
Foreningen for hjertesyke barn og  
Voksne med medfødt hjertefeil

Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgate 11

Telefon: 23 05 80 00

Foreningen for hjertesyke 
barn (FFHB):
• Landsdekkende medlemsorganisasjon som 

ivaretar interessene for barn og unge under 
18 år med medfødt, tidlig ervervet eller 
genetisk hjertefeil, deres familier samt de 
som har mistet sitt hjertesyke barn.

• Tilbyr sosialt nettverk og hyggelige 
aktiviteter for barna og for familiene. 

• Jobber med informasjon og med 
likepersonsarbeid, er aktiv fagpolitisk, 
jobber med medlemmenes rettigheter og 
bidrar til forskning på området.

• Foreningen for hjertesyke barns visjon er at 
alle barn med hjertefeil skal ha et godt liv. 

Voksne med medfødt 
hjertefeil (VMH):
• Landsomfattende pasientforening som 

ivaretar interessene for personer over 18 år 
med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet 
hjertefeil, og deres pårørende.

• Jobber med informasjon, likepersonsarbeid 
og for medlemmenes rettigheter, og for å 
bedre oppfølgingen for pasientgruppen  
over hele landet.

• Tilbyr nettverk og fellesskap for voksne med 
medfødt hjertefeil.

• Har som mål å øke bevisstheten i samfunnet 
om voksne med medfødt hjertefeil som en 
voksende pasientgruppe.

Medfødt hjertefeil 
Leve, ikke bare overleve!
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Født sånn, ikke blitt sånn!
• Ett av hundre barn fødes med medfødt 

hjertefeil, og dette er den mest vanlige 
medfødte sykdommen.

• Det lever cirka 9000 barn under 18 år med 
medfødt hjertefeil i Norge, og rundt dobbelt  
så mange over 18 år.

• Cirka 3000 barn må opereres en eller 
flere ganger i løpet av oppveksten. Mange 
trenger også medikamentell behandling, 
ablasjonsbehandling, pacemaker/hjertestarter 
og kateterbasert behandling.  
Også som voksne vil mange ha behov for  
(re)operasjon og annen type behandling.

• Medfødt hjertefeil er en av de raskest 
voksende pasientgruppene, takket være 
medisinske fremskritt og god oppfølging.  
I dag kan pasienter få behandling for selv 
de mest kompliserte diagnosene, som det 
tidligere ikke fantes noe tilbud for.

• Likevel dør fortsatt 40 til 50 barn med 
medfødt hjertefeil i løpet av første leveår. 

• Medfødt hjertefeil fører ofte til flere 
utfordringer i hverdagen enn selve  
hjertefeilen. Nedsatt fysisk utholdenhet,  
lese- og skrivevansker og psykososiale 
belastninger er noen av dem. 

• Tre ganger så mange barn med hjertefeil enn 
andre barn mottar spesialundervisning.

• Medfødt hjertefeil er for de fleste en skjult 
sykdom, som gjør at mange møter fordommer 
og manglende forståelse for sine utfordringer.

• Medfødt hjertefeil påvirker ofte yrkesvalg  
og kan ha innvirkning på karrieremuligheter,  
evne til å stå i arbeid og livskvalitet.

Det å ha en medfødt hjertefeil følger deg 
              hele livet og krever livslang oppfølging.


