
Sagt och gjort, paret Wisemark drog
igång förberedelserna för en insamling till Hjärt-lungfonden.
– Lördagen den 11 februari kommer
det att hända mycket på Nya staden
torg, berättar Louise.
– Det blir loppis, vi säljer stickade
mössor och bakverk, korvgrillning,
ponnyridning och flera andra jippon.
Inför den här dagen utmanar de
också företag att ställa upp på Alla
hjärtans stad, något som de också fått
stöd av från Hjärt-lungfonden.
– Det blir en tävling där det gäller att

samla in så mycket pengar som möjligt till forskningen, säger Louise.
– Vår idé är att kommuner ska tävla
mot varandra och samla in så mycket
pengar som möjligt. De som klarar
detta bäst utnämns till Alla hjärtans
stad.
Redan nu har de börjat att påverka
företag i Lidköping att skänka pengar
till fonden. De flesta de talat med har
ställt upp helhjärtat och pengarna
som trillar in läggs på ett vanligt bankgirokonto.
– Detta för att vi ska kunna visa hur
mycket pengar som kommit in i Lidköping. När vår insamling är över
kommer alltihop att sättas in hos
Hjärt- och lungfonden.
Där kommer också de pengar som
flyter in i samband med jippot på Nya
stadens torg den 11 februari att hamna.
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