
 

Årsberetning for FFHB VEST AGDER 2017 
 
§ 1 Formål  
Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta 
interessene for barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet eller genetisk 
hjertefeil, deres familier samt de familier som har mistet sitt hjertesyke barn.  
 
Foreningen for hjertesyke barn har som formål å arbeide for økt overlevelse for målgruppa, 
for å bedre hjertesyke barn og unge og deres families situasjon i samfunnet ved å:  
 

• drive opplysende og rådgivende virksomhet overfor barn og unge, familien og 
samfunnet  

• virke som kontaktorgan overfor samfunnet  
• støtte og påvirke relevant helsepersonell og andre til kompetanseheving og forskning  
• følge opp familiens rettigheter i det offentlige  
• være en arena for nettverksbygging og sosiale aktiviteter  
• benytte likemannsarbeid til å gi støtte og hjelp til dem som lever med eller har mistet 

et hjertesykt barn 
• bidra til relevante forskningsprosjekter, deriblant Foreningen for hjertesyke barns 

Forskningsstiftelse  
   
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.  
 
§ 4 Medlemskap  
Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemskap: 
 
1. Barn med medfødt hjertefeil og deres pårørende 
Definisjon barn med hjertefeil: Barn eller unge med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk 
hjertefeil. 
Definisjon pårørende til hjertebarn: 

* Foreldre og deres partner, samboer med foreldreansvar overfor hjertebarnet. Dette 
gjelder både den forelder som bor på samme folkeregistrerte adresse og den forelder 
som bor på annen adresse. Dette inkluderer for begge: Søsken, stesøsken, 
besteforeldre, tanter, onkler og verge. 

 * Familier som har mistet hjertebarn. 
* Ektefelle, registrert partner eller samboer til hjertebarnet. Dette inkluderer også deres 
barn. 

 
 
2. Andre 
Definisjon: Personer som ikke er barn eller unge med hjertefeil eller deres pårørende, som 
ønsker å støtte opp rundt foreningens formål. 
 
 
 
 



I begge medlemskap kan man velge mellom: 
 
1.Familiemedlemskap: Alle personer i samme husstand som har samme folkeregistrerte 
bostedsadresse. Ungdommen kan, også etter fylte 18år, være del av et familiemedlemsskap, så 
lenge ungdommen har samme folkeregistrerte bostedsadresse. 
 
2. Individuelt medlemskap 
    
ІІ. Alle medlemmer skal, det året de fyller 15år, gi samtykke til at de ønsker å være medlem i 
FFHB. Samtykket kan gis ved betaling av medlemskapet. 
 
ІІІ. Medlemmene blir som hovedregel medlem i fylkeslaget hvor medlemmet har 
folkeregistrert adresse. Et medlem kan etter eget ønske knytte medlemskapet til fritt valgt 
fylkeslag. 
 
ІІІІ. Alle medlemmer er stemmeberettiget det året de fyller 15år og kan inneha verv i 
foreningen. 
 
 
 
 
 
Medlemmer i fylkeslaget  
Antall betalende medlemmer kategori 1:  70 
Antall betalende medlemmer kategori 2:  41 
 
 
 
 
Fylkesstyret    
Styret for fylkeslaget har i meldingsåret bestått av:  
Fylkesleder:   Anne Kristin Stedjan-Sundin 
Nestleder:   Elisabeth Stenberg  
Kasserer:   Trond Magne Sakariassen 
Styremedlem:   Anita Andersen 
Styremedlem:   Linda Njerve 
Styremedlem:   Janne Kvaale Klungtveit  
Sekretær:      Elin Simonsen 
Ungdomsrepresentant: Stephen Stenberg   
 
 
Valgkomite:   Anita Haugstad 
Valgkomite:   Joar Skansen 
 
   
Fylkesårsmøtet 2017 
Årsmøtet ble avholdt Lørdag 4. februar i kontorlokalene til Dagfin Skaar AS i 3.etg 
ØstreStrandgt. 80 Kristiansand  
 
Styremøter  
Det har blitt behandlet 58 saker i løpet av 8 styremøter.  
Styrets medlemmer har ellers hatt e-post og telefonkontakt i løpet av året.  
 
 
 



 
 
Landsmøte 
Neste landsmøte er 20-22 april 2018 i Fredrikstad.  
 
Fylkeskonferanse  
Vårens Fylkeskonferanse ble arrangert 31mars -2 april på Clarion Hotell Gardermoen.  
Anne Kristin Stedjan-Sundin , Trond Magne Sakariassen, Elin Simonsen, Elisabeth Stenberg 
og Janne Kvale Klungveit deltok. Konferansen hadde fokus på styrearbeid og 
merkevareplattformen. 
Høstens Fylkeskonferanse ble arrangert 17-19.november. Tema var innføring i 
likepersonsarbeid og «Hjertevennlig oppvekst og Veileder habilitering». Anne Kristin, Trond 
Magne og Elin deltok. 
 
 
Regionmøte 
Første møtet ble avholdt 1.april i forbindelse med Fylkeskonferansen. Andre og siste møte ble 
avholdt på Fylkeskonferansen 18.november. 
 
Ungdomskonferanse 
Det ble ikke gjennomført ungdomskonferanse i 2017. Det ble søkt støtte, men søknaden ble 
ikke innvilget. Det gjøres et nytt forsøk i 2018. 
 
Norsk leir 
Fra Vest-Agder deltok ungdomsrepresentanten på Norsk leir på Solåsen Leirsted. Stedet 
ligger mellom Sandefjord og Larvik. Medlemmer i VMH (Voksne med medfødt hertefeil) var 
med som ledere. Veldig gøy. Det er et solid oppsving på denne leiren og det vil være «først 
til mølla» som gjelder i 2018. 
 
 
Internett og Hjemmeside 
FFHB Vest-Agder har en offentlig gruppe på Facebook , søk opp Foreningen for hjertesyke 
barn i Vest-Agder. 
Hjemmeside : ffbh.no/no/fylkeslagene/vest-agder/ 
Instagram : ffbh_vestagder 
 
På www.ffhb.no finner dere mye nyttig informasjon fra FFHB Sentralt. Her er det blant annet 
mulig å spørre advokat og psykolog om råd. 
Det oppfordres også til at dere oppdaterer personlig informasjon, adresse, mail osv. under 
«min side». Det er også viktig at dere registrerer alle i familien (husstanden), som ønsker det, 
som medlemmer. Foreningen får nå støtte utfra antall personer som er registrert som 
medlemmer. 
Dersom dere ønsker å motta mail fra oss, er det viktig at dere sørger for at denne 
informasjonen er oppdatert på «min side». Endringer meldt direkte til oss, blir bare 
midlertidig registrert. 
 
Hjemmeiden er ikke oppdatert under Vest-Agder fylkeslag slik vi hadde håpet. Det skyldes i 
hovedsak at det ikke var alt som virket som det skulle for alle fylker ved endring av 
leverandør. Vi har heller ikke hatt kapasitet til å følge det opp. Vi har prioritert informasjon pr 
mail og Facebook. 
 
 
 
 
 



Aktiviteter i 2017 
 
Ungdomsgruppa på Hovden 23-26.februar 
 
En fin gjeng med ungdommer som koste seg masse på leir. Det var ingen deltakere fra Vest-
Agder år. Vi håper å få med deltakere neste år. Vi oppfordrer dere som foreldre til å sende 
ungdommene deres på disse leirene. Felleskapet er uvurderlig etter hvert som barna vokser 
opp å må klare seg selv.  
 
 
 
 
Årsmøte og Aquarama bad – sponset at Ekstra Express (Ansv. Anne Kristin) 
 
4. februar ble årsmøtet arrangert med etterfølgende tur i Aquarama bad. Årsmøtet ble avholdt 
i kontorlokalene til Dagfin Skaar AS i Østre Strandgt 80. 
Det ble rigget film til barna mens de voksne stuet seg sammen på møterommet. Årsmøtet ble 
gjennomført og godkjent uten større diskusjoner.  
Vibeke Johnstone var til stede fra merkevareutvalget. Utvalget informerte litt om arbeidet de 
holder på med og hadde ønske om innspill fra medlemmene i forbindelse med dette arbeidet. 
Vi avsluttet del 1 med pizza og brus. Praten gikk lett og ledig rundt bordet. 
Barna satt stille og fint å så på film, men etter pizzaen trippet de veldig for å komme seg 
videre for å bade. 
Totalt deltok 17voksne og 26 barn. 
 

 
 
 
 
 
 



Pappatreff 5.april  (Ansv. Trond Magne) 
 
Da prøvde vi i år og få til et pappatreff i April. Turen gikk til Lucky bowling for så å ut og 
spise. Det var mange som meldte sin interesse for dette, men det er ikke alltid tidene klaffer 
selv om man har lyst. Vi ble 3 pappaer som møtte, men selv om vi bare var 3 så var kos og 
hygge i høysete.                               
 

  
 
Påskeharen på sykehuset (Ansv. Trond Magne) 
 
Da var tiden inne for å besøke barnepostene,nyfødtposten og poliklinikken 
Og gi de ansatte som måtte jobbe i påsken masse godiser å kose seg med. 
Er stas når vi kommer for vi som leverer og for de som tar imot. 
Og alltid spennede og se hva påskeharen har lagt oppi. 
 

     
      
 
Hennig Olsen Is 23.mai. (Ansv. Elin) 
 
12 familier deltok på det årlige treffet. Det er stor stas og masse is! Alle får se film om 
historie og produksjon, mens vi spiser så mye is vi orker! 
 

  
 
 



Danmarkstur 8-11 juni. (Ansv. Elisabeth) 
 
I årets sommereventyr var det 10 påmeldte familier som dro på tur. 
Vi koste oss store og små med fotball, lek, sosialtsamvær og masse god mat. 

        
 
På kveldene hadde vi langbord hvor store og små koste seg. 
 

       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi hadde felles lunsj og quiz. 
 

    
 
 

    
 
 
 



Ungdomsleir Randøya 09-13.Aug (Ansv Region Sør) 
 
I 2017 var det stor nedgang i antall deltakere på Randaøya. Gjengen som dro, koste seg som 
alltid og vi håper antallet tar seg opp igjen i 2018.  
Vi er inne i et viktig skifte av ledere for Randøyaleiren og vi håper det kommer 
foreldre/voksne som har lyst til å være med og arrangere slik at vi kan videreføre denne flotte 
leiren. 
 

 
 
 
 
Hjertebarnas dag (Ansv. Linda) 
 
Vi arrangerte Hjertebarnas dag på sykehuset 18.september. Vi delte ut brosjyrer, ballonger og 
selvfølgelig deilige boller og bløtkake sponset fra Dampen. Vi var så heldige å treffe mange 
hyggelige pasienter, pårørende, sykepleier og leger. 
 

       
 
 
 
 



Overnatting i Abra Havn 15-16.september med støtte fra Extra Express  
(Ansv. Elin/Anne Kristin) 
 
10 familier deltok på overnatting i Abra Havn. Dersom man ønsket, kunne man få inntil 2 
dager i Dyreparken/Badelandet i tillegg. Det var full fart med skattejakt, underholdning fra 
sjørøvere og felles middag (pizzabuffet). Vi hadde også bestilt «Sjørøverfrokost» og det var 
kjempegøy. Etterpå fikk vi en tur med skuta til selveste Kaptein Sabeltann. Dagen ble 
avsluttet i Dyreparken og/eller Badelandet. Dette var et arrangement vi kunne ha fordi vi fikk 
støtte fra Extra Express, noe vi satt veldig pris på å kunne tilby medlemmene våre.  
 

    
 
 

    
 
 
 



Ungdomstreff 23.sept. (Ansv. Stephen/Elisabeth) 
 
Vi møtte opp på Lucky Bowl Lørdag den 23.september, 10 ungdommer tilsammen fra aust og vest 
agder, (1 fra aust agder og 9 fra vest- agder.)  Aktiviteten var for hjerteungdom med søsken fra 12-18 
år.  Vi bowla å moret oss og etterpå hadde vi den mest saftige burgeren ever! 

Mange fikk strike og hadde det veldig gøy på denne aktiviteten, alle sa de gledet seg til neste gang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LeosLekeland 22.oktober (Ansv. Elisabeth) 
 
Dette treffet var for hjertebarn og søsken 0-11 år. Det var 7 familier som deltok. 
Tilbakemeldingene fra foreldrene var at det var godt å kunne prate sammen mens barna lekte. 
Vi kommer til å videreføre dette i 2018, da det er etterspørsel etter arrangementer til de yngste 
barna.  
 

  
 
 
 
Julesamling 26.november (Ansv. Elin) 
 
Juletreffet ble i år flyttet til Tunballen barnehage. Det var 8 familier som var samlet til 
pepperkakebaking og juleverksted. Vi lagde blant annet julekort til våre indidviduelle 
medlemmer. Giert Werring kom og hadde forestilling med «Baldrian og Musa – Kakemann 
Dukkemann» Nissen kom også! 
 

         
 
 
 
 
       



Julegaveutdeling på Sørlandet Sykehus Kristiansand (Ansv. Trond Magne) 
 
Da var den tiden hvor vi er så heldige å få lov til å leke nisser, kommet igjen. 
Vi sender ut ønskelister til sykehuset ganske tidlig. Og i år var nyfødtposten raske med å svare at de 
ønsket seg nye tv da alle deres var analoge. Vi kjøpte et 40 tommers tv til og ha i oppholdsrommet,  
et teleskopisk veggfeste, samt en cromcast. Og til isolatet kjøpte vi en 32 tommers smart tv. 
Og gleden var ekstra stor da vi fikk med oss to ekstra nisser. 
Ungdomsrepresentant Stephen Stenberg som akkurat var kommet hjem fra sin andre hjerteoperasjon 
og pappa Frode. 
 

      
 
 
 
 
 
Bursdagskort og julekort til individuellemedlemmer (Ansv. Stephen/Elisabeth) 
 
Alle hjertebarn i alderen 0-11år får bursdagskort med en liten hilsen på dagen sin. 
Individuellemedlemmer får hjemmelagde julekort som barna lager på julesamlingen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hjertemammatreff (Ansv Linda) 
Hjertemammatreff er et helt uformelt sosialt treff for hjertemammaer. 
Treffene foregår på kveldstid vanligvis ute på en kafe.  
Påmelding på SMS eller via Facebook 
 
I år har vi hatt 1 hjertemamma treff på Hos Naboen.  
Der ble det ytret ønske om å endre mammatreffene til å inneholde  
en aktivitet, så i høst leide vi luksussalen på Fønix kino å så 
«Snømannen». Treffene er alltid like koselig og vi har plass til flere.  
 
Vi hjertemammaer har en hemmelig gruppe på Facebook  
«Hjertemammaer i Vest-Agder». Bruk denne gjerne hvis du lurer på noe og trenger råd fra 
andre hjertemammaer Det er også her det sendes ut invitasjon til Hjertemammatreff. 
 

Kontakt med:             Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand 

FFHB Sentralt og FFBH Vest-Agder jobber aktivt mot sykehuset. Samarbeid mellom FFHB 
Sentralt og SSK har resultert i at Barnekardiologisk team har fått støtte fra Foreningen for 
hjertesyke barn Forskningsstiftelsen. Som en del av dette er det opprettet en stilling for 
kontaktsykepleier. I utgangspunktet for 2018. Denne stillingen har Synnøve Nepstad 
Thomassen. I tillegg til dette har et samarbeidsprosjekt mellom Gunnar Wik og Henrik 
Holmstrøm, også fått støtte av Forskningsstiftelsen.  
I 2017 ble det forøkt et møte mellom ungdommene og Gunnar Wik og psykolog Kirsten 
Djupesland. Det planlagte møtet måtte vi dessverre utsette og vi venter en ny dato første 
halvår 2018. Vi håper ungdommene kan tenke seg å være med og bidra. 
Elisabeth Stenberg er representert i brukerutvalget på SSHF. Dette er et sterkt bidrag til at 
FFHB er en kjent forening på sykehuset. I tillegg er vi heldige og er representert i 
Ungdomsrådet. Ungdomsrådet startet opp våren 2014. 
Vi fortsetter å levere poser med informasjonsbrosjyrer og hjertebamse på Barneposten og 
Nyfødtposten. Sykepleierne er flinke til å dele disse ut til nye hjertebarnfamilier. Nå er det 
kontaktsykepleier som vil ha hovedansvar for dette. I tillegg har vi informasjons brosjyrer 
som skal ligge godt synlig på avdelingene. 
 
 
 
Økonomi 

 
Grasrotandelen 
Ved hjelp av Norsk Tippings Grasrotandel kan du støtte foreningen, uten 
at det koster deg en eneste krone. Det er bare å oppgi FFHB Vest -Agder 
sitt organisasjonsnummer som er 993 794 430 neste gang du tipper. Gjør 
du dette gir Norsk Tipping fylkeslaget 5 prosent av det beløpet du spiller 
for. Dette reduserer ikke din gevinst.  

Norsk Tipping har registrert 874 000 grasrot givere. Fortsatt er det drøyt 1mill som ikke har 
valgt noen å gi sin Grasrotandel til. Kanskje kan vi få noen flere av disse til oss? FFHB Vest-
Agder har i år fått inn kroner 23.253,72-, og har pr. i dag 89 spillere. 

Støtt FFHB Vest-Agder gratis, ved å oppgi vårt organisasjonsnummer 
993 794 430 når du tipper. 

 
  



 

FFHB Vest-Agders støttefond 
1. Vi har støttet Beredskapsteamet på nyfødt intensiv med 15.000kr slik at de 

kan sende 4 sykepleiere til London på transportkurs for transport av kritisk 
syke nyfødte. Totalkostnad 24.000kr 

2. Vi har mottatt søknad om 10.000kr fra SSK for å dekke utgifter for 2 
sykepleiere til Landsdekkende kurs for sykepleiere om barn med medfødt 
hjertefeil. Søknad avslått. Vi har oppfordret sykehuset til å søke igjen og at 
de søker i tide til at vi kan søke aktuelle fond om bidrag 
 

Styret viderefører beslutningen om å dekke egenandel til ungdomsrepresentanten 
på de arrangement han ønsker å delta på. Styret håper at økt kunnskap om leirene 
skal gi ringvirkninger i miljøet slik at flere ungdommer melder seg på leirene. 
 
 
Fond 
I 2017 har vi søkt ulike instanser og fond om støtte til våre arrangementer. 
Vi har fått følgende søknader innvilget: 
Frifond: 21.060kr. Søkt FFHB sentralt. BUFDIR 
Helse Sør Øst: 15.000kr Likepersonkurs, konferanser, kurs i samarbeid med LMS 
Extra Express: 26.000kr Overnatting Abra Havn 
Ekstra Express: 8.000kr til julesamling 2017 
Ekstra Express: 12.000kr til ungdomstreff 
 
 
 
 
Gaver: 
FFHB Vest-Agder har mottatt 1.000kr i gave fra Per Ivar Ausland 
 
 
Resultat: 
Regnskapet for medlemsåret 2017 viser et resultat på 111.192,30kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FFHB Vest-Agder takker alle som har bidratt i 2017 for at «alle hjertebarn skal ha gode liv» 
 
 
 
 
 
 
 
Kristiansand 15.01.17 
 
Styret v/ 
 
 
       

  
Leder       Nestleder     
Anne Kristin Stedjan-Sundin   Elisabeth Stenberg 
 
 
 

               
  
      
 
Kasserer      Sekretær 
Trond Magne Sakariassen    Elin Simonsen 

     
          
Styremedlem      Styremedlem 
Linda Njerve      Anita Andersen 
 
 
 
 


