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Hvem er vi?
Foreningen for hjertesyke barn ble etablert i 
1976 av en liten gruppe berørte foreldre.  
I tillegg har foreningen flere hundre engasjerte 
tillitsvalgte og frivillige som utgjør grunnfjellet i 
alt arbeidet i organisasjonen.
I dag er foreningen en stor og allsidig interesse- 
og pasientorganisasjon som forvalter et årlig 
budsjett på 30 millioner kroner og drives av en 
profesjonell administrasjon. 

Foreningen for hjertesyke barn har opparbeidet 
seg lang erfaring, og beslutninger og arbeid er 
basert på kunnskap og grundige prosesser.

Foreningen arrangerer leirer for ungdommer,  
samlinger for familier, kurs og andre aktivi-
teter. I tillegg samarbeider foreningen tett med 
helsepersonell og andre organisasjoner,  
støtter forskning, driver politisk påvirknings-
arbeid og utstrakt kunnskapsformidling. 

Foreningen for hjertesyke barn er barnehjerte-
saken i Norge.

HØYDEPUNKTER 2014-2015

Takk til alle som har bidratt med bilder til denne rapporten.
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Landsstyret 2014  og 2015: Fra høyre: Leder Erik Skarrud, 
nestleder Sissel Holm-Sandnes, Anita R. Brokstad, Gunnar 
Geirhovd, Turid Engen, Bjørgunn Brones og Hilde Helleland.

I 2015 arrangerte Foreningen for hjertesykebarn for første gang en 
sorgsamling for hele familien.

Foreningen for hjertesyke barn arrangerte i 2014 og 2015 flere 
leire for ungdom, både nordisk, nasjonalt og regionalt.
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HØYDEPUNKTER 2014-2015

En tverrfaglig arbeidsgruppe 
utarbeidet i 2015 en faglig veileder 
for tverrfaglig kartlegging og 
oppfølging av barn med medfødt 
hjertefeil.

Høsten 2014 gjorde Forskningsstiftelsen til Foreningen 
for hjertesyke barn sin første utdeling av støtte. Både 
medisinske og psykososiale prosjekter fikk tildelinger.

Prosjektet Hjertevennlig 
oppvekst med Hjertepermen, 
et hjelpemiddel for både 
foreldre, barnehageansatte 
og lærere, ble testet ut i 
2015 - med svært gode 
tilbakemeldinger.

I 2014 fikk overlege Henrik 
Brun på OUS støtte fra 
Forskningsstiftelsen til 
Foreningen for hjertesyke barn 
til print av 3D-modeller av 
barnehjerter før operasjoner.

Aktivitetsdag Klatreparken i Valldal i mai 2015, Møre og 
Romsdal.

En tverrfaglig arbeidsgruppe utarbeidet i 2015 en faglig 
veileder for tverrfaglig oppfølging med representanter fra Oslo 
Universitets-sykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim, Frambu 
senter for sjeldne diagnoser og Foreningen for hjertesyke barn.

 Ungdomsleir er et populært og viktig tilbud for unge 
mennesker med medfødt hjertefeil.
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Foreningen for hjertesyke barn runder 40 år denne våren. Det 
hele startet med noen foreldre som ønsket et nettverk av folk i 
samme situasjon. Med drahjelp fra LHL så det som først fikk navnet 
Foreldreforeningen for hjertesyke barn dagens lys en maidag i 1976. 
I de 40 årene som har gått, har foreningen stadig utviklet seg, og 
vi er i dag blitt en betydelig organisasjon, både i antall medlemmer 
og i omsetning. Vi har en stor gruppe tillitsvalgte med glød og 
engasjement og en administrasjon med dedikerte medarbeidere. I 
denne årsrapporten gir vi noen historiske tilbakeblikk på tiden som 
har gått siden den spede starten. 

2015 ble et godt år for Foreningen for hjertesyke barn. 
Aktivitetsnivået var høyt, og i våre 18 fylkeslag ble det gjort svært mye godt arbeid. De mange 
arrangementene og aktivitetene er noe av det viktigste for medlemmene våre. Det er med på å bygge nyttige 
nettverk, noe vi vet fra undersøkelser at medlemmene setter høyt, både store og små. 

Som organisasjon har vi mange ting å vise til fra de to siste årene. Vi har bidratt til forskning og 
kompetanseheving blant fagpersonell og vi har gitt utstyr til sykehus. I perioden har vi gitt en betydelig sum, 
3,5 millioner kroner, til slike formål. Dette er penger som kommer hjertebarna og deres familier til gode på 
både kort og lang sikt. De siste to årene har vi blåst nytt liv i Forskningsstiftelsen vår, noe som har kommet 
flere fagmiljøer til gode. Et konkret eksempel er pengene som ble gitt til print av 3D-modeller av barnehjerter 
før operasjon på Rikshospitalet. Dette ble viet oppmerksomhet i NRK Dagsrevyen, og nå ser det ut til at disse 
modellene har kommet for å bli som et viktig hjelpemiddel for barnekardiologene og kirurgene i planleggingen 
og gjennomføringen av operasjoner. Det er ikke sikkert det hadde skjedd uten vårt bidrag. 

Vi har vært en viktig pådriver for en nasjonal veileder for kartlegging og habilitering av hjertebarn. Denne er nå 
utgitt og skal være et viktig hjelpemiddel for både fagpersoner og hjertebarnfamilier. Vi har lagt nytt grunnlag 
for en bedre barnehage- og skolehverdag for hjertebarna gjennom hjertepermen, et viktig hjelpemiddel for 
både foreldre, barnehageansatte og lærere. 

Ungdommen har fått et godt tilbud i ungdomsleir, og for første gang arrangerte vi en nasjonal 
familiesorgsamling. Sorgarbeidet har denne perioden blitt løftet som et viktig tilbud til dem som har mistet. 
Opplæringen av likepersoner er også en viktig satsing. 

Vi har blitt en enda mer kjent forening i fagmiljøene og der hvor viktige beslutninger tas. Vi er en forening 
som lyttes til, og det er ikke tilfeldig at Foreningen for hjertesyke barn fikk plass i et nyutnevnt nasjonalt 
brukerutvalg i Helsedirektoratet. Også på andre viktige brukerområder er vi representert, både lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Vi er en naturlig samarbeidspartner for fagmiljøene, og vi ble derfor en synlig aktør på 
det nordiske samarbeidsmøtet for barnekardiologer sist høst. 

Vi er godt inne i jubileumsåret, og landsmøtet skal nå stake ut kursen for viktige satsningsområder de 
kommende årene. Kompetanseheving blant tillitsvalgte og medlemmer og satsing på fag og forskning er 
viktige stikkord fremover. Foreningen for hjertesyke barn skal bli en enda viktigere organisasjon, både for 
medlemmer og fagmiljøer.

Gratulerer med jubileet!

Erik Skarrud, leder av landsstyret

Gratulerer med jubileet!
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Kjære alle medlemmer av 
Foreningen for hjertesyke barn

St. Hans 1976
Tiden varer evig fra åtte til to
Seks timer nådeløst alene med
Angsten. Døden. Komplikasjoner.
Hypotermi. Hjerte-lungemaskin. Patch.
Det hjelper å tenke på metoder og teknikk.
Seks timer.
Bak alle skremmende rør og elektroder.
Med blinkende lys som i en flycockpit.
Ligger du der. Og lever.

St. Hans. Det er årets lyseste dag.

Camilla ble født 29. mars 1975. Vi hadde ingen anelse om at det ikke var et sunt og friskt barn vi lykkelige 
foreldre hadde med oss hjem fra klinikken. At barn kunne ha hjertefeil, hadde vi knapt hørt om. Men etter noen 
måneder ble det konstatert. Vi følte oss hjelpeløse og alene. 

I avisen fant jeg så en morgen utpå høsten en liten annonse. LHL inviterte foreldre til hjertesyke barn til å 
møtes med tanke på å danne en interesseforening. Sammen med 10–15 andre møtte vi opp. Fred Bergersen 
fra LHL loste oss igjennom en kveld som for oss alle ble skjellsettende. Vi var ikke alene lenger, vi kunne stå 
sammen og kjempe for barna våre. Foreningen ble født der og da, men ble formelt konstituert med styre først 
den 5. mai 1976. Fred holdt tak i oss og alle formaliteter. At LHL sto bak, gjorde at vi helt fra starten av hadde 
tilgang på ressurser og kunne konsentrere oss om det som var viktig for oss: Hva var våre behov som foreldre, 
hva trengte vi av kunnskap og støtte for å være gode foreldre for barna våre og ikke minst: hva var barnas 
behov og muligheter. 

Så glade vi var for å ha funnet hverandre. Foreldreforeningen for hjertesyke barn kalte vi oss den gangen. Per 
Erik Thorsrud tok på seg formannsvervet, Evy Lund ble sekretær, jeg var nestleder.

Tilfeldighetene gjorde at Frambu helsesenter åpnet opp for nye grupper, og vår forening ble invitert til å være 
med på å utforme to ukers spesialkurs for familier med hjertesyke barn fra hele landet. Det ble en fantastisk 
start, ikke minst for å gjøre foreningen kjent og for å etablere et godt samarbeid med det medisinske 
barnehjertemiljøet. De dyktige fagfolkene på Frambu sto på for barna våre og fulgte opp ved behov etter 
kurset.

1976 var begynnelsen på en ny tidsepoke når det gjelder behandling og muligheten for kirurgisk 
totalkorreksjon av medfødt hjertefeil. Jeg vil hevde at Foreldreforeningen for hjertesyke barn spilte og 
stadig spiller en viktig rolle også i så henseende. Vi i styret så dessuten klart behovet for informasjon til alle 
de instanser som våre barn møtte: helsestasjon, trygdemyndigheter, tannhelsepersonal, fysioterapeuter, 
barnehage, skole, kommunalt hjelpeapparat. Vi hadde møte på møte. 

Men det som betydde mest for oss var nok medlemsmøtene – det å være sammen, dra på turer og kurs – med 
og uten barn. Snart fikk vi kontakt med foreninger i Sverige og Danmark og kunne utveksle erfaringer på kryss 
og tvers over landegrensene.

Det ble år med mange gode erfaringer og minner, men også med noen sorger. Vi ble alle berørt av våre barns 
skjebner. Slik vil det alltid være når en engasjerer seg i en sak og i andre mennesker.
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Det er en glede å registrere at FFHB ikke bare lever, men har utviklet seg til en moden og selvstendig 
interesseforening. Mye er blitt bedre og annerledes på 40 år. Heldigvis. Samtidig har foreningen stadig viktige 
og nye oppgaver å ta tak i.

Som representant for oss som startet opp, ønsker jeg foreningen lykke til videre med en viktig 
samfunnsoppgave.

Gratulerer med 40-årsjubileet!
Ann Kristin Stapnes, nestleder i foreningens styre i 1976
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nettverk for medlemmer

Foreningen for hjertesyke barn har i 2014 og 2015 hatt som strategisk 
mål å være en fremtidsrettet og effektiv medlemsorganisasjon, som 
sørger for at barn med hjertefeil får best mulig livskvalitet. Gode 
tilbud til medlemmene og gunstige rammevilkår for organisasjonen og 
tillitsmannsapparatet står sentralt.
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Å få et barn med hjertefeil er en dramatisk hendelse, og for de fleste snus livet på hodet. Støtte og 
nettverk for familiene på eget hjemsted gjennom foreningens lokale aktiviteter og likepersoner, er 
en av grunnsteinene i vårt arbeid. Gjennom foreningens fellesskap og arenaer for å møtes, utveksles 
erfaringer, og man lærer av hverandre. Dette er verdifulle bidrag til en trygg og god hverdag for de 

hjertesyke barna og familiene deres. Både foreldre, søsken og det hjertesyke barnet ivaretas.

FELLESSKAP OG SAMLINGER
Engasjementet og innsatsen i fylkeslagene for å 
få samlet medlemmene har også i 2014 og 2015 
vært stor og variert. Det har vært gjennomført 
mer enn 400 små og store arrangementer og 
samlinger rundt om i landet, både lokale, regionale 
og nasjonale. Alt fra pizzakvelder, bowling, 
mammakafé og svømming, til helgesamlinger 
for hele familien med faglige foredrag, sosiale 
aktiviteter, og til arrangementer i samarbeid med 
sykehusene og andre fagmiljøer. 
Over 200 tillitsvalgte rundt om i landet står på 
for å legge til rette for gode arrangementer og et 
verdifullt fellesskap for våre medlemmer.

Sommertur til 
Flatanger, august 
2015, 50 deltakere; 
hjertebarn, 
søsken, foreldre, 
besteforeldre 
og søskenbarn. 
Thomas Brøndbo 
underholdt. Hele 
helgen ble tilbrakt 
ute ved havet i 
nydelig vær.

Møre og Romsdal

Årsmøte Nordland Møre og Romsdal

Østfold

Sogn

Buskerud

«Hele familien liker å være sammen 
med hjerteforeninga. Ikke minst Sivert, 
han kjenner de andre barna så godt. De 
er et viktig nettverk for ham.»
Else, mamma til hjertesyke Sivert, Nord-Trøndelag.
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«Vi er aktivt med i Foreningen for 
hjertesyke barn i dag, og har stor 
glede av alt vi finner på her. Det 
er fint å være sammen med andre 
familier, vi får så mye god støtte 
gjennom dette.» 
Trond Magne, pappa til to hjertesyke, Maria og Adrian, 
Vest-Agder

«For Benjamin 
er det godt å bli 
kjent med andre 
med hjertefeil, 
som heller ikke 
kan bli topp-
idrettsutøvere 
eller brannmenn. 
I foreningen kan 
han bli kjent med 
andre som lever 
med liten eller 
stor hjertefeil, og 
på den måten blir 
han tryggere på sin 
egen situasjon.»
Espen, pappa til hjertesyke 
Benjamin

Sør Trøndelag organdonasjonsdagen

HordalandNordland

Pinseleir Vestfold

Buskerud

Rogaland Sør-Trøndelag
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NETTVERK FOR UNGDOM
Ungdom med medfødt hjertefeil nyter også 
godt av et fellesskap. Det er lærerikt for dem 
å være sammen og utveksle erfaringer, også 
uten foreldrene til stede. Fellesskap med andre 
ungdommer som vet og forstår hva du selv har 
opplevd, er viktig for å bevisstgjøre om egen 
situasjon, og gjør overgangen til voksenlivet 
tryggere. 

I 2013 og 2014 ble det totalt arrangert 12 leirer 
for ungdom med hjertefeil i Foreningen for 
hjertesyke barn. To av dem var nordiske (ungdom 
fra hele Norden), åtte var regionale (ungdom 
fra flere fylker i regionen) og to var nasjonale 
med deltakere fra hele landet. Her knyttes 
vennskapsbånd for livet, og de opplever å være 
en av mange som har hjertefeil. I 2014 deltok 92 
ungdommer på leir, i 2015 110 ungdommer.
Fylkeslagene har i perioden hatt fokus 
på ungdom, blant annet med å rekruttere  
ungdomsrepresentanter i styrene. Flere 
av disse ungdommene har også deltatt på 
fylkeskonferanser.

Flere fra foreningen Voksne med medfødt 
hjertefeil har vært med som ledere på FFHBs 
ungdomsleire, et viktig og konkret samarbeid 
mellom disse to organisasjonene.

Regionsleir Randøya

«LEIR ER SYKT GØY!»
Deltakerne ungdomsleir 2015

«Hadde jeg visst at det 
var så moro, skulle jeg ha 
vært med før!»
Deltaker nasjonal ungdomsleir 2014
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HJERTEKAFÉ OG HJERTESTAND PÅ RIKSHOSPITALET 
I 2014 ble det gjennomført ni Hjertekafeer på Rikshospitalet, samtlige på 
kveldstid. Frivillige likepersoner og administrasjonen har på disse kveldene hatt 
gode samtaler med foreldre, som både ønsker informasjon og å kunne snakke med 
noen om situasjonen de er i. 

I 2015 endret vi litt på konseptet med kafé, og vi hadde i stedet bemannet stand 
på dagtid, fordelt utover vår- og høstsemesteret. Dette gjorde at vi samlet sett 
nådde flere familier med et hjertesykt barn med samtaler og informasjon, og at vi 
i tillegg fikk rekruttert noen nye medlemmer. 

FYLKESKONFERANSER – INSPIRASJON OG 
MOTIVASJON FOR TILLITSVALGTE 
Det er arrangert tre nasjonale fylkeskonferanser i 2014 og 2015, hvor 
tillitsvalgte fra hele landet, både erfarne og nye, møtes for faglig påfyll, 
informasjon og motivasjon. 
Opplæring i styrearbeid og i foreningens rutiner er noe av det vi samles 
om på fylkeskonferansene. I tillegg har konferansene tatt for seg 
temaer som brukermedvirkning, likepersonsarbeid og ungdom. 
Eksterne foredragsholdere har bidratt med faglig påfyll innen 
medisinsk behandling av barn med medfødt hjertefeil, og de har gitt oss 
motivasjon for videre arbeid lokalt og sentralt. 

LANDSMØTE 2014
I april 2014 avholdt Foreningen for 
hjertesyke barn sitt landsmøte på Fevik. 
Tre dager med viktige diskusjoner og 
prinsipielle beslutninger.

Kristin Tvervåg fortalte sin historie 
som likeperson, gjennom en svært 
personlig beretning om hva dette 
gir henne som menneske, og hva det 
koster.

Trude Linja har en hjertesyk sønn 
som da han var åtte år gammel 
ble hjertetransplantert. På 
fylkeskonferansen delte hun sin 
historie og ga et ærlig og usminket 
innblikk i hvordan en prosess i 
forkant og etterkant av en slik 
transplantasjon oppleves. Trude 
Linja har sittet i styret til Stiftelsen 
Organdonasjon.

Seksjonsoverlege Ansgar Berg 
fortalte om prosjektet «Hjerte 
13+» og Janne Valden fra 
FFHB Hordaland fortalte om 
ungdomskursene de arrangerer i 
samarbeid med sykehuset.

Barnehjertekirurg gjennom 35 år, Harald 
Lindberg, fortalte om sine erfaringer og 
historier på fylkeskonferansen i 2014.
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LIKEPERSONSARBEID
Likepersoner er foreldre som har et hjertesyke barn eller som har mistet sitt 
barn. Eventuelt kan det også være andre nære pårørende. Kjennetegn for en 
likepersoner er at dette er en som har lært seg å leve med og i situasjonen, og 
som derigjennom kan dele sine erfaringer og være en støttespiller for andre 
som opplever noe tilsvarende. Dette er et supplement til den omsorgen og 
hjelpen den enkelte får fra sin familie, venner, kollegaer og det offentlige. Det 
er også et mer formalisert supplement til det viktige fellesskapet og støtten 
som tilbys gjennom alle foreningens øvrige aktiviteter.

Likepersonsarbeidet er et viktig satsningsområde for Foreningen for 
hjertesyke barn, og vi har de siste årene både styrket og formalisert tilbudet 
i omfang og kvalitet, for slik å kunne bistå og hjelpe flere medlemmer. I 2015 
startet foreningen et skoleringsprogram for likepersoner, hvor 25 personer 
deltok på kurs med faglig påfyll og erfaringsutveksling. 

FAMILIEHELG PÅ RØROS MED 
FOKUS PÅ HABILITERING
En helg i oktober 2014 var ni familier, til 
sammen 18 voksne og 17 barn, fra hele landet, 
samlet på Røros rehabiliteringssenter. Fokus 
for helgen var kosthold, fysisk aktivitet, familie 
og samspill. Helgen besto av både foredrag, 
veiledning, aktiviteter og mye sosialt samvær. 
Alt sammen for å trygge og bevisstgjøre store 
som små på hva de selv kan gjøre for å ha en 
sunn og god livsstil i hverdagen. Nye vennskap 
ble knyttet både mellom voksne og barn. 
Prosjektet ble gjennomført med støtte fra 
ExtraStiftelsen.
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HJERTESYKE 
BARNS DAG 

SAMLINGER FOR FAMILIER SOM MISTER SITT 
HJERTESYKE BARN
Vårt likepersonsarbeid har siden foreningens begynnelse også rettet 
seg mot familier som har mistet sitt barn. I perioden 2014 og 2015 
har det vært gjennomført flere samlinger i perioden, hvor både 
foreldre, søsken og besteforeldre har vært i fokus. 
I februar 2014 var det helgesamling i Oslo med ni deltakere som 
representerte seks barn. Evalueringsskjema viste at deltakerne var 
svært fornøyde med innhold og opplegg.
I mars 2015 var det helgesamling på Olavsgaard Hotel med 15 
deltakere. Dette ble en kombinert foreldre/besteforeldre-samling, 
og også her viste evalueringen at deltakerne var svært fornøyde. 
I september 2015 ble det for første gang arrangert en nasjonal 
samling for hele familien på Haraldvangen. Nærmere 40 personer var 
samlet til en fantastisk helg i Hurdal. Familiene deltok på aktiviteter 
utendørs, det var foredrag, de hadde kreativt verksted sammen og 
det var rikelig tid til sosialt samvær.

«Både helgesamlingen og denne 
familiesamlingen har betydd alt for 
oss. Vi har fått god støtte av venner 
og familie, men å møte andre som har 
mistet et barn er noe helt spesielt.»
Helene og Petter, deltakere på familiesamling i Hurdal

Fra Ressursgruppens styringsgruppe: Leder Anita Thygeson 
Gresberg, Jan Tore Larsen (til venstre) og Torgrim Gresberg.
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"Som mor hadde jeg veldig mye glede av foreningen. Vi møtte andre i 
samme situasjon og Vegard fikk masse venner. Vi var på både møter og 
fine turer. Jeg har fortsatt kontakt med flere av foreldrene. Kursene vi fikk 
var også viktige, det var så mye nytt å sette seg inn i om stønader og ret-
tigheter og om livet med hjertefeil."» Bente, mamma til Vegard, medlem siden 1979.

Stiftelsesmøte: Foreldreforeningen for hjertesyke barn
LHL-annonser i landets største aviser våren 1976 inviterte foreldre til møte for å diskutere 
etablering av en mulig forening. 5. mai 1976 var det formelle stiftelsesmøtet, med 13 foreldre til 
stede. Per Erik Thorsrud ble valgt til foreningens første leder.

I november 1976 var medlemstallet i foreningen 44 personer. Årlig kontingent var på kr 15 per 
foreldremedlem. I dag har Foreningen for hjertesyke barn fylkeslag i alle landets fylker og nesten 5 
000 medlemmer som nyter godt av foreningens aktiviteter. 

Foreningen var de første årene utelukkende basert på frivillighet. I dag, 40 år senere, er fortsatt det 
frivillige arbeidet grunnsteinen som sørger for å ivareta mange av hjertebarnfamilienes behov, både 
gjennom deltakelse i fylkesstyrer og aktiviteter og gjennom et omfattende likemannsarbeid.

Lokallag
På årsmøtet i 1977 ble egne 
distriktskontakter oppnevnt, 
som arrangerte lokale forel-
dretreff rundt om i landet 
og spredte informasjon om 
foreningen. Nordland, Øst-
fold og Hedmark var blant 
de første fylkeslagene som 
ble etablert i FFHB.

Hedmark fylkeslag

VEDTEKTER FFHB 1978
• Foreldreforeningen er en landsomfattende sammenslutning av forel-
dre/foresatte til hjertesyke barn.

• Foreldreforeningen er en interesseorganisasjon som skal ivareta 
interessene til de  
hjertesyke barna og deres familier.

•  Foreldreforeningen er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

På årsmøtet ble det også bestemt at foreldre/foresatte som har hatt hjertesyke barn, kan bli 
medlemmer. Dette åpnet for de som hadde mistet sitt barn.

Historikk
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Historikk

Sorgarbeid
Den første organiserte sorgsamlingen i FFHB ble avholdt på 
Støtvig Hotel i 1998. Sturla Røiseng var den første lederen 
for Ressursgruppa, som ble opprettet i 1999 og skulle arran-
gere/tilrettelegge fremtidige sorgsamlinger.

Samarbeid med LHL
De første årene fungerte Foreldreforeningen for hjertesyke barn som en seksjon i LHL, og dro både prak-
tiske, og delvis økonomiske, veksler på organisasjonen. Det oppsto noe interessekonflikt, blant annet fordi 
LHL ønsket å agere som pressgruppe, mens Foreldreforeningen for hjertesyke barn primært ønsket mer 
dialog med de medisinsk faglige miljøene. Løsrivelsen fra LHL skjedde gradvis og over flere år. 

Stiftelsesmøte
LHL annonserte på våren 1976 i landets største aviser og inviterte foreldre til møte for å diskutere 
etablering av en mulig forening. 5. mai 1976 var det formelle stiftelsesmøtet, med 13 foreldre til stede. 
Per Erik Thorsrud ble valgt til foreningens første leder.

Kurs og samlinger for foreldre på Frambu 
FFHB hadde et nært samarbeid med Frambu helt fram til 1994, og samarbeidet tett om kurs og 
opphold for både foreldre, hjertesyke barn og søsken. Administrativ leder på Frambu, Odd Kjus, 
og nestleder i FFHB, Ann Kristin Stapnes, utarbeidet og gjennomførte disse årlige kursene på 
Frambu. Første gang var i februar 1977, med 26 barn og 29 foreldre til stede. I 1994 ble senteret 
gjort om til å være for sjeldne diagnoser, og gruppen medfødt hjertefeil måtte ut.
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Navnebytte
I 1987 hadde FFHB 1000 medlemmer. På Landsmøtet i 1987 ble navnet vedtatt endret til Foreningen 
for hjertesyke barn. Man ønsket tydeligere fokus på barna. 

Logo
Foreningens første logo var et enkelt 
hjerte. Etter hvert ble tegningen av en 
voksen som bærer et barn foreningens 
logo. I 2010 ble dagens logo vedtatt som 
FFHBs offisielle.

Støttemedlemmer
I 1981 ble det i tillegg til medlemskap mulig for andre, som ikke selv hadde hjertesyke barn, til å bli 
støttemedlemmer i FFHB. 

Den store styrkeprøven 2006
13 hjertesyke ungdommer, inkludert støttemannskaper, syklet 14. juni 2006 fra Eidsvoll til Oslo.

Jubileumsseminar i 
Lofoten i 2006
Tre fylkeslag i nord, 
180 mennesker, samlet i 
Lofoten til faglig og sosial 
jubileumssamling.

Voksne med medfødt hjertefeil etablert i 2010
Gruppen unge og voksne med medfødt hjertefeil over 18 år 
er stadig voksende. Foreningen for hjertesyke barn var i 2010 
en aktiv fødselshjelper til at en søsterorganisasjon ble etablert, 
«Foreningen voksne med medfødt hjertefeil» (i dag «Voksne 
med medfødt hjertefeil»), slik at også hjertebarn over 18 år har 
et relevant foreningstilbud.



Informasjon og kunnskapsformidling

Behovet for oppdatert og relevant informasjon er stort. Foreldre 
ønsker å lære om barnets diagnose, om hva som finnes av medisinske 
behandlinger og muligheter, om rettigheter og om hva slags oppfølging 
barnet kan og bør få i hverdagen. 
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Vi jobber kontinuerlig med å formidle aktuell, nyttig og kvalitetssikret kunnskap som kan gjøre familiene 
trygge og kompetente til å håndtere tilværelsen med sykdom. Til dette benytter vi ulike kanaler og arenaer 
og samarbeider med et stort nettverk av relevante fagpersoner.

I den siste fireårsperioden har ett av foreningens strategimål vært å styrke samarbeidet mellom barnehage/skole, 
hjem og andre instanser, slik at flere barn med medfødt hjertefeil får nødvendig tilrettelegging og hjelp i hverdagen, i 
barnehagen og på skolen. Dette har vi gjort gjennom den store satsningen på prosjektet «Hjertevennlig oppvekst» og 
informasjonsverktøyet «Hjertepermen».

HJERTEPERMEN – OM BARNEHAGE 
OG SKOLE
Alle barn med medfødt hjertefeil skal ha gode 
liv – også i barnehagen og på skolen. Gjennom 
prosjektet Hjertevennlig oppvekst gir vi 
informasjon, råd og veiledning til familier, 
barnehager og skoler.
Hjertepermen ble utviklet i 2014 gjennom et 
tett samarbeid mellom foreldre til barn med 
medfødt hjertefeil og fagfolk som jobber med 
dem. Permen inneholder praksisnære råd 
og tips til foreldre og lærere, og materiellet 
fremmer dialog mellom barnehage, skole og 
barnets hjem. Barnets lærer mottar en egen 
perm, Lærerpermen, som senere følger eleven 
oppover i skolesystemet. Permen suppleres 
med nye faktaark etter hvert som barnet blir 
eldre.

I 2015 har det blitt gjennomført pilotforsøk 
med Hjertepermen i fire fylker. Etter 
evaluering vil Hjertepermene i 2016 bli 
tilgjengelig for alle medlemmer i Foreningen 
for hjertesyke barn. 
Hjertepermen er utviklet og produsert med 
støtte fra ExtraStiftelsen. 

HJERTEBARNET
Vårt medlemsblad Hjertebarnet 
er en av våre viktigste 
kunnskapsformidlere. Bladet kom 
til sammen ut åtte ganger i løpet 
av 2014 og 2015, hvert nummer 
med 52 sider fagstoff, reportasjer 
og relevant informasjon for 
hjertebarnfamilier og fagpersoner 
som arbeider med disse barna. Sju 
sider er hver gang satt av til Voksne 
med medfødt hjertefeil (Hjerterom). 
Hjertebarnet trykkes i et opplag på 
rundt 20 000, og når også ut til en 
rekke relevante faggrupper. 

H ertebarnet

Vær nysgjerrig og snakk med oss  side 5-9

Kunnskap gir trygghet side 12-14

Kommunikasjon er viktigaste medisin  side 28-29

Les me
r om :

Nr. 3 • 2014   |   Utgis aV ForeNiNgeN For hjertesyKe barNH ERTEBARNET

Trives godt med mye aktivitet   side 5-7

Vaksinasjon er solidarisk  side 21-25

Familien som pasient   side 30-31

Les mer 
om :

Nr. 4 • 2014   |   UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARNH ERTEBARNET
Nr. 3 • 2015   |   UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Les mer om :
Emma har ett hjertekammer – i full fart på sykkelen   side 5-8Stort hjerte for små hjerter på Jamaica  side 18-22Negative livshendelser gjør ungdom sårbare   side 34-36

H ERTEBARNET
Nr. 4 • 2015   |   UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Les mer om :
«Hjertepumpen reddet livet mitt»  side 5-9Haralds firbente venner   side 24 - 26Tverrfaglig oppfølging - Unngå «å vente og se»' side 20-23
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NYHETSBREV
I 2015 startet vi opp med å sende ut månedlige nyhetsbrev til 
våre tillitsvalgte. Sju nyhetsbrev gikk ut, med informasjon om 
fylkeskonferanser, sommerleir, nyheter angående politiske 
høringer, informasjon om kurs og annen informasjon som er 
relevant for de tillitsvalgte.

LINKEDIN
Linkedin er verdens største sosiale plattform for akademikere, 
profesjonelle og beslutningstakere. Vi anser det derfor som 
viktig å være til stede, og har etablert en plattform på denne 
siden for å kunne drive informasjonsformidling.

VÅRE NETTSIDER FFHB.NO 
På www.ffhb.no kan foreldre og andre finne svært 
mye relevant informasjon om det å leve med medfødt 
hjertefeil. Nettsiden www.ffhb.no hadde i perioden 
2014 og 2015 75 570 besøkende, som hver i 
gjennomsnitt var inne på siden vår i 2 minutter. «Spør 
eksperten», «Kontakt oss» og «Å leve med hjertefeil» 
var de mest besøkte sidene etter førstesiden.

Alle fylkeslagene i Foreningen for hjertesyke barn 
har egne nettsider som en del av www.ffhb.no, med 
informasjon om fylkeslaget og om aktiviteter i området.

SPØR EKSPERTEN
En populær side på www.ffhb.no er den interaktive 
spørsmål-og-svar-tjenesten «Spør eksperten». En 
barnelege, en jurist og en psykolog, som alle tre har lang 
og bred erfaring fra arbeid med barn som har medfødt 
hjertefeil, svarer direkte på spørsmål fra brukerne. 
Tjenesten er anonym, og svarene gjøres tilgjengelige for 
alle i et åpent arkiv. Siden oppstart på slutten av året 
i 2013, er nær 200 spørsmål fra brukerne besvart av 
ekspertene, majoriteten av medisinsk art. 

BROSJYRER 
Det meste av vår informasjon er tilgjengelig på www.ffhb.no, 
men enkelte brosjyrer blir fremdeles produsert. 

HJERTETELEFONEN
Hjertetelefonen betjenes av en psykolog, og er 
et gratis tilbud om samtale til våre medlemmer, 
annenhver tirsdag på kveldstid. 
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RETTIGHETSSENTERET 
Foreningen for hjertesyke barn er tilknyttet Rettighetssenteret 
ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Våre medlemmer 
er også brukere av denne juridiske tjenesten, som er gratis 
for publikum. Tjenesten fikk i 2014 og 2015 nesten 2500 
henvendelser med juridiske spørsmål, hvor om lag en femtedel 
dreide seg om barn under 19 år.

FACEBOOK 
Foreningen for hjertesyke barn har en åpen side på Facebook, 
som ved utgangen av 2015 hadde nær 8000 tilhengere, 75 
prosent kvinner og 23 prosent menn. Siden er en god møteplass 
for våre brukere. Den brukes til å oppdatere informasjon og 
til å utveksle erfaringer og gi innspill. Flere av fylkeslagene 
i foreningen har egne grupper (både åpne og lukkede) på 
Facebook, som også viser seg å være en fin arena for diskusjon 
og for å få tak i og holde kontakten mellom medlemmene. 

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN I MEDIA 
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Barneidrett er trygt, også for
de barna med medfødt
hjertefeil. Det konklude-
rer en landsomfattende,

norsk studie som nylig ble publi-
sert i anerkjente European Heart
Journal. Cirka 27 000 nordmenn
har medfødt hjertefeil. Medfødt
hjertefeil er den vanligste med-
fødte defekten hos barn.
– Dette er en gruppe barn som

lett kan møtes med overbeskytt-
else og begrensninger. Nå har vi
vist gjennom en stor studie at det

er det ingen grunn til, sier Jarle
Jortveit, overlege ved Hjertesek-
sjonen på Sørlandet sykehus.
Studien er utført ved Rikshos-

pitalet, sammen med forskere fra
Haukeland ogUniversitetet i Ber-
gen. Her har de vist at barn med
medfødt hjertefeil ikke har økt ri-
siko for plutselig hjertedød i for-
bindelsemed fysisk aktivitet.Alle
barn født iNorgemellom1994og
2009 er inkludert i studien.

Unødig engstelse
– Hjertebarn blir møtt med
engstelse og beskjed om at de
ikke må anstrenge seg fra for-
eldre, barnehage og lærere. Nå
har vi vist at det er helt trygt

for hjertebarn å være fysisk ak-
tive og vi kan få vekk unødige
begrensninger forhjertebarna,
sier Jortveit.
Hjertehendelser i forbindelse

med idrett får mye oppmerksom-
het de sjeldne gangene det skjer.
Det kan skape unødig frykt.
– De personene dette gjelder,

har nesten alltid andre tilstander
ennmedfødt hjertefeil, som arve-
lig betinget hjertemuskelsyk-
dom, rytmeforstyrrelser eller
kransåresykdom, sier Jortveit.
I studien har de sett på barn

født med strukturelle hjerte-
feil. Medfødt hjertefeil er for
eksempel slikt som hull i hjer-
tet eller klaffefeil.

– Dette er en ganske komplett
oppfølgning, som gir ny viten.
Forekomsten av plutselig død er
lav og på bakgrunn av de data som
legges fram, er det intet som tyder
på at dette har sammenheng med
fysisk aktivitet, sier Lars Gulles-
tad, professor og kardiolog ved
Oslo universitetssykehus.
– Disse norske dataene konklu-

derer at det ikke er noen grunn til
å legge restriksjoner på disse bar-
na.Det er ingen grunn til å fraråde
fysisk aktivitet, fortsetter han.

Sunn aktivitet
– Nytteverdien av fysisk aktivitet
er godt dokumentert. Fysisk akti-
vitet er viktig for alle, også for

KAN TRENE SOM

D HJERTESYKDOM
Tekst: JORUN GAARDER
jga@dagbladet.no

GODT NYTT: Overlegene JarleJortveit, Henrik Holmstrøm og
Hanni Peteresen fra Foreningen forhjertesyke barn er glad de har vistat fysisk aktivitet er trygt.

STOR STUDIE
GIR NY VITEN

GIR GASS: – Jeg klarer ikke lande på beina når jeg tar salto, sier Markus Røang (10). Han har en medfødt hjertefeil. Foreldrene Nina og Thomas Røang er mer bekymret for at han skal dette og

Fysisk aktivitet er sunt uansett, også for barna med medfødt hjertefeil.

dem med hjertefeil, sier Jortveit.
Risikoen for idrettsdødsfall

er generelt høyere om man er
utrent enn veltrent, og høyere
jo eldre man er, skriver Foren-
ingen forhjertesykebarnpå si-
ne hjemmesider.
– Fysisk aktivitet er viktig for

alt fra vekst, motorisk utvikling,
konsentrasjon, følelse av me-
string og for trivsel. Barn med
hjertefeil havner fort i en ond sir-
kel, der de ikke får trent fysisk og
heller ikke får trent sosialt. Bar-
neidrett er like viktig for det sosi-
ale og psykiske som det er for fy-
sikken, og dette er ekstremt vik-
tig for barn med hjertefeil, sier
Henrik Holmstrøm, overlege og

sisteforfatter av studien. Til dag-
lig følger han opp barnmedmed-
født hjertefeil på Rikshospitalet i
Oslo.
Men toppidrettsutøver er

det likevel ikke sikkert at de
blir.
– Mange av barna har redusert

yteevne, sier Holmstrøm.

Inn på banen
Hjertefeilen kan gjøre at de blir
fortere sliten,mendet er ikke ska-
delig for demåpresse seg tilmaks.
Holmstrøm har tidligere testet
maksimal utholdenhet på løpe-
bånd for barn med hjertefeil. De
tåler godt å presse seg til maks.
– Barna kjenner sine egne be-

grensninger og knyter heller sko-
lissa en ekstra gang i gymtimen.
Det er ikke noe de voksne trenger
å regulere for barna, det vet de
godt selv, sier Hanni Petersen i
Foreningen for hjertesyke barn.
Informasjonsmateriell de sender
ut understreker nettopp dette –
barna trenger ingen spesialhen-
syn, og kan fint regulere selv hvor
mye de orker.
– Barnaskal lokkes, ikke piskes,

sier Holmstrøm.
Forskerne håper deres funn kan

dempe engstelsen.
– Hvis våre funn kan få noen

hjertebarn vekk fra sidelinja
og inn på banen, er mye gjort,
sier Jortveit.

M ANDRE BARN

GØY: – Jeg er treneren hans, sierstorebror Tobias Røang (15) når han oglillebror Markus (10) spiller fotball ihagen. FOTO: BJØRN LANGSEM

g slå seg når Markus hopper på trampolina, gjerne to timer i strekk. FOTO: BJØRN LANGSEM

Dagen før Dagbladet møter familienRøang hjemme i Bærum, spilte Mar-kus fotballkamp – og scoret forStabæk. Men da Markus ble født,var det usikkert om han ville over-leve.
– Det var en bilyd på hjertet, ogplutselig ble rommet fylt av leger,minnes mora Nina Røang.
Markus hadde alvorlig hjertefeil.To pulsårer skal gå ut fra hjertet ogforsyne det lille og store kretsløpet.Markus hadde bare én. Familien fikkei uke hjemme før operasjon, og rakkå arrangere en haste-dåp. På Riks-hospitalet opererte legene inn en nypulsåre, et kunstig rør i hjertet. Påbrystkassa har tiåringen et arr somser ut som «en tiger har klort ham»,som familien sier.
– Jeg tenker ikke noe på arret, sierMarkus.
– I begynnelsen tenkte vi en del pådet, og i barnehagen fikk vi opp-levelsen at det var litt «stakkarsMarkus», men vi har fått beskjed avlegene at Markus kommer til å kun-ne leve et normalt liv. Vår sønn skal

leve og behandles som alle andre.Når vi har sett at han kanskje ikkeløper like fort som de andre, har viikke sagt at det er fordi du har hjer-tefeil, sier pappa Thomas Røang.– Markus går på ski om vinteren,han står på slalåm og han spillerfotball. Vi er ikke et sekund be-kymret i hverdagen, sier Thomas.– Fotball er det gøyeste jeg vet.Alle syns jeg er så god i forsvar, såjeg må ofte spille det, sier Markus.En gang i året er Markus til kon-troll hos legen. Det kunstige røretmå byttes ut flere ganger i løpet avlivet. Nå er pumpekapasiteten hansredusert med 40 prosent. Når dener redusert 70 prosent, byttes røret.– Folk som ikke vet, spør hvoraktiv Markus kan være, men vi harfått vite at det kan ikke skje noeakutt. Vi setter ingen grenser, hanfår gjøre det han vil. Han regulereralt selv, sier Nina.
Markus vil gjerne bli fotballspillernår han blir stor. Han skrev et brevtil idolet Ronaldo, og sa at han gjer-ne ville bli like god som ham, menat han kanskje ikke kunne det, fordihan har hjertefeil.
– Eller så vil jeg bli dyrepasser izoologisk hage, jeg er veldig glad idyr, sier Markus.

– SKAL LEVE SOM ALLE ANDRE
Markus Røang (10) er en aktiv
gutt, som tiåringer flest. Den
medfødte hjertefeilen tenker
han ikke noe særlig på.

HELGEAVISA!
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FAKTA

MEDFØDT HJERTEFEIL
h Litt over ett av hundre barn
som fødes, har medfødt hjerte-feil.
h Det lever cirka 9000 barn iNorge under 18 år med medfødthjertefeil, cirka 18 000 over 18
år.
hMedfødt hjertefeil er den
hyppigst forekommende med-fødte sykdommen.
h Det er stor variasjon i alvor-lighetsgrad og kompleksitet vedmedfødt hjertefeil.

KILDE: FORENINGEN FOR
HJERTESYKE BARN

«DET ER
HELT TRYGT
FOR HJERTE-
BARN Å VÆRE
FYSISK
AKTIVE.»

JARLE JORTVEIT,
overlege

FAKTA

STUDIEN
h Totalt inngår 943 871 barn
født i Norge i perioden fra
1994–2009, hvor av 11 272 av
disse hadde medfødt hjertefeil, istudien.
h Barna med hjertefeil som bleundersøkt var fra to til 18 år, ogble fulgt ut året 2012.
h Barn med hjertemuskelsyk-
dom (for eksempel kardiomyo-pati) og alvorlig rytmesykdom
er ikke inkludert.
h Studien sier ikke noe om hvaslags type aktivitet barna har
drevet med.
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Da Kongsberg-kunst-
neren Morten Mark-
manrud døde i fjor, 
ønsket familien at 
minnegaven skulle 
gå til syke barn og 
kreativ utfoldelse. I 
går fikk de se resulta-
tet.
siri-helene hagen lia
siri-helene.lia@laagendalsposten.no

Penselstrøkene går lett 
over de små lerretene på 
Barne- og kvinneklinik-

ken på Rikshospitalet. Noen 
maler rolig, mens andre har 
mer energi. Det er kunstdag 

takket være Morten Markman-
rud.

Mange følelser
Både kona og de tre barna til 
Markmanrud var til stede.

– Det er veldig fint å være 
her, og at de også får mulighe-
ten til å utfolde seg på den må-
ten. Kanskje de har evner de 
ikke vet om, sier datteren Ma-
ren Markmanrud. 

– Jeg håper det kan gi dem 
både ro og glede, sånn som 
kunsten gjorde for pappa, sier 
Marte.

Kona Kjersti la ikke skjul på 
at hun syntes det var spesielt å 
være tilbake på Rikshospitalet. 

– Det er rart, merkelig og 
sårt. Det er mange følelser her i 
dag, sier hun. 

– Men det er godt å bearbeide 
det, og det er fint å se at penge-
ne kommer til nytte, legger 
hun til. 

har huset fullt
Aslak Flønes (4,5) var et av bar-
na som ivrig ga seg i vei med 
pensel og maling. Han kommer 
egentlig fra Trondheim, og har 
vært på sykehuset i tre uker 
sammen med mamma og pap-
pa. 

– Jeg skal tegne huset vårt, 
sier han fornøyd. 

Maren og Marte står ved si-
den av og følger med på det 
han gjør. De smiler. Rundt dem 
står maleriene som faren deres 
har malt, og som de har tatt 
med for anledningen. Flere av 
dem har hengt i vandrehallen 

Fører kunsten videre etter hjertesyke Morten Markmanrud

Kunstdag til pappas minne

SaMlet: Familien Markmanrud ser på barna som lager kunst på Rikshospitalet. Fra venstre: Kjersti, Marte, Martin og Maren. Barna er Aslak Flønes og Oriana Rønning. 
 alle foto: Siri-helene hagen lia

utfolder Seg: Kjersti Markmanrud beundrer verket til Emma 
Broen (9).

St. Hansveien 7, Moane - 3614 Kongsberg
& 32 86 72 00 - www.autopartner-kbg.no

2015 Nissan X-Trail dCi 130hk Tekna Xtronic, Bi-LED
Navi, Around view, Keyless, Glasstak
9 800 km............................................... kr 429 000,-

KJØP BRUKTBIL LOKALT!
kvalitetssikrede og trygge bruktbiler hos Autopartner

2014 Opel Astra 1,7 CDTi 110hk Sport Tourer Prem.
Alt utstyr! inkl forprogramerbar dieselvarmer
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2015 Nissan Leaf Tekna Navi, Skinn, Bose,
to sett hjul, Norsk bil
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2011 Nissan Qashqai 2,0 Acenta Connect 4x4, NAVI
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2007 Audi A6 allroad 2,7 TDI 180 quattro tiptronic
Dieselvarmer, Bose Surround, MMI +++
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Fører kunsten videre etter hjertesyke Morten Markmanrud

Kunstdag til pappas minne
på Rikshospitalet tidligere. 

– Vi har huset fullt av maleri-
ene hans, smiler Kjersti. 

Men alle fire bedyrer at de 
ikke har Mortens kunstneriske 
evner. 

– Det hender jeg prøver litt, 
men det blir sjeldent, sier Ma-
ren. 

Morten Markmanrud jobbet 
som grafisk designer og illus-
tratør i over 30 år, og drev eget 
firma i svært mange av dem. 
Rundt 2010 ga han seg som næ-
ringsdrivende og satset hele re-
starbeidsevnen på kunsten. 
Han var født med en alvorlig 
hjertefeil og ble operert 15 gan-
ger i løpet av sitt liv. Morten 
Markmanrud døde rett etter en 
hjertetransplantasjon og ble 55 
år.

Ikke siste gang
Unni Kjellman er kunst- og 
håndverkslærer på avdelingen. 
Hun er sikker på at kreativ ut-
foldelse er viktig for syke barn. 

– Når jeg ser den gleden de 
har ved det, så ser jeg hvor vik-
tig det er. Alle har godt av å 
male, tegne og skape noe, sier 
hun. 

Hver uke har hun to timer i 
uka med ungene. 

– Men det er alltid kjekt å ha 
ekstra prosjekter slik som dette 
i dag. Jeg kan ikke huske at vi 
har fått en sånn fin minnegave 
før, sier hun. 

Det blir ikke siste gang Mark-
manruds minnegave blir be-
nyttet for hyggelige tiltak for 
små barn. Det forteller general-
sekretær i Foreningen for hjer-

tesyke barn, Helene Thon. 
– Vi har blitt enige med fami-

lien om at vi skal ha flere 
kunstdager, og hvis det blir noe 
penger igjen skal det gå til digi-
tale hjelpemidler (for eksem-
pel iPader) for barna som kan 
være på avdelinger hvor blant 
annet barn med medfødt hjer-
tefeil er inneliggende, forteller 
hun.  

Hun fikk flere hyggelige til-
bakemeldinger fra mange av 
dem som var med onsdag. 

– Det er ikke alle som har an-
ledning til å komme, men det 
er hyggelig for dem som gjør 
det. Det er et fint avbrekk fra 
sykehushverdagen. For oss er 
det viktig å gjøre tilværelsen så 
hyggelig som mulig for barna, 
sier hun.

Kunst: Noe av kunsten til Morten Markmanrud ble stilt ut 
på kunstdagen. Kona, Kjersti, forteller om kunsten hans til 
generalsekretæren i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon.

Maler: Aslak Flønes (4,5) har vært på sykehuset i tre uker. Han 

Hovdeplassen 2 og 3

Visning kl. 18–19

påGamlegrendåsen hver torsdag!
HUSK VISNING

WWW.STORTORVETSENTER.NO

I KVELD TIL KL. 24NATTÅPENT SE NOEN AV
VÅRE TILBUD

I AVISA

●  nr. 137  ●  112. årgang ●  kr. 30,00 Torsdag 18. juni 2015 tips: 32 77 10 40 ●  laagendalsposten.no

Dette er en kryssubsi-

diering som savner en 

fornuftig begrunnelse.
 leder side 2

0
9

0
0

3
8

2
8

0
0

1
0

7

side 10 og 11

Snart 
klart for 
mat-
gilde side 12 og 13

En 
uvanlig 
uke for 
Emilie

Foto: siri-helene hagen lia

– Vi håper det kan gi både ro og glede, som kunsten gjorde for pappa, sier Maren og Marte Markmanrud.  

Minnegaven etter faren gjør at kunsten lever videre gjennom hjertesyke barn på Rikshospitalet.  side 4 og 5Hjertekunsten lever
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Historikk

Pressekonferanse i 1976
FFHB hadde en stor pressekonferanse i 1976, ikke lenge etter 
etableringen av foreningen. Det var et ganske stort oppmøte, 
lege Svein Sørland og foreningen var til stede, og det ble orien-
tert om medfødt hjertefeil og om foreningen. Pressekonferansen 
fikk mye oppmerksomhet og førte til flere oppslag og en del 
blest om den nyetablerte foreningen.

Medlemsblad
Foreldreforeningens første medlemsblad, «Foreldrenytt» kom ut i 1977. I 1982/83 endret bladet 
navn til «Hjertelig nytt». I 1989 endrer bladet navn til «Hjertebarnet» og til A4-størrelse. 

Informasjon og brosjyrer
Informasjon og brosjyrer har vært viktig for foreningen i alle år. Både for foreldre, for 
barna selv og for helsepersonell og andre som jobber med disse barna, er det viktig 
med god informasjon om hva det vil si å leve med medfødt hjertefeil.

FFHB på nett
I april 2000 fikk FFHB egen nettside, www.ffhb.no. I løpet av det første året hadde 
siden 16 000 besøkende.



23Årsrapport 2014-2015

«Olav CD-en» – informasjon til foreldre og andre
I 2003 laget flere ildsjeler på St. Olavs Hospital i Trond-
heim, blant annet barnekardiolog Finn Høivik, en infor-
masjons-CD, som fungerte som et slags dataspill med 
animerte skjermbilder av hjertet og hjertefeil. Her var in-
formasjon om diagnoser, medisiner og tips om rettigheter. 
Foreningen for hjertesyke barn støttet produksjonen.

«Datakortet»
I år 2000 hadde Foreningen for 
hjertesyke barn en egen it-utdanning 
skreddersydd for hjertesyk ungdom. 
Mer enn 60 unge studenter deltok.

Hjerteskolen og Operasjonsskolen
I 1998 laget overlege Per Bjørnstad en generell 
brosjyre for Foreningen for hjertesyke barn, 
sammen med illustratør Ane Reppe, «Mitt barn 
har hjertefeil». 

Deretter begynte de på en artikkelserie i Hjerte-
barnet, som ble starten på Hjerteskolen. Fem 
år senere ble den avløst av Operasjonsskolen, 
med Bjørnstad som «rektor» og forfatter. I 
ti år skrev han artikler som ble publisert i 
Hjertebarnet, om hva de ulike hjertefeilene innebærer, 
hvordan feilene påvirker pasienten, hvordan hjertefeilene kan 
behandles med mer. Ane Reppe illustrerte artiklene med karakter-
istiske og detaljrike tegninger av hjertefeilene.



fag og forskning

Foreningen for hjertesyke barn har over år opparbeidet seg et godt 
faglig, nasjonalt og internasjonalt nettverk med sykepleiere, leger, 
forskere og andre som daglig arbeider med hjertesyke barn og deres 
familier. I strategiperioden 2012-2016 har vi hatt som mål å styrke vår 
rolle i dette arbeidet, å forsterke vår innsats med brukermedvirkning 
og å være en aktiv aktør i utvalgte forsknings- og fagsammenhenger. 
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Leder i Foreningen for hjertesyke barns forskningsstiftelse, Erik Skarrud (til 
venstre), sammen med Henrik Brun fra Rikshospitalet OUS, Mads N. Holten-
Andersen fra Sykehuset innlandet Lillehammer, Siri Ann Nyrnes på vegne av 
Silja Berg Kårstad fra St. Olavs Hospital i Trondheim, og Bjørgunn Brones fra 
Forskningsstiftelsen.

«For vår forsknings-
stiftelse er det en 
prioritert oppgave 
å bidra til utvikling 
og nyvinning av 
metoder som bidrar 
til god behandling og 
livskvalitet for disse 
barna.»
Leder for Foreningen for hjertesyke 
barns forskningsstiftelse, Erik 
Skarrud. 

FORSKNINGSSTIFTELSEN
Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn ble opprettet i 2004, og 
ble i 2014 revitalisert. Stiftelsens ideelle mål er å initiere og fremme forskning 
og forskningsrelaterte prosjekter, med sikte på å belyse og forbedre den totale 
livssituasjonen for barn, unge og voksne som er født med hjertefeil. Stiftelsen har 
et bredt sammensatt styre, med ulike fagpersoner sammen med representanter fra 
foreningen, som behandler søknader og tildeler støtte. Her gjøres også vurderinger av 
fagområder og oppfordringer om ønsket forskning.

Forskningsstiftelsen hadde sin første formelle utdeling i november 2014. I perioden 
2014–2015 har stiftelsen delt ut i overkant av en million kroner til åtte ulike prosjekter. 

Eksempler på prosjekter som fikk 
tildeling i 2014:
Psykolog Silja Berg Kårstad på St. Olavs 
Hospital i Trondheim er en av forskerne 
som har mottatt midler. Hennes prosjekt 
er et tverrfaglig behandlingsprosjekt 
med fokus på det sosioemosjonelle, med 
mål om å forebygge og styrke barnets og 
foreldrenes psykiske helse og utvikling. 

Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet 
ved barnekardiolog Henrik Brun fikk også 
støtte til uttesting av 3D-print av hjertet 
til barn med komplisert medfødt hjertefeil, 
en ny metode som vil kunne bli et svært 
viktig hjelpemiddel for legene som skal 
operere i barnehjertet. 

Silja Berg Kårstad Henrik Brun
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SAMARBEID MED SYKEHUS
Opphold på sykehus er en del av oppveksten for 
mange hjertesyke barn. En tredjedel av alle med 
medfødt hjertefeil vil trenge operasjon eller 
intervensjonsbehandling i løpet av barne- og 
ungdomsårene. Innleggelser på sykehus kan være 
krevende for hele familien, og den kirurgiske behandlingen 
barnet får, betyr mye for videre livskvalitet. Tillit begge 
veier og god informasjonsutveksling er avgjørende.  
Sykehusene har det medisinske ansvaret for behandlingen 
av de hjertesyke barna. Hvert år gjennomføres mer enn 
500 operasjoner og såkalt intervensjonelle (behandlende) 
inngrep på barnehjerter på Rikshospitalet i Oslo. Barna 
følges opp medisinsk på Rikshospitalet og på sitt lokale 
sykehus etter operasjonene. Foreningen for hjertesyke 
barn, både nasjonalt og lokalt, er i konstruktiv dialog og 
samarbeider godt med barne- og ungdomsavdelinger på 
sykehus rundt om i landet. Vi følger med på fagmiljøenes 
arbeid og følger utviklingen på området nøye. Både 
sykehusene og Foreningen for hjertesyke barn jobber for 
at barna skal få best mulige liv. 
Flere av Foreningen for hjertesyke barns fylkeslag har 
et nært samarbeid med sine lokale sykehus om kurs for 
foreldre og for barna. På Haukeland Universitetssykehus 
har barneklinikken og FFHB Hordaland et 
skoleforberedende kurs og egne samlinger for ungdom. 
På St. Olavs Hospital i Trondheim og Stavanger 
Universitetssykehus (SUS), arrangeres det felles kurs i 
regi av Lærings- og mestringssentrene for foreldre som 
nettopp har fått et barn med hjertefeil.

I siste toårsperiode er en rekke barne- og 
ungdomsavdelinger blitt presentert i magasinet 
Hjertebarnet. Dette har vært en fin anledning til å bli 
kjent med og få innsikt i avdelingenes organisering og 
ressurssituasjon, og hvilke tilbud de kan gi både til de 
minste barna og til ungdommene. Foreningen får på 
denne måten en helhetlig forståelse for organiseringen 
og samhandlingen mellom sentrale og lokale sykehus. 
Kjennskap og kunnskap reder grunnen for aktiv 
deltakelse, samarbeid og innflytelse. 

Habiliteringsveileder – tverrfaglig oppfølging av hjertebarn
Foreningen for hjertesyke barn har hatt en sentral rolle i arbeidsgruppen, nedsatt av Norsk barnelegeforening, som har 
utarbeidet en nasjonal veileder med anbefalinger for tverrfaglig oppfølging av hjertesyke barn, fra fødsel og videre opp 
gjennom barnehage- og skolealder. I samarbeid med foreningen er det også laget en tilhørende foreldrebrosjyre som er 
tenkt å være et viktig dialogverktøy for foreldre i samtale mellom ulike instanser.

Arbeidsgruppen: Siri Ann Nyrnes, 
barnekardiolog, St. Olavs Hospital 
(leder for arbeidsgruppen), 
Tore Hassel, kontaktsykepleier, 
St. Olavs Hospital, Stine 
Romfog, kontaktsykepleier, 
Oslo Universitetssykehus 
Rikshospitalet, Margunn Sognnæs, 
ergoterapeut, St. Olavs Hospital, 
Pia Bråss, fagsjef, Foreningen 
for hjertesyke barn, Helene Thon, 
generalsekretær, Foreningen for 
hjertesyke barn, Torunn Vatne, 
psykolog, Frambu senter for 
sjeldne diagnoser, Anne-Britt 
Skarbø, nevropsykolog, Sean 
Wallace, barnenevrolog, Oslo 
Universitetssykehus (Line Kathrine 
Lund, neonatolog/barnekardiolog, 
sykehuset i Elverum var ikke til 
stede da bildet ble tatt).

Overlege Magne Berget på Stavanger Univer-
sitetssykehus undersøker Mads Engen Sæland.
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«Dette er viktig for oss som forening og en 
del av våre langsiktige helsepolitiske mål. 
Vi har lenge etterspurt og jobbet for en 
mer helhetlig tilnærming til de hjertesyke 
barna.»
Styreleder i Foreningen for hjertesyke barn, Erik Skarrud , om 
habiliteringsveilederen og tverrfaglig oppfølging av hjertesyke barn.

Sørlandet sykehus Arendal

Sykehuset i Vestfold Tønsberg.Sykehuset Telemark Skien.

Stavanger Universitetssykehus.

Gaver og støtte til utstyr, kompetanseheving 
og forskning
Foreningen for hjertesyke barn bidrar hvert 
år med støtte til relevant forskning, til 
kompetanseheving hos og utdannelse av 
fagpersoner på sykehus, til andre faglige 
prosjekter som kommer de hjertesyke barna 
til gode, og til medisinsk utstyr på sykehusene. 
Midlene hentes fra innsamlingsaksjoner og 
gaver, prosjekter gjennom ExtraStiftelsen 
hvor vi er medlem, fra Lasse Liten Stiftelsen 
hvor vi sitter i styret og fra foreningens egen 
Forskningsstiftelse. 
Foreningen for hjertesyke barn har støttet 
sykehus og andre fagmiljøer med utstyr, 
kompetansehevende tiltak og forskning med 
cirka 3,5 millioner kroner i 2014 og 2015.

Ålesund sykehus.

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

St. Olavs Hospital i Trondheim.
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Finansiering av banebrytende forskning – 
ExtraStiftelsen 
Gjennom finansiering fra ExtraStiftelsen 
støtter foreningen for hjertesyke barn 
doktorgradsarbeidet til kardiolog Jarle 
Jortveit. Overlegene Jarle Jortveit og Henrik 
Holmstrøm, ved henholdsvis Sørlandet 
sykehus Arendal og Oslo Universitetssykehus 
Rikshospitalet, viste at hjertebarns risiko 
for plutselige dødsfall i forbindelse med 
fysisk aktivitet er lav. Jortveit undersøkte 
overlevelse hos barn med hjertefeil i Norge 
i perioden 1994–2009 og fant at langt flere 
barn overlevde første leveåret mot slutten av 
perioden. Resultater fra forskningsarbeidet 
har skapt interesse både i fagmiljøet og i 
norske og internasjonal medier.

Kontaktsykepleiere er nøkkelpersoner
Britt Fredriksen (fra venstre), 
Stine Romfog og Anne Berglund er 
kontaktsykepleiere for hjertesyke barn 
på Oslo Universitetssykehus (OUS) 
Rikshospitalet og samarbeider nært med 
Foreningen for hjertesyke barn.

Åse Skredderstuen og Tore Hassel er 
kontaktsykepleiere for hjertesyke barn 
på henholdsvis Levanger sykehus og St. 
Olavs Hospital i Trondheim.

Nordisk barnekardiologisk 
samarbeidsmøte i september 2015 
Foreningen deltok som medarrangør 
og samarbeidspartner, både i 
planleggingen og gjennomføringen 
av møtet, og var synlig med utstilling 
og informasjonsmateriell om 
Hjertevennlig oppvekst; tilrettelegging 
i barnehage og skole. Både medlemmer 
og ansatte i foreningen deltok på de 
faglige sesjonene. 

Et av hovedtemaene på seminaret var 
tverrfaglig habilitering av hjertebarn. 
Ny nasjonal veileder ble behørig 
presenter og diskutert. 

Overlege på Haukeland Universitetssykehus, Ansgar Berg, sammen 
med generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, på Nordisk 
barnekardiologisk samarbeidsmøte. Ansgar Berg var en av flere 
som samme dag fikk tildeling fra Foreningen for hjertesyke barns 
Forskningsstiftelse for 2015.



29Årsrapport 2014-2015

Geilomo barnesykehus
Foreningen for hjertesyke barn er med i ledergruppen for 
Geilomo barnesykehus. De siste ti årene har flere av våre 
medlemsfamilier vært på opptrening og habilitering på 
Geilomo. 

Landsdekkende sykepleierkurs 
Noen få sykehus i Norge har egne 
formelt ansatte kontaktsykepleiere 
for hjertesyke barn. På en del 
andre sykehus har sykepleiere 
på barneavdelingene fordelt 
diagnosene seg i mellom, og noen 
har mer «øremerket» ansvar for 
oppfølging av barn med medfødt 
hjertefeil. Disse funksjonene 
er svært viktige for kvaliteten 
på den oppfølgingen barna og 
familiene får på sykehusene, og for 
samarbeid med andre oppfølgende 
instanser når barna kommer hjem 
fra sykehuset.  Årlig arrangeres et 
nasjonalt og kompetansehevende 
kurs for sykepleiere som jobber med 
hjertesyke barn. Rikshospitalet i 
Oslo og Foreningen for hjertesyke 
har i mange år samarbeidet om 
planleggingen og gjennomføringen 
av dette arrangementet. Hvert år er 
en foreldrerepresentant/bruker med 
som foredragsholder på kurset, og 
forteller om sine erfaringer med det 
å ha barn på sykehus. Kurset samlet 
i 2014 og 2015 rundt 100 deltakere 
hver gang. Mange av dem som deltar, 
får kursstøtte fra Foreningen for 
hjertesyke barns fylkeslag. Liss Tunheim fra FFHB.Turid Engen fra FFHB.
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Stiftelsen Organdonasjon (SO)
Vi ønsker å bidra til økt fokus på organdonasjon og 
transplantasjon. Via styrearbeid i SO jobber Foreningen 
for hjertesyke barn for å øke allmennhetens kunnskap om 
transplantasjoner. Vi vil styrke befolkningens bevissthet 
om betydningen av at hver enkelt av oss tar stilling til 
spørsmålet om å gi bort organer hvis det skulle bli aktuelt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Vi har deltatt aktivt på FFOs kongress og årlige ledermøter. 
Foreningen for hjertesyke barn har spilt inn kommentarer 
til flere høringer, og blant annet bidratt til at FFO har satt 
tema om pleiepenger, omsorgslønn, habiliteringstilbud 
til kronisk syke barn, kunnskap om kronisk syke barn i 
lærerutdanningen osv. på dagsordenen.

Frivillighet Norge
Foreningen for hjertesyke barns generalsekretær ble valgt 
inn i FFOs styre i 2013 og gjenvalgt i 2015. Gjennom dette 
har vi bidratt til arbeidet for bedring av rammebetingelser 
og at det settes fokus på den praktiske hverdagen for 
frivillige organisasjoner.

Høringer
Øremerking av midler til helsestasjon og 
helsesøster
En styrking av habiliteringstilbudet til kronisk syke 
barn og satsning på, og øremerking av midler til, 
helsestasjoner og skolehelsetjenesten, er blant 
viktige helsepolitiske fanesaker for Foreningen 
for hjertesyke barn. Våre budskap er løftet 
fram i høringer og merknader sendt Helse- og 
omsorgskomiteen i 2014 og 2015. 

FAG- OG INTERESSEPOLITIKK OG DELTAKELSE PÅ ULIKE ARENAER 
Vårt fagpolitiske arbeid handler om å kjempe for at barn og unge med medfødt hjertefeil får best mulig behandling 
og oppfølging slik at livene deres blir så gode og «normale» som mulig. Vi holder oss faglig oppdatert og er til 
stede der beslutninger fattes. Foreningen for hjertesyke barn har i 2014 og 2015 samarbeidet med og hatt 
styrerepresentasjon i en rekke organisasjoner og instanser. 

Styrke lærerutdannelsen
Til tross for omfanget av antall barn med tilleggs-
utfordringer og deres rett til tilrettelagt opplæring, 
inneholder dagens barnehage- og lærerutdannelse 
svært lite om denne barnegruppen. Overfor Kirke-, 
utdannings og forskningskomiteen har vi satt 
søkelyset på at lærerutdanningen må styrkes på dette 
området, slik at flere lærere får kompetanse til å 
møte og tilrettelegge for barn med spesielle behov.

Pleie- og omsorgspenger
Mange familier med hjertesyke barn har store pleie- 
og omsorgsoppgaver. Barn med alvorlig hjertefeil 
vil ha behov for pleie og omsorg fra foreldre i ulike 
faser av barnelivet fra 0 til 18 år. Gode, rettferdige 
og helhetlige økonomiske ordninger som pleiepenger, 
omsorgslønn og hjelpestønad er avgjørende for at 
disse familiene skal ha et økonomisk sikkerhetsnett 
i utfordrende omsorgsperioder. Det har gjennom 
høringsuttalelser vært viktig å påpeke at foreslåtte 
innstramminger i ordningene kan ramme dem med 
de tyngste pleie- og omsorgsoppgavene. Foreningen 
er opptatt av at man må prioritere og sikre dem med 
størst behov som har særlig store og omfattende 
omsorgsoppgaver. 

Lærerstevne 
Foreningen for hjertesyke barn stilte med egen stand på 
Østlandsk Lærerstevne i oktober 2015 for å fortelle om 
foreningens arbeid generelt og om Hjertepermen. 
Over 400 mennesker var innom standen. Noen for en prat 
om tilrettelegging for barn med medfødt hjertefeil, andre 
for å fortelle at de kjente foreningen godt fra sitt arbeid 
eller fra familien sin.

Mona Ødegård fra Foreningen for hjertesyke barn på 
Østlandske lærerstevne for å promovere Hjertevennlig 
oppvekst.
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Chain of hope
I 2015 valgte landsstyret i Foreningen for hjertesyke 
barn å støtte det viktige arbeidet som gjøres for 
barn med medfødt hjertefeil i andre land, gjennom 
organisasjonen Chain of hope. Organisasjonen ble 
stiftet i 1996 av Magdi Yacoubi, en av verdens ledende 
barnehjertekirurger, og har gjennom 20 år organisert at 
leger og sykepleiere fra en rekke land har reist til blant 
annet Egypt, Mosambik, Etiopia, India og Jamaica for å 
operere barn og unge med medfødt hjertefeil, og for å 
bygge opp den lokale fagkompetansen.

Chain of hope er nå involvert i bygging av en ny 
barneavdeling på Bustamante children’s hospital på 
Jamaica, hvor barn med hjertefeil opereres. Foreningen 
for hjertesyke barn bidro i 2015 med utstyr til en verdi 
av kr 100 000.

ESPOIR og ARISE
ESPOIR og ARISE er EU-finansierte 
forskningsprosjekter som prøver ut nye metoder for 
behandling der det er behov for ny pulmonal- eller 
aortaklaff. Ny teknologi gir håp om en mer varig 
klaff som både har evne til selv-reparasjon og vekst/
tilpasning. Vi er representert i det etiske utvalget i 
begge disse prosjektene. 
www.espoir-clinicaltrial.eu 
http://arise-clinicaltrial.eu

ECHDO og Corience
Foreningen for hjertesyke barn var en av initiativtakerne 
da den europeiske paraplyorganisasjonen ECHDO ble 
etablert i 2008. ECHDO er et nettverk med over 30 
organisasjoner fra 28 land, og målet er å få en posisjon 
som gir innflytelse på områder som har betydning for 
både livsvilkår, behandling og forskning. 
www.echdo.org

Corience har sitt utspring i ECHDO, og er en uavhengig 
informasjonsportal om medfødt hjertefeil. Målgruppen 
for Corience er hjertebarnfamilier, GUCH, helsepersonell, 
forskere og politikere. Vi har sittet i styringsgruppa i 
Corience. 
www.corience.org

ECHDO
European Congenital 
Heart Disease Organisation

INTERNASJONAL SOLIDARITET/ENGASJEMENT 

Barnehjertekirurg Harald Lindberg var del av teamet som reiste 
til Jamaica i 2015. Her sammen med styreleder Erik Skarrud og 
generalsekretær Helene Thon.
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BRUKERMEDVIRKNING – ET VIKTIG VERKTØY FOR MEDBESTEMMELSE
Pasienter og brukere har rett til å medvirke, både som individ og på systemnivå og inn i forskningsprosesser. 
For Foreningen for hjertesyke barn er brukermedvirkning et sentralt politisk redskap i arbeidet for å skape 
bedre tjenester for barn og unge med medfødt hjertefeil, og for at de skal få oppfylt sine rettigheter. Som 
brukerrepresentant har vi en stemme og en formell rolle som gjør at vi kan påvirke forhold som berører vår 
gruppe, og det er et viktig politisk verktøy

Intern skolering og rekruttering
Vi har de siste årene hatt et ekstra tydelig 
fokus på å rekruttere og utvikle våre 
brukerrepresentanter.

På fylkeskonferansen i april 2015 var tema 
brukermedvirkning, og både interne og eksterne 
ressurser bidro til at alle fikk bedre innsikt i og 
forståelse av hva brukermedvirkning innebærer 
for den enkelte og for foreningen. 
Foreningens «Brukerforum» er en møtearena og 
et internt kurs hvor brukerrepresentantene møtes 
til kunnskapsutveksling og for å få faglig påfyll og 
inspirasjon. Årlige Brukerforum har vært arrangert 
i 2014 og 2015.

Brukerutvalg på sykehus
Foreningen for hjertesyke barn har brukerrepresentanter på flere av landets sykehus. 
Blant annet er vi på flere nivåer i utvalgene som skal ivareta brukernes behov i Norges 
største helseforetak, Helse Sør-Øst, noe som har bidratt til at vi har deltatt i utviklin-
gen av systemene på Oslo Universitetssykehus (OUS). På OUS er Heine Århus i bruke-
rutvalget i sentralt kvalitetsutvalg. Sammen med Siv Rasmussen er han også med i 
brukerrådet ved Kvinne- og barneklinikken. Fram til sommeren 2015 har Vegard Bahus 
sittet i Brukerrådet Helse Sør Øst.
Sissel Holm-Sandnes har vært brukerrepresentant i Fagråd barn i Helse Sør-Øst.
Geir Ove Søreide har vært med som brukerrepresentant i planleggingen av Energisen-
teret på Haukeland Universitetssykehus. 
Geir Jonassen sitter i brukerutvalget som er med i bygging av nytt sykehus i Stavanger. 
Atle Mossige er med i Brukerutvalget ved Helse Vest.
Elisabeth Stenberg sitter i Brukerutvalget Sykehuset Sørlandet HF.

Brukermedvirkning i NAV
Kristine Lindhøy har de siste 
årene vært brukerrepresentant 
i Brukerutvalget i NAV Vestfold 
(fylket) og Funksjonshemmedes 
råd i kommunen (Sande kom-
mune).

Hun har hatt særlig fokus på å få 
etablert en kontaktpersonordn-
ing i NAV for familier med kronisk 
syke barn som har langvarig 
kontakt med tjenesten. I Vestfold kom en slik ordning på plass, og 
organiseringen testes nå ut i et større pilotprosjekt. Brukerkunnskap 
er viktig inn i råd og utvalg, og viser seg å gi resultater. 

Geir Jonassen Atle Mossige

Elisabeth Stenberg

Heine Århus Siv Rasmussen Geir Ove Søreide
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Hjärtebarnsförbundet 
i Sverige 40 år
Foreningen for hjertesyke barn har 
dialog og samarbeid med våre andre 
nordiske søsterorganisasjoner. 
Vi deltok da vår svenske 
søsterorganisasjon feiret 40 år i 
mai 2015. Jubileet ble markert med 
en fagdag som belyste utviklingen 
innen fagfeltet de siste 40 år, og 
på kvelden var det festmiddag for 
tidligere og nåværende tillitsvalgte, 
samt utvalgte fagpersoner.

Nordisk møte 
I oktober 2015 var representanter fra alle de fem nordiske landene samlet 
i Reykjavik. Temaet var felles nordisk sommerleir for ungdom samt gode 
diskusjoner og erfaringsutvekslinger om problemstillinger knyttet til 
oppfølging av barn og unge med medfødt hjertefeil i de ulike landene.

Nasjonal Helse- og sykehusplan
Marte Jystad fra Foreningen for 
hjertesyke barn har deltatt i en 
av tre ekspertgrupper som har 
gitt råd til statsråd Bent Høie i 
utarbeidelsen av Nasjonal helse- og 
sykehusplan. Et sentralt fokus for 
oss har vært å peke på betydningen 
av brukermedvirkning i alle ledd, 
økt fokus på ungdomshelse og 
mer satsing på habilitering og 
rehabilitering. 

Brukerråd i Helsedirektoratet
Pia Bråss er representert via FFO i 
Helsedirektoratets Brukerråd, som 
ble opprettet høsten 2015, og vil 
blant annet representere og ivareta 
barne- og familieperspektivet 
i fagpolitisk sammenheng. 
Helhetlige og tverrfaglige tilbud 
i et livsløpsperspektiv er viktige 
temaområder.

Etiske komiteer (REK)
Foreningen for hjertesyke barn har 
brukerrepresentanter i to regionale 
komiteer for helsefaglig og medisinsk 
forskning, Marianne Bø Bahus og Marte 
Jystad. En sentral oppgave er å bidra til 
at informasjon og prosedyrer knyttet til 
helsefaglig og medisinsk forskning legges 
bedre til rette for forskningsdeltakerne.  

Europeisk studie om biologiske 
klaffer (ESPOIR)
Marte Jystad fra Foreningen for 
hjertesyke barn er representert i 
etikkomiteen i en europeisk studie 
om utvikling av nye biologiske 
hjerteklaffer til barn, unge og 
voksne (ESPOIR). I løpet av 
2015 kom alle de sju deltakende 
sykehusene i gang med sine 
prosjekt. 200 pasienter skal 
inkluderes i studien.

Nasjonalt kvalitetsregister for medfødt hjertefeil 
Norsk kardiologisk selskap, Barnelegeforeningen og fagmiljøene på 
universitetssykehusene har nedsatt en styringsgruppe som arbeider med 
å få etablert et nasjonalt kvalitetsregister – Norsk register for medfødte 
hjertesykdommer – som en integrert del av Hjerte- og karregisteret. Et slikt 
register vil være av stor betydning for fremtidig forskning og for kvaliteten på 
behandlingen av medfødt hjertefeil. Foreningen for hjertesyke barn ved Pia Bråss er 
brukerrepresentant i styringsgruppen for registeret. 

Dokumentasjon av lærings- og 
mestringstjenestene
Nasjonal kompetansetjeneste for 
læring og mestring innen helse (NK 
LMH) har startet opp et prosjekt der 
målet er å bedre dokumentasjonen 
av lærings- og mestringstjenesten 
i spesialisttjenestene. 
Foreningen for hjertesyke barn 
er representert som brukere 
gjennom Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon.
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Historikk

Støtte til utstyr, forskning og kompetanseheving
Foreningen for hjertesyke barn har i løpet av sine 40 år som interessegruppe for de hjertesyke 
barna, støttet sykehus til innkjøp av utstyr, forskning og kompetanseheving med mer enn 40 mil-
lioner kroner.

Pannekamera
I 2008 fikk Rikshospitalet om lag 300 000 kroner i støtte av 
Foreningen for hjertesyke barn til innkjøp av sitt eget pan-
nekamera til bruk under operasjoner. Harald Lindberg tok 
kameraet i bruk umiddelbart. 

Telemetriutstyr
I 2012 fikk Rikshospitalet 400 000 kroner i støtte til innkjøp 
av telemetriutstyr som brukes til å overvåke hjerterytmen til 
gravide kvinner med hjertefeil, både før, under og etter fødse-
len. Kardiolog Mette-Elise Estensen viser fornøyd fram det nye 
overvåkningsutstyret.

Innsamling til utstyr
Det første én-dimensjonale M-mode ekko-apparatet som Rikshospitalet disponerte, ble kjøpt inn av 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i 1977. 1979 kom den første fornyelsen på ekko-
fronten, da Rikshospitalet fikk Skandinavias første to-dimensjonale elektroniske ekkoapparat. Det ble 
kjøpt inn for penger samlet inn av Rebekka-søstrene.

Kontaktsykepleier
I 1981 ble første kontaktsykepleierstilling etablert på Rikshospitalet, 
Vigdis E. Sandberg, i samarbeid mellom FFHB og LHL. Samtidig ble 
det opprettet en egen kontaktperson (psykolog) på sykehuset i Bergen, 
Elin Hordvin.

«Berte»
Rikshospitalets pasientdatabase, «Berte», ble etablert i 1990, da med solid økonomisk støtte fra Fore-
ningen for hjertesyke barn. «Berte» er i dag et viktig verktøy og pasientregister over alle barn som er 
til behandling for medfødt hjertefeil på sykehuset. Databasen brukes også i forskningsøyemed.
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Utvidelse Ullevål
I 1996 bidro FFHB og en rekke andre organisasjoner til en utvidelse av den nye Mor-Barn-klinikken 
på Ullevål, med den såkalte «fjerdeetasjen». Her var det lekerom, skole, overnattingsrom for foreldre, 
kjøkken, stue med mer.

«Lille Harald»
I 1991 blir den hittil yngste pasienten i Norge hjertetransplantert, 1 1/2 år gammel, Harald Neergård.

Nytt foreldreovernattingshus 
på Rikshospitalet
10. september 2010 åpnet det nye 
foreldreovernattingshuset på 2500 
kvadratmeter på Rikshospitalet i 
Oslo, etter en nesten 15 år lang 
prosess. Tiden med overnatting i 
brakker for foreldre var nå over. 
Foreningen for hjertesyke barn 
var aktiv som bruker i prosessen 
og en iherdig pådriver i arbeidet. 
Vibeke Stavø Johnstone var sen-
tral i dette arbeidet fra FFHB, 
og hun klippet snoren til det 
nye bygget under åpningen.

Operasjoner av medfødt hjertefeil 
Det har nærmest vært en revolusjon i behandlingen og mulighetene 
for behandling av barn født med hjertefeil de siste 40 årene. Dette 
gjelder både forbedring av kirurgiske teknikker og stadig bedre 
utstyr; som også er dimensjonert for små barn (for eksempel hjerte-
lunge-maskinen), men også at diagnostiseringen er blitt bedre samt 
behandlingen av kardiologene, av anestesiologene og av dem som 
sørger for den postoperative pleien. Den kumulative (opphopende) 
overlevelsen frem til 16 års alder for barn og unge som ble operert i 
årene 1971–1989 var cirka 62 prosent, mens den i perioden 1990–
2011 steg til nesten 87 prosent.

Fra 1975 til 2003 ble barn operert for medfødt hjertefeil på syke-
huset i Bergen. Kirurg Leidulf Segadal opererte barn i nesten 30 år i 
Bergen. I 2003 ble det bestemt at alle operasjoner og intervensjoner 
av medfødt hjertefeil skulle sentraliseres til Rikshospitalet i Oslo. 
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Historikk

«I dag overlever nesten alle. Kirurgisk kan vi løse det aller meste, og 
færre må opereres flere ganger. Den største utfordringen nå, er å se på 
langtidsresultatene og på hva som skal til for at disse pasientene får det bra 
på lengre sikt.»  Overlege Gunnar Erikssen på Rikshospitalet i Oslo.

Overlege Per Bjørnstad regnes som fødselshjelperen for intervensjonsbehandling på voksne og 
barn med medfødte hjertefeil i Norge. I dag ledes dette arbeidet av seksjonsleder og overlege på 
Barnehjerteseksjonen, Gaute Døhlen (bildet i midten). 

Kateterintervensjoner
Den første åpenstående ductusen ble lukket med kateterintervensjon i 1989 på Rikshospitalets 
den gang helt nye, og Nord-Europas første, fulldigitaliserte kateteriseringslaboratorium. Den 
første ASD-en (atrie-septum-defekt) ble lukket med kateter i 1996 og den første VSD-en (ven-
trikkel-septum-defekt) i 2002.

FFHBs forskningsfond
Forskningsfondet ble etablert i 1993 i samarbeid med Rikshospitalet, og 
skulle gi støtte til viktig forskning med gaver fra privatpersoner og bedrifter. 
Fondet var forløperen til det som senere ble Foreningen for hjertesyke barns 
forskningsstiftelse.

FFHBs forskningsstiftelse
Foreningen for hjertesyke barns forskningsstiftelse ble opprettet i 2004, og 
hadde sin første utdeling i 2014.
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Lasseliten 
Lasselitens fond for hjertesyke barn ble etablert i 1989, fordi staten 
likevel besluttet å finansiere Lasse Fagerengs utgifter til operasjon i 

USA. Pengene som var samlet inn, samt et innskudd 
fra FFHB, utgjorde fondet. Første fondsstyre ble 
satt i 1990, FFHB var med, fondet disponerte da en 
kapital på 700 000 kroner. Tanken var at det skulle 
bidra til å finansiere operasjoner i utlandet samt 
forskning, studiereiser, medisinsk utstyr og sosiale 
tiltak. Lasse Fagereng ble første gang operert av 
William Norwood i 1987.

Første gang på Stortinget
I 2003 var foreningen for første gang på Stortinget, for å møte APs helse- og sosialpolitikere. Bjarne 
Håkon Hansen lovet å ta opp saken om habilitering under Stortingets drøfting av styringsdokumentet 
til helseforetakene, hvilket han også gjorde. Dette ble en døråpner i møter med helseforetakene i tiden 
etterpå.

Regjeringens konferanse om barns 
oppvekstvilkår i Norge i 2003
I 2003 deltok vi for første gang på Regjeringens kon-
feranse om barns oppvekstvilkår i Norge. Vi var in-
vitert av statsråd Dagfinn Høibråten og statssekretær 
Kristin Ravnanger, og Marte Jystad fra foreningen 
holdt innlegg i Regjeringens presserom om habilitering 
av hjertebarn. I kjølvannet av dette politiske arbeidet 
ble Foreningen for hjertesyke barn invitert til å sitte i 
mange statlige utvalg som jobbet med habilitering

Hos sivilombudsmannen
I 2006 var FFHB i møte hos sivilombudsmannen for å ta 
opp manglende innfrielse av rettigheter for familier med 
hjertesyke barn, og dårlig tilbud om habilitering. Fore-
ningen var i jevnlig kontakt med sivilombudsmannen 
etter dette, og i 2008 ga sivilombudsmannen en uttalelse 
med blant annet en oppfordring om bedret kunnskap 
hos ansatte i forvaltningen og endring av holdning.

Retningslinjer for svineinfluensa i 2009
FFHB var i sentral i det «akutte» arbeidet med å utvikle retningslinjer for hjertebarn i forbindelse 
med svineinfluensaen i 2009. Foreningen var med i en gruppe sammensatt av brukerrepresentanter og 
fagfolk i Helsedirektoratet, som raskt måtte få dette på plass.

Prioriteringsveileder for barnesykdommer i 2009
Foreningen for hjertesyke barn var med på å utarbeide blant annet «Prioriteringsveileder for barnesyk-
dommer», i samarbeid med fagfolk og departement.

Prinsesse 
Märtha Louise 
leste eventyr 
for barna på 
FFHBs 25-års-
feiring 
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økonomi og innsamling

Foreningen for hjertesyke barn har de siste par årene hatt en 
omsetning på cirka 30 millioner kroner per år. Kun noen få prosent 
av våre inntekter kommer fra statlig støtte for medlemmer og 
aktiviteter. Majoriteten av pengene vi henter inn til formålsaktiviteter, 
samles inn fra privat- og bedriftsmarkedet.
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RAMMEBETINGELSER – EN BEKYMRINGSFULL UTVIKLING
Foreningen for hjertesyke barn jobber kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for oss som en frivillig 
organisasjon. Derfor prioriterer vi å bidra aktivt til arbeidet i to sentrale paraplyorganisasjoner; Frivillighet 
Norge og FFO.

I desember 2014 ble «Frivillighetserklæringen – erklæringen for samspillet mellom regjeringen og frivillig 
sektor» presentert. Regjeringen sier i Frivillighetserklæringen at målet er aktiv og konkret støtte til 
frivilligheten. Erklæringen gir en sterk anerkjennelse av frivillighetens betydning i det norske samfunnet. Målet 
er å skape forutsigbarhet i arbeidet, bidra til forenkling og til samordning. 

Foreløpig lar resultatene vente på seg, og faktisk ser vi eksempler som går i feil retning. Vi er en forening 
med frivillige som er foreldre til kronisk syke barn. Det betyr perioder med ekstra belastninger for mange av 
foreldrene, og hvor det da må sikres at den frivillige innsatsen i størst mulig grad kan brukes til det beste for 
foreningens medlemmer, og i minst mulig grad på byråkrati og administrativ oppfølging. Et eksempel på dette er 
endring i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, hvor nylige endringer vil medføre økt byråkrati, 
økt tidsbruk og økte kostnader for frivilligheten på lokalt og sentralt nivå.

Momskompensasjonsordningen har stått på vår dagsorden i flere år. Ordningen er blitt utvidet og 
forbedret, men fortsatt gjenstår utfordringer ved dagens ordning. Det er viktig å få på plass en robust og 
forutsigbar momskompensasjonsordning som ikke er avhengig av årlige budsjettvedtak, men som styres av 
organisasjonenes reelle behov. Vi fortsetter derfor den politiske kampen for å nå det rettferdige målet om full 
refusjon av alle dokumenterte momsutgifter, krone for krone.
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INNSAMLING 
Noen tall og eksempler:
• Inntekter fra innsamling og salg 2014: 
 cirka 28,3 millioner kroner
• Inntekter fra innsamling og salg 2015: 
 cirka 24,9 millioner kroner
• 25 000 solgte kalendere i 2014
• 25 000 solgte kalendere i 2015 
• Mer enn 36 000 private givere hvert år
• Mer enn 2400 givere på bedriftsmarkedet hvert år
• Over 2 500 betalende fastgivere hver måned 
 i 2014 og 2015
• Testamentariske gaver
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JULEGAVE FRA ARRIVA SHIPPING AS 
I desember 2015 mottok Foreningen for hjertesyke 
barn en gledelig julegave fra Arriva Shipping AS på 
25 000 kroner. Midlene vil bli blant annet bli brukt til 
å støtte forskning på OUS Rikshospitalet

GAVER FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN
I januar 2014 mottok Foreningen for hjertesyke barn 
en sjekk på 190 000 kroner på Gjensidigestiftelsens 
årskonferanse. Daværende styreleder Anne Giertsen, 
ifølge med generalsekretær Helene Thon, mottok 
sjekken på årskonferansen.

GAVE FRA ELEVBEDRIFT
I juni 2015 fikk Foreningen for hjertesyke barn overrakt en 
sjekk med 20 prosent av salget fra elevbedriften All-in-one 
UB. Elias Kalland, Fredrik Haugen Petersen, Tobias Dahm og 
Guro Rønning gikk i andre klasse på Kongshavn videregående 
skole i Oslo. Her sammen med generalsekretær Helene Thon.

HJERTEBEDRIFT 2015
Over 450 bedrifter valgte i 
2015 å bli en Hjertebedrift 
for Foreningen for hjertesyke 
barn. Hjertebedriftene bidro 
med pengegaver på 450 000 
kroner, og finansierte innkjøp 
av nytt pulsoksymeter til 14 
fødeinstitusjoner i Nord-Norge.  
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RUSS SAMLET INN 
PENGER
Eivind Melingsæter er 
storebror til hjertesyke 
Sigrid. I 2014 var han 
russepresident ved Melhus 
videregående skole i Sør-
Trøndelag, og satte i gang 
en innsamlingsaksjon for 
hjertesyke barn. Pengene 
gikk til forskning.

SAMARBEID MED HOTEL 
GULDSMEDEN 
Foreningen for hjertesyke 
barn har de siste ti årene 
hatt samarbeid med Hotel 
Guldsmeden i Oslo. Blant annet 
har ti av våre medlemsfamilier 
hvert år fått en gratis hotellhelg 
i løpet av året. I tillegg har våre 
landsstyremedlemmer bodd 
gratis på hotellet når foreningen 
avvikler landsstyremøter i Oslo. 

STØTTE FRA ALFRED 
BERGS HUMANFOND
Alfred Bergs humanfond 
deler hvert år ut to prosent av 
fondskapitalen til veldedige 
organisasjoner. Hvilke 
organisasjoner bestemmes av 
andelseierne selv. Foreningen for 
hjertesyke barn fikk i 2014 og 
2015 til sammen 46 000 kroner i 
støtte av dette fondet.

STØTTE FRA 
STEENSLANDFONDET
I 2014 og 2015 fikk Foreningen 
for hjertesyke barn 25 000 
kroner pr. år i støtte fra 
Steenslandfondet.

I juni 2015 var det kunstdag 
på sykehusskolen på 
Rikshospitalet i Oslo for barn 
innlagt på Barneklinikken. 
Arrangementet var til 
minne om den hjertesyke 
billedkunstneren Morten 
Markmanrud, og ble finansiert 
av minnegaven etter hans 
bortgang. Mortens kone og tre 
voksne barn; Kjersti Grimnes 
Markmanrud og Martin, Maren 
Sofie og Marte Markmanrud, 
var til stede på Rikshospitalet 
under kunstdagen.

KALENDERSALGET 2014
Inntekter fra kalendersalget 
2014 gikk til innkjøp av medisinsk 
utstyr som pulsoksymeter, 
blodtrykksapparat, ergometer-
sykkel og undersøkelsesbenk til 
ulike helseforetak i Norge.

Mortens Markmanruds kone og tre voksne barn; Kjersti Grimnes Markmanrud 
og Martin, Maren Sofie og Marte Markmanrud, var til stede på Rikshospitalet 
under kunstdagen, her sammen med generalsekretær i Foreningen for 
hjertesyke barn, Helene Thon.

HJERTEKUNST PÅ RIKSHOSPITALET

Takk for 
din støtte til  
barn i Norge  
med hjertefeil

Hjertebarnkalenderen 
                                      2 0 1 5

Øvre Vollgate 11, Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 E-post: ffhb@ffhb.no

www.ffhb.no

De fleste har et hjertebarn, de færreste får vite det av en lege. Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende organisasjon som

arbeider for at alle hjertesyke barn i Norge skal få gode liv. Din støtte gjør dette mulig. Vi håper du får glede av kalenderen i 2015.

Hellig- og fridager for 2016
1. jan nyttårsdag, 20. mars palmesøndag, 24. mars skjærtorsdag, 25. mars langfredag, 27. mars 1. påskedag, 28. mars 2. påskedag,

1. mai off. høytidsdag,  5. mai Kr. himmelfartsdag, 15. mai 1. pinsedag, 16. mai 2. pinsedag, 17. mai grunnlovsdag, 25. des 1. juledag, 26. des 2. juledag

Oversiktskalender 2016
Januar 2016  M T O T F L S      1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31

Juli 2016  M T O T F L S      1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31

Februar 2016  M T O T F L S  1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28  29

August 2016  M T O T F L S  1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28  29 30 31 

Mars 2016  M T O T F L S   1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31

September 2016  M T O T F L S     1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30

April 2016  M T O T F L S      1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30

Oktober 2016  M T O T F L S       1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29 30  31

November 2016  M T O T F L S   1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 

Juni 2016  M T O T F L S    1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30

Desember 2016  M T O T F L S     1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31

Mai 2016  M T O T F L S        1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29  30 31

Oppslag sider.indd   1

07.03.14   12.32
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Historikk

Inntekter fra lodd-, kalender- og annonsesalg på 1990-tallet gjorde det mulig å utvide arbeidet og or-
ganisasjonen. Foreningen har etter hvert også opparbeidet en solid portefølje med givere som bidrar 
til arbeidet rundt om i landet.

FFHBs første budsjett
FFHBs første budsjett var på kroner 3700. I 2015 var omsetningen på 30 millioner kroner.

Hjertebarnkalenderen
FFHB har siden 1994 produsert en årskalender med bilder av hjertesyke barn eller deres 
søsken. Kalenderen selges hvert år til cirka 25 000 personer og er en viktig inntektskilde. Over-
skuddet går til de hjertesyke barna.
I jubileumsåret 2006 tok fotograf Morten Krogvold bilder til Hjertebarnkalenderen for 2007. 

Landslotteriet
FFHBs landslotteri ble startet opp i 1981, og lagt ned i 2012. I løpet av de første årene ble det solgt 
53 000 lodd. Inntektene fra lotteriet bidro til etableringen av kontaktsykepleierordningen.

Innsamling til utstyr
Det første én-dimensjonale M-mode ekko-apparatet som Rikshospitalet disponerte, ble kjøpt inn av 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i 1977. 1979 kom den første fornyelsen på ekko-
fronten, da Rikshospitalet fikk Skandinavias første to-dimensjonale elektroniske ekkoapparat. Det 
ble kjøpt inn for penger samlet inn av Rebekka-søstrene.

Annonsesalg
I 1992 startet FFHB en egen avdeling med ansatte for salg av annonser (Hjertebarnet AS), som var 
en solid inntektskilde i årene framover. 
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Pengesøylen 
Oslo Citys årlige innsamling gikk i 2004 til FFHB og prosjektet livsglede på sykehus. En 
pengesøyle hadde samlet inn 223 000 kroner. Oslo City og Vital Eiendom AS bidro selv med 
123 000 kroner.

Styret for FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 2014-2016

Erik Skarrud 
Leder

Sissel Holm-Sandnes 
Nestleder

Gunnar Geirhovd
Representant region 1

Turid Engen
Representant region 4

Hilde Helleland
Representant region 5

Anita R. Brokstad
Representant region 3

Bjørgunn Brones
Representant region 2
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Alle hjertebarn 
skal ha gode liv


