
Tusen takk for at du og din bedrift er en Hjertebedrift. 

DITT BIDRAG 
SOM HJERTEBEDRIFT  
I 2015 REDDER LIV

Tre fødeinstitusjoner ved 
Finnmarkssykehuset
• Hammerfest
• Kirkens
• Alta (fødestue)

Fem fødeinstitusjoner ved 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN)
• Tromsø
• Harstad
• Narvik
• Lenvik (fødestue) /
   Midt-Troms
• Sonjatun (fødestue) / 
   Nord-Troms

Tre fødeinstitusjoner ved 
Nordlandssykehuset
• Bodø 
• Lofoten (fødestue) /  
   Gravdal

Fire fødeinstitusjoner ved 
Helgelandssykehuset
• Mo i Rana
• Sandnessjøen
• Mosjøen (fødestue)
• Brønnøysund (fødestue)

Alle hjertebarn 
skal ha gode liv

Generalsekretær
Foreningen for hjertesyke barn

Hjertelig hilsen                           

Tusen takk for at dere er med!                   

Bildet er fra fødestuen i Nord Troms, Sonjatun

I 2015 har ditt bidrag som Hjertebedrift finansiert innkjøp av pulsoksymetre til fødeavdelingene i landets tre 
nordligste fylker. Resultatet av nettverket av hjertebedrifter er at hundrevis av barnefamilier i Nord-Norge nå 
har en litt tryggere fremtid.

Disse fødeinstitusjonene  har mottatt pulsoksymenter i gave: 

Les om hvordan pulsoksymetre redder liv på baksiden



«Til Foreningen for Hjertesyke barn

Vi er veldig takknemlig og fornøyd med Pulsoksymeteret som vi fikk i gave fra dere. Tusen takk 
til de bedriftene som har gitt sin støtte slik at dette ble mulig.

Apparatet benyttes på alle nyfødte, og det vil si ca 1000 barn per år her på fødeavdelingen. 
Måling av oksygenmengde i blodet hos nyfødte kan gi en indikasjon på sjeldne hjerte-
lungesykdommer, hvis oksygennivået ikke er innenfor normalområde. Dette betyr at man raskt 
kan komme i gang med utredning og videre undersøkelse hvis man har grunn til å mistenke 
alvorlig sykdom hos den nyfødte. Apparatet er enkelt å bruke, og det nyfødte barnet merker 
ingen ubehag når vi måler. Det kan brukes når barnet ligger og sover. 
Vi får svaret straks, og dette gir en verdifull opplysning om barnets tillstand.»

Med vennlig hilsen                        Med vennlig hilsen
Marit Mathisen                              Ârmi Vâisânen
Fagjordmor                                        Enhetsleder

«Til alle bidragsytere.

Tusen takk for ditt bidrag som gjorde det mulig å kjøpe inn et nytt pulsoxymeter til fødeavdelingen Mo i Rana. Alle ansatte og brukere er svært rørt og 
takknemlig over å få en slik gave. Gaven kommer godt med og vil blir brukt flittig på avdelingen.
Pusloxymeteret gir oss større mulighet til å overvåke og fange opp nyfødte med hjertefeil, infeksjoner eller andre tilstander som trenger medisinsk 
behandling. Alle nyfødte blir rutinemessig sjekket fire timer etter fødsel for å fange opp evt. uregelmessigheter. Pulsoxymeteret er også viktig i forbindelse 
med overvåking av syke nyfødte for å kunne gi dem en optimal behandling.
For vår lille enhet uten barneavdeling er det særdeles viktig med godt overvåkingsutstyr da vår behandlingsløype for syke nyfødte innbefatter en overflytting 
til større sykehusenhet med barneavdeling. Vi kjenner det godt på dager med dårlig ”flyvær” og vansker med transport nordover. Da er det godt å ha 
mulighet til bra overvåking inntil forholdene bedrer seg. 

Enda en gang: Tusen takk for bidraget!»

Med vennlig hilsen
Lisbeth Eliassen
Avd.leder Føden MiR.

Til informasjon:
Foreningen for hjertesyke barn har samarbeidet med ProCall AS om prosjektet Hjertebedrift. Betingelsene i vår 
avtale er 80 % av gavebeløpet til prosjektet og 20 % til Procall AS.

«Hvis det foreligger hjertefeil eller lungesykdom hos barnet kan det være av stor 
betydning at det oppdages så tidlig som mulig. Og denne muligheten har vi ved hjelp 
av pulsoksymeteret. Fødestua i Nord Troms, Sonjatun ønsker å takke lokalt næringsliv 
som har bidratt med gaver til Foreningen for hjertesykebarn, og er dermed indirekte 
med på å styrke helsetilbudet til våre nyfødte.»

«Takker for støtten til innkjøp av puls- 
oksymeter til bruk i fødeavdelingen 
ved kvinneklinikken UNN Narvik. 
Dette gir oss mulighet for tidlig å 
diagnostisere noen sjeldne typer 
hjertefeil, og enkelte typer av lunge-
sykdom hos nyfødte som ellers virker 
friske. Vi setter stor pris på initiativet 
og det gode forarbeidet som har 
muliggjort denne gaven.»

Med vennlig hilsen  
Bodil Eilertsen
Jordmor

Fra barneavdelingen på sykehuset i Bodø

Nordlandssykehuset i Bodø


