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Gode treff og viktige nettverk: Mer enn 300 små og store 
arrangementer og samlinger rundt om i landet er gjennomført i 
perioden. her fra en familiesamling i sverige med fylkeslaget i 
Vestfold, pinsen 2012.

Foreningen for hjertesyke barn jobber daglig for at 
hjertebarna og deres familier skal ha et så godt hel-
setilbud og en så god hverdag som mulig. Vi har laget 
en strategiplan for å sette fokus på de områdene vi 

ønsker å satse ekstra på. 

Forskning, medisinsk utvikling, samarbeid med helsevesen 
og fagmiljøer er viktig for alle våre hjertebarn, og det 
samme er barnehage og skole. her har vi satt inn betydelige 
ressurser for å styrke vår satsning. 

samtidig ser vi behovet for en stadig mer effektiv og 
kvalitetsbasert organisasjon, og vi vil fortsette å
 jobbe mye med å videreutvikle foreningen, like-
personsarbeidet og aktivitetene våre. informasjon 
og kommunikasjon er også viktige oppgaver vi tar 
svært alvorlig, spesielt ovenfor nye hjertebarn-
familier. 

For å få til alt det vi ønsker å gjøre, er vi helt 
avhengig av våre tillitsvalgte og frivillige, 
våre givere og våre støttespillere.

tusen takk til alle som er med 
og bidrar til at alle hjertebarn 
i norge skal få gode liv.

Hvem er vi?
Foreningen for hjertesyke barn ble etablert i 
1976 av en liten gruppe berørte foreldre. 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. I tillegg har 
foreningen flere hundre engasjerte tillits-valgte 
og frivillige som utgjør grunnfjellet i alt arbeidet 
i organisasjonen.

Foreningen for hjertesyke barn har opp-arbeidet 
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.

alle hjertebarn skal ha gode liv

høydepunkter 2012-2013

Gaver og støtte til sykehusene rundt om i landet: Like før jul 2013 
var fylkeslaget i hedmark julenisser på sykehuset i elverum.
både barneavdelingen og barnepoliklinikken kunne glede seg over 
julegaver i år. tusen takk til gavmilde givere i hedmark!

Ungdom på leir 2013: over 50 ungdommer til sammen var med 
på norsk leir i 2012 og 2013. her koser leirdeltakere seg på 
jomfruland.

En viktig brukerstemme: Foreningen for hjertesyke barn 
har brukerrepresentanter på tre nivåer i det regionale 
helseforetaket helse sør-øst. Vegard bø bahus har i to år 
vært representant i foretakets overordnete utvalg, og ble 
høsten 2013 gjenvalgt for to nye år.

Anne Giertsen
Leder, FFHB

Visste 
     du at … 

Hvert år fødes mellom 500 
og 600 barn med medfødt 
hjertefeil i Norge. Det lever  
9 000-10 000 personer 
under 18 år med ulik grad 
av hjertesykdom i vårt land. 
Halvparten må opereres en 
eller flere ganger. 

Viktig og vellykket samling: høsten 2013 ble det sammen 
med helse- og fagpersonell fra både norge og sverige 
holdt kurs for foreldre med barn som har den arvelige 
hjertefeilen, lang Qt-tid-syndrom

isak har medfødt hjertefeil. 
her sammen med resten av 
familien.

Ny og populær interaktiv nettjeneste: spør eksperten kom 
i gang høsten 2013. her får våre medlemmer svar på sine 
spørsmål av jurist, psykolog og barnelege.

takk til alle som har bidratt med bilder til denne rapporten.
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støtte og nettverk

Å få et barn med hjertefeil kan oppleves som et sjokk, og for de fleste snus 
livet på hodet. Det dukker opp mange spørsmål, og usikkerhet kan prege 
tilværelsen. Støtte og nettverk for familiene på eget hjemsted gjennom 
foreningens lokale aktiviteter er en av grunnsteinene i vårt arbeid. 

i 2012 og 2013 har vi fokusert på å forbedre organisasjonens 
interne arbeid for å sikre at vi faktisk er en medlemsorganisasjon for 
fremtiden. Medlemmenes erfaringer er kartlagt, rutiner er forbedret 
og organisasjonsapparatet utvikles.

stor aktiVitet  
og Viktig FeLLesskap
En undersøkelse blant våre medlemmer gjennomført 
i 2012 viser at fellesskapet foreningen byr på er en 
av de viktigste årsakene til at familiene melder seg 
inn hos oss. To av tre medlemmer har deltatt på felles 
aktiviteter i fylkeslaget. 

Verdien av å være sammen med likesinnede og dele 
erfaringer med andre som har opplevd noe liknende, 
er uvurderlig. Våre medlemmer utveksler erfaringer 
og lærer av hverandre, og dette er verdifulle bidrag 
til en trygg og god hverdag for de hjertesyke barna 
og familiene deres.

”For oss, og kanskje særlig for 
Sondre, ble Foreningen for 
hjertesyke barn redningen. Det 
var så fint å møte andre, og 
så sunt for Sondre å se at 
hjertesyke barn, noen av dem 
med store arr på brystet og 
mange operasjoner bak seg, 
kunne løpe rundt og tåle så 
mye.” 
(Malin, mor til hjertesyke sondre)

”Det er så verdifullt for søsken 
å få treffe hverandre - og 
for resten av familien.” 
(hjertebarnpappa)

Foreningen for hjertesyke barn er 
med på sandefjord grand prix på sykkel.

Leo nathaniel har medfødt 
hjertefeil og bor i alta.

samling i nordland.
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”Dette er folk som forstår deg fordi de har 
opplevd nesten akkurat det samme selv.” 
(styremedlem sør-trøndelag)

”Jeg elsker 
hjerteforeningen, 
jeg elsker å være 
på turer med 
hjerteforeningen og 
jeg elsker bowling.” 
(hjertesyke eivind Flå, 11 år)

engasjementet og innsatsen i fylkeslagene for å 
få samlet medlemmene er stor. i 2012 og 2013 
gjennomførte Foreningen for hjertesyke barn mer enn 
300 små og store arrangementer og samlinger rundt 
om i landet. alt fra mindre treff som pizzakvelder, 
bowling og svømming, til helgesamlinger for hele 
familien med faglige foredrag og sosiale aktiviteter.
det har også vært arrangementer i samarbeid med 
sykehusene og andre fagmiljøer. 

Mai er på ridetur i buskerud.

på fisketur i nordland. kurs i hjerte- og 
lungeredning i Vestfold.

grilling i buskerud.

på utflukt med hedmark fylkeslag.på fisketur i nordland.

Familiehelg i Møre og 
romsdal.

hjertesyke barns dag 
markeres i Møre og 

romsdal.

Familietur til hunderfossen
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Mennesker hjeLper 
Mennesker 
Å hjelpe et medmenneske som går 
igjennom noe du selv har erfaring med, 
kalles likepersonsarbeid. i Foreningen 
for hjertesyke barn skjer mye av 
likepersonsarbeidet lokalt der folk bor, 
og i møtene og treffpunktene mellom 
våre medlemmer. Likepersonsarbeid 
finnes også i mer formaliserte former som 
samtalegrupper, sorggrupper og lignende. 

De som mister 
Foreningen for hjertesyke barn skal også ivareta foreldre som har mistet et hjertesykt barn. Vi har en egen ressursgruppe i foreningen 
som jobber spesielt med å tilrettelegge for dette og å ivareta denne gruppen. i 2012 og 2013 ble det gjennomført tre sorgsamlinger 
nasjonalt, på den ene var også søsken med. i tillegg var det en egen samling for besteforeldre, og lokale arrangementer i regi av 
fylkeslagene.

anita, jan-tore og kine har alle tre mistet sitt 
hjertesyke barn, og de utgjør styringsgruppen 
i foreningens ressursgruppe. de opplever det 
som svært givende å bruke av egen erfaring 
for å hjelpe og støtte andre som opplever det 
samme. 

”Som likemann er du 
en “ufarlig” person som 
er utenforstående fra 
sykehuset, fra familie, 
venner og kollegaer.” 
(kristin, aktiv likeperson i sør-trøndelag 
fylkeslag)

BesteforelDresamling
Når et barn dør er det ikke bare foreldrene som er i sorg. Besteforeldre 
sørger både over barnebarnet de mistet, og de har det vondt fordi 
deres eget barn er i sorg. I oktober 2013 var besteforeldre fra 
hele landet, som alle har mistet ett eller flere barnebarn, samlet til 
erfaringsutveksling på Soria Moria i Oslo. Mye latter, mye gråt og en 
fantastisk fin opplevelse, er deltakernes oppsummering. Samlingen 
ble arrangert i samarbeid med foreningen Vi som har et barn for lite 
og Landsforeningen uventet barnedød. Prosjektet hadde støtte fra 
Extrastiftelsen.

er Det mulig å Bli glaD igjen etter å ha mistet et Barn?
Sør-Trøndelag fylkeslag setter årlig av et eget  beløp i budsjettet som 
øremerkes til de som har mistet. Pengene brukes til egne arrangementer 
for denne gruppen, som familiehelg, juleverksted, temakveld, 
sorggruppe osv. En felles arena er gull verdt, både for foreldre og ikke 
minst for søsken. De har også hatt samarbeid med Landsforeningen 
uventet barnedød og Barnekreftforeningen, og gjennomført en felles 
foredragskveld med tittelen: “Er det mulig å bli glad igjen etter å ha 
mistet et barn?” 

Malene døde 4 1/2 år gammel etter sin tredje 
hjerteoperasjon. pappa roger sitter i styret 
i sør-trøndelag fylkeslag og bidrar med sine 
erfaringer i arbeidet der.

nettVerk ogsÅ For de unge 
ungdom med medfødt hjertefeil nyter også godt av 
et fellesskap. det er lærerikt for dem å være sammen 
og utveksle erfaringer, også uten foreldrene tilstede. 
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 2012 og 2013 ble det arrangert ni leirer for ungdom 
med hjertefeil i Foreningen for hjertesyke barn, noen 
nordiske, noen nasjonale og noen lokale. her knytter de 
unge vennskapsbånd for livet. totalt deltok over 160 
norske ungdommer på norsk leir, nordisk leir eller leirer i 
regionene i perioden. kvalifisert helsepersonell var med på 
alle samlingene. 

den nordiske leiren ble sommeren 2013 arrangert i norge, 
og samlet 50 ungdommer fra sverige, danmark, Finland og 
island i tillegg til de norske deltakerne.

”Jeg har fått med meg alle 
leirene jeg har kunnet, helt 
fra jeg var gammel nok til 
å reise på leir. Dette er den 
siste leiren jeg kan være med 
på, og jeg kommer til å savne 
det. Heldigvis kan jeg fortsette 
å reise på samlinger med 
VMH!” 
(deltaker på norsk leir på Fjordglimt sommeren 2013)

norsk leir 2013 

norsk leir 2013 

deltakere på nordisk leir sommeren 2013.
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nasjonaL konFeransene – For MotiVasjon, 
inspirasjon og FagLig pÅFyLL 
en til to ganger i året arrangerer Foreningen for hjertesyke barn en nasjonal 
konferanse, som en sosial og utviklende møteplass for frivillige fra hele landet. i løpet 
av en helg får deltagerne faglig påfyll både som foreldre og som representanter for 
foreningens medlemmer. i tillegg gir konferansen en unik mulighet til å knytte nære 
kontakter med likesinnede fra hele landet.

i 2012 og 2013 ble det gjennomført tre fylkes-konferanser med tilsammen 250 
deltakere. i tillegg til interne foredragsholdere og kursing, var spennende eksterne 
forelesere og fagpersoner med. 

Visste du at … 

Foreningen for hjertesyke barn har 
lokale lag i alle landets fylker og 
nesten 5 000 medlemmer som nyter 
godt av disse aktivitetene. 
Våre medlemmer bidrar med 
frivillig innsats verdt nesten 10 
millioner kroner hvert år.  

”For meg er det både interes-
sant og lærerikt å være med 
på konferansen. Jeg treffer 
gamle og nye kjente, og jeg 
får påfyll og inspirasjon til 
å gå på nye runder med ar-
beid i styret.” 
(konferansedeltaker våren 2013)

Landsstyret i perioden 2012 og 2013: Fra venstre bjørgunn 
brones, anita r. brokstad, geir ove søreide, Vegard bø bahus,  
ingunn kildahl johansen, erik skarrud og anne giertsen.

- et godt liv er å 
være sårbar, sa 
prest og kåsør 
per anders 
nordengen på 
konferansen i 
november 2013.

einar øverenget var på konferansen i november 2012 
og ga salen en humoristisk og levende filosofileksjon. 

her sammen med generalsekretær helene thon.

Vidar bø var på 
konferansen i april 
2013 og holdt et 
tankevekkende 
innlegg om 
frivillighet.

på konferansen i april 2013 holdt 
journalist og fotograf torgeir W. 
skancke, et gripende foredrag, “på 
tindebestigning i eget liv”. skancke har en 
sønn med en svært alvorlig leversykdom. 
her sammen med styrets leder, anne 
giertsen.  

Fornøyde konferansedeltakere.
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Behovet for oppdatert og relevant informasjon er etterspurt og viser seg å være 
en sentral årsak til at familier melder seg inn i foreningen. 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. 

Våre nettsider 
– www.ffhb.no 
På www.ffhb.no kan foreldre og andre finne 
svært mye informasjon om det å leve med 
medfødt hjertefeil. Nettsiden www.ffhb.no 
er godt besøkt og hadde i perioden mange 
treff. Sidene fikk i 2013 tilpasset sitt 
visningsområde også til mobiltelefon og 
nettbrett. 

Vårt fagstoff på nettsiden ble i 2012 og 
2013 oppdatert i samarbeid med det 
barnekardiologiske miljøet. Svært mange 
diagnoser er godt beskrevet, og artiklene 
ledsages av skreddersydde og pedagogiske 
illustrasjoner. Det øvrige fagstoffet er 
også revidert, utvidet og kvalitetssikret i 
perioden, og ble publisert i første kvartal  
av 2014.

kunnskapsform
idling – en bæ

rebjelke 

hjertebarnet
Vårt medlemsblad hjertebarnet er en av våre viktigste 
kunnskapsformidlere. bladet kom til sammen ut åtte 
ganger i løpet av 2012 og 2013, hvert nummer med 52 
sider fagstoff, reportasjer og relevant informasjon for 
hjertebarnfamilier. hjertebarnet trykkes i et opplag på 
rundt 20 000, og når også ut til andre relevante faggrupper.

Vi jobber kontinuerlig med å formidle aktuell, nyttig 
og kvalitetssikret kunnskap som kan gjøre familiene 
trygge og kompetente til å håndtere tilværelsen med 
alvorlig sykdom. i dette arbeidet samarbeider vi med 
et stort nettverk av fagpersoner, og vi benytter ulike 
kanaler og arenaer for formidling. 

Visste du at … 

www.ffhb.no i 2013 hadde 46 000 besøk, 27 000 unike 
besøkende og 136 000 sidevisninger.

H ertebarnet

En lettelse å få vite årsaken  side 6-9

Med diagnosene falt alt  
på plass side 14-17

Barn med medfødt hjertefeil  
og hverdagsutfordringer  side 18-19

Les mer om :

Nr. 1 • 2014   |   Utgis av ForENiNgEN For hjErtEsykE BarN

H ertebarnet

Hjertesyke barn og medikamentbruk  side 12-16
Pasientenes og brukernes advokat  side 23-25

Må leve med savnet   side 26-29

Les mer om :

Nr. 4 • 2013   |   Utgis av ForeNiNgeN For Hjertesyke barNH ertebarnet

Foreldrerollen i endring    side 9-11

En tøff start, men vi takler det sammen   side 12-17

Søsken må bli sett, hørt og forstått    side 26-29

Les mer om :

Nr. 3 • 2013   |   UtgiS av ForENiNgEN For hjErtESykE barN

ida har medfødt hjertefeil 
og bor i buvika.
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ForeLdre soM 
kunnskapsForMidLere
Foreldre til hjertesyke barn er våre 
viktigste ambassadører og formidlere 
av erfaring. Vi benytter foreldre som 
kunnskapsformidlere på en rekke 
områder, først og fremst én til én i møter 
mellom foreldre, men også på kurs, i 
media og på samlinger. 

skoleforBereDenDe kurs på 
haukelanD: 
I juni var over 50 lærere, rektorer, 
SFO-ansatte, helsesøstre og 
hjertebarnforeldre samlet på Haukeland 
sykehus for et halvdags kurs om hvilke 
utfordringer barn med medfødt hjertefeil 
kan møte i sin skolehverdag. Kurset 
var tilpasset elever i første og andre 
klasse, og et samarbeid mellom vårt 
fylkeslag Hordaland og Barneklinikken 
ved Haukeland sykehus, og var svært 
vellykket. Janne Walden delte sine 
erfaringer som hjertebarnmamma.

kurs for og meD forelDre på 
sykehusene
Flere av sykehusene rundt om 
i landet, blant annet St. Olavs 
hospital i Trondheim og Stavanger 
Universitetssykehus (SUS), har egne kurs 
i regi av Lærings- og mestringssentrene 
for foreldre som nettopp har fått et 
barn med hjertefeil. Ulike fagpersoner 
deltar. Foreningen for hjertesyke barn 
er med i planleggingen av kursene, og 
representanter fra foreningen er også 
med på kursene for å dele noen av sine 
erfaringer og gode råd.

kurs for ungDom og forelDrene 
på sykehusene
På SUS har de også årlige kurs for 
ungdom med hjertefeil og for foreldre 
til ungdom med hjertefeil. Her er både 
ungdommer fra foreningen og foreldre 
med som erfaringskompetanse.

barnekardioLogens 
spaLte 
barnekardiolog Magne berget har i 
perioden produsert fagartikler som er 
lagt ut på www.ffhb.no, blant annet om 
vaksiner, om flyreiser med hjertesyke 
barn, om opphold i varme strøk, om 
energidrikker osv. 

Spør eksperten
I oktober 2013 lanserte vi en interaktiv spørsmål-
og-svar-tjeneste, ”Spør eksperten”, på www.ffhb.no. 
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 medlemmer og andre. Tjenesten er anonym, og 
svarene gjøres tilgjengelige for alle i et åpent arkiv.  
Etter oppstart i 2013 ble mellom 40 og 50 spørsmål 
fra brukerne besvart av ekspertene, majoriteten av 
medisinsk art. 

 janne Walden fra Foreningen for hjertesyke barn i hordaland på kurs 
for lærere og foreldre.

ansgar berg er overlege på 
haukeland universitetssykehus. 

her på kurs sammen med 
Foreningen for hjertesyke barn 

for lærere og foreldre.

barnelege alf Meberg, psykolog torun Vatne og jurist atle Larsen svarer på spørsmål på nett.
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hjerteVennLig oppVekst  
– hjeLp tiL god diaLog
ale hjertebarn skal ha gode liv, også i barnehagen 
og på skolen. en av Foreningen for hjertesyke barns 
påbegynte satsninger i perioden er prosjektet 
”hjertevennlig oppvekst”. Vi lager hjelpemidler 
som skal gi inspirasjon, råd og veiledning til 
hjertebarnfamilier, barnehager og skoler. 

en egen spørreundersøkelse gjennomført blant 
våre medlemmer høsten 2013, viser at det er stort 
behov for god og riktig informasjon til foreldre, 
barnehage og skole i tillegg til hjelp til bedre 
kommunikasjon og dialog mellom disse. 

noen tall fra unDersøkelsen:
• to av tre hjertebarn har vansker som påvirker 

deres hverdag i barnehagen og på skolen.
• en av tre sliter med konsentrasjons- og 

oppmerksomhetsvansker.
• en av fem har motoriske vansker og lese- og 

skrivevansker.

Foreningen for hjertesyke barn er i gang med å 
utarbeide de praktiske hjelpemidlene, blant annet 
en hjerteperm med informasjon og veiledning som 
skal følge det enkelte barnet gjennom barnehage- 
og skoleløpet. pilot for, og gjennomføring av, 
prosjektet skjer i 2015.

Visste 
     du at … 

20 prosent av barn med 
medfødt hjertefeil mottar 
tilrettelegging eller har 
individuell plan. Dette er tre 
ganger så mange som blant 
barn ellers i Norge (7 prosent, 
SSB).

hjerteteLeFonen
hjertetelefonen 
betjenes av en psykolog, 
og er et gratis tilbud 
til våre medlemmer 
annenhver tirsdag fra  
kl 20.00 til 21.00. 

V

§Rettighetssenteret 
Foreningen for hjertesyke barn er tilknyttet 
Rettighetssenteret ved Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon. Våre medlemmer er brukere av 
denne juridiske tjenesten som er gratis. Tjenesten 
fikk i 2012 og 2013 nesten 2 500 juridiske spørsmål. 

Facebook 
Foreningen for hjertesyke barn har en 
side på Facebook, som ved utgangen av 2013 hadde nær 
7000 tilhengere. siden er en god møteplass og  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 er en fin arena for diskusjon og for 
å få tak i og holde kontakten mellom medlemmene. 

 i november 2013 mottok Foreningen for hjertesyke barn støtte fra 
extrastiftelsen til prosjektet “hjertevennlig oppvekst”. en fornøyd 
prosjektleder, Mona ø. sundet sammen med generalsekretær helene thon.

Foreningen For hjertesyke barn i Media

Foreningen for 
hjertesyke barn 
synes med jevne 
mellomrom i media, 
både i ukeblader, i 
aviser og på radio 
og tv. her er noen 
eksempler fra 
perioden.
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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.  

sam
arbeid m

ed helsevesen og fagm
iljøer

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 er i konstruktiv 
dialog med fagmiljøene og følger utviklingen på 
området nøye. både sykehusene og Foreningen 
for hjertesyke barn jobber for at barna skal få 
best mulige liv.

Foreningen For 
hjertesyke barn og 
FagMiLjøene
Foreningen for hjertesyke barn har over år 
opparbeidet seg et godt faglig, nasjonalt og 
internasjonalt nettverk med sykepleiere, leger 
og forskere og andre som daglig arbeider med 
hjertesyke barn og deres familier. i dette nettverket 
foregår en gjensidig utveksling av kunnskap og 
erfaring. dette bidrar til at begge parter får tilgang 
på viktig og oppdatert informasjon, innsikt i og 
innflytelse på prosesser, i tillegg til at det gir 
gode arenaer for samarbeid om faglig utvikling og 
prosjekter. 

gaVer og støtte 
tiL utstyr, koMpe-
tanseheVing og 
Forskning
Foreningen for hjertesyke barn bidrar 
hvert år med støtte til forskning, til 
kompetanseheving hos og utdannelse 
av fagpersoner, 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,  
og fra Lasse Liten stiftelsen. 

i 2012 og 2013 var vår støtte til 
prosjekter på cirka 4,5 millioner 
kroner. i tillegg har foreningens 
fylkeslag samlet inn penger og gitt 
gaver for store summer til sine lokale 
sykehus og til andre prosjekter.

aleksander er på 
pacemakerkontroll 
hos andreas Früh på 
rikshospitalet i oslo.

sykehuset i Vest-agder er fornøyd med julegavene de 
mottok fra Foreningen for hjertesyke barn i Vest-agder.

 isak har medfødt hjertefeil 
og bor i norheimsund.
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Eksempler på gaver sykehusene har fått: 
Pulsoksymetere (Hammerfest og Levanger 2012, Tromsø 2013), 24-timers telemetrimålere (Drammen 2012), 
vippebenk (Trondheim 2012), blodtrykksapparat (Sørlandet Sykehus 2013), R-testapparat (Ålesund 2013), 
EKG-utstyr (A-hus 2013), undersøkelsesbenker (Stavanger 2012).

et av sykehusene som mottok 
støtte gjennom ekstraordinære 
gaveutdeling fra Foreningen for 
hjertesyke barn i 2013, var stavanger 
universitetssykehus (sus).

 støtten går blant annet til en ny 
overvåkingsenhet på barneklinikken. 
her er overlege Magne berget 
sammen med leder for fylkeslaget i 
rogaland, turid engen.

å leve meD Barn som kan Dø Brått: 
Høsten 2013 ble det sammen med 
helse- og fagpersonell fra både Norge 
og Sverige holdt kurs for foreldre med 
barn som har den arvelige hjertefeilen, 
lang QT-tid-syndrom. Denne diagnosen 
medfører at ting som er helt ufarlig 
for de fleste andre, som høye lyder 
eller å falle i kaldt vann, kan gjøre at 
hjertet stopper. Dette er en psykisk 
belastning for den familien som er 
berørt, og det er et stort behov for 
nettverk og informasjon. Det ble også 
laget en informasjonsbrosjyre med 
faktakunnskap om diagnosen, arvelighet, 
behandling og generelle råd. Prosjektet 
hadde støtte fra Extrastiftelsen.

har hjertesyke Barn større 
risiko for å Dø plutselig unDer 
iDrett og aktivitet? 
Forskning på dødelighet hos norske 
hjertesyke barn: Hjertesyke barn 
har generelt et lavere aktivitetsnivå 
enn friske barn. Frykten for plutselig 
død har ført til et komplisert system 
av restriksjoner avhengig av type 
hjertesykdom og type aktivitet. Vi vet 
imidlertid lite om hvor stor denne faren 
er, enten under eller i forbindelse med 
utøvelse av idrett, sammenlignet med 
hos friske barn. Vi vet også lite om hva 
som kan øke eller redusere risikoen, og 
hva som kan gjøres for å forebygge. Jarle 
Jortveit (Sørlandet sykehus HF) og Henrik 
Holmstrøm (Oslo Universitetssykehus HF) 
ser nærmere på denne problemstillingen. 
Forskningsprosjektet ble startet i 2013 
og vil bli drevet i tre år fremover.

kontaktsykepLeiere Ved sykehus  
– en nøkkeLroLLe
Fire sykehus i norge har egne formelt ansatte kontaktsykepleiere for 
hjertesyke barn, rikshospitalet i oslo (både for barn og for voksne), 
st. olavs hospital i trondheim, haukeland sykehus i bergen og 
tønsberg sykehus i Vestfold. 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. 

Fagpersoner fra både inn- og utland var med på samlingen 
om den sjeldne, men alvorlige hjertefeilen LQts.

overlege gaute døhlen 
viser stolt fram den 

avanserte diagnostikk- 
og intervensjons-

laboratoriet (angiolaben) 
på barnehjerteseksjon 

ved rikshospitalet. 

Fornøyde deltakere på samlingen for foreldre til barn med 
den arvelige sykdommen lang Qt-tid syndrom.

stine romfog og anne a. berglund er kontaktsykepleier for de 
hjertesyke barna på rikshospitalet.
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sosiaL oMsorg For FaMiLiene
hjertekafé: i 2012 og 2013 ble det cirka en gang i måneden 
arrangert hjertekafé på rikshospitalet. her kan foreldre med 
hjertesyke barn som er på sykehuset, komme innom for å få et 
lite pusterom i sykehushverdagen. dette er en enkel samling på 
sykehuset, med kaffe, bakst og god tid til en prat, til å knytte 
kontakt med hverandre og å utveksle erfaringer. det har vært 
opp mot ti gjester på enkelte av kveldene, hvor frivillige fra 
foreningen også stiller opp. 

Foreningen for hjertesyke barn er i nær 
dialog med sykepleierne som jobber 
med de hjertesyke barna, og støtter 
blant annet deltakelse på kurs og 
andre kompetansehevende aktiviteter. 
Foreningen gjør også en innsats 
politisk for å forsterke ordningene med 
kontaktsykepleiere.

Visste du at … 

Foreningen for hjertesyke barn har en egen 
forskningsstiftelse som ble etablert i 2004. Siden 
oppstarten har den hatt som mål å foreta første 
stipendutdeling ved tiårsjubileet i 2014. Stiftelsens 
egenkapital ble betydelig økt gjennom gaver i 2013, 
og vi planlegger nå den første stipendutdelingen. 

stuDietur for sykepleiere til göteBorg
I 2013 arrangerte foreningen en studietur for 
norske sykepleiere innen barnekardiologi til 
barnehjertesenteret ved Drottning Silvias Barn och 
ungdomssjukhus i Göteborg. Det er ansatt mange 
kontaktsykepleiere for hjertesyke barn og unge 
ved sykehuset, og flere av dem driver forskning 
integrert i praksis. Svenske kontaktsykepleiere har 
en mer selvstendig jobb enn norske sykepleiere, og 
de har også ansvar for egen poliklinikk. Behovet for 
samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av landene 
er stort, både innen praksis og forskning.

kurs for sykepleiere som joBBer meD hjertesyke Barn 
Rikshospitalet i Oslo og Foreningen for hjertesyke barn samarbeider 
hvert år om å arrangere et nasjonalt kurs for sykepleiere som jobber 
med hjertesyke barn. Kurset samlet i 2012 og 2013 rundt 100 
deltakere hver gang. Mange av dem som deltok, fikk kursstøtte fra 
Foreningen for hjertesyke barn. 

geilomo Barnesykehus
 Foreningen for hjertesyke barn er 
med i ledergruppen for Geilomo 
barnesykehus som drives av Riks-
hospitalet. Hvert år er flere av våre 
medlemsfamilier på opptrening og 
habilitering på Geilomo. Hjertesyke 
Hans Christian Amundsen har vært på 
Geilomo flere ganger, og synes det er 
helt topp. 

hans christian liker seg godt på geilomo.

Mads er på hjertekontroll på 
stavanger universitetssykehus.

Melissa er operert på rikshospitalet.

Fra åpningen av barnas hage på sykehuset i Vestfold våren 2012. Foreningen for 
hjertesyke barn støttet hageprosjektet som er til glede for alle barn og foreldre 
som tilbringer tid på sykehuset.

Foreningen for hjertesyke barn i hordaland ga i 2012 en halv 
million kroner til foreningens forskningsstiftelse.
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Å leve med medfødt hjertefeil kan medføre både medisinske, sosiale og 
praktiske utfordringer for barnet selv og for familien. 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. 

interessepolitikk og betydningen av å påvirke

en sterkere steMMe
Foreningen for hjertesyke barn har i 2012 
og 2013 samarbeidet med og arbeidet 
gjennom en rekke organisasjoner og 
instanser, som Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon, Frivillighet norge,  
stiftelsen organdonasjon, innsamlings-
kontrollen og norges innsamlingsråd.

brukerMedVirkning  
– et Viktig Verktøy For MedbesteMMeLse
brukermedvirkning står sentralt 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. Vi har de to siste årene hatt et ekstra fokus på å 
rekruttere og utvikle brukerrepresentanter, spesielt med tanke på å sikre at barnas 
og familienes stemme blir hørt i ulike brukerutvalg på sykehus og i naV-systemet.  

i 2012 etablerte vi et nettverk for alle våre brukerrepresentanter, hvor de kan 
utveksle erfaringer, få inspirasjon og opplæring i det å være brukerrepresentant. 

i tillegg til å ha brukerrepresentanter på flere av landets sykehus, er Foreningen 
for hjertesyke barn også inne i naVs organer for brukermedvirkning.  Vi har hatt 
brukerrepresentanter på alle tre nivåer i helse sør-øst,og dermed deltatt i den 
videre utvikling av systemene på oslo universitetssykehus.  Foreningen har 
engasjert seg i oppfølgingen av de minste og sykeste nyfødte barna, og fokuset 
som i 2013 ble satt på bemanningssituasjonen ved nyfødt intensiv-avdelingen 
på rikshospitalet. Vi har vært i møter med sykehusets ledelse om situasjonen og 
sendt utførlige bekymringsmeldinger på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre 
medlemmer. 

saMarbeid Med andre 
organisasjoner i inn- og utLand
Foreningen for hjertesyke barn kan ikke løse alle utfordringer alene. For 
å nå våre mål har vi mange formelle og uformelle samarbeidspartnere, 
og prioriterer aktivt å delta på nasjonale og internasjonale arenaer og i 
paraplyorganisasjoner.

i 2012 og 2013 har Foreningen for hjertesyke barn sittet i følgende 
eksterne styrer: stiftelsen organdonasjon, norges innsamlingsråd, 
extrastiftelsen og i vår europeiske paraply-organisasjon echdo. i 
desember 2013 fikk vi også en viktig stemme inn i styret i Frivillighet 
norge.

Foreningen for hjertesyke barn har 
representanter på alle tre nivåene i 
utvalgene som skal ivareta brukernes 
behov i norges største helseforetak: 
helse sør-øst. Vegard bø bahus i 
øverste brukerutvalg i helse sør-øst, 
heine Århus i brukerutvalget ved oslo 
universitetssykehus og siv rasmussen i 
brukerrådet ved kvinne- og barneklinikken.

begge jentene, ingrid og Linnea, har medfødt 
hjertefeil. Familien er medlemmer i foreningen.

kristiane har en storebror med 
hjertefeil. hun bor i Finnmark.
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interessepoLitisk 
saMarbeid
Forskriftene som regulerer hjertebarnas 
tilbud innen habilitering, om rett til individuell 
plan (ip), individuell opplæringsplan (iop), 
koordinering av de ulike opptreningstilbud 
osv., er gode styringsverktøy. problemet er at 
gjennomføringen svært ofte ikke er mulig på 
grunn av manglende ressurser. dessverre er 
det ofte opp til den enkelte forelders, og ikke 
systemenes, gjennomføringskraft hvorvidt 
barnet får det lovpålagte tilbudet det har rett 
og krav på. 

Foreningen for hjertesyke barn har via en 
rekke ulike instanser, som ulike brukerutvalg, 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
(FFo), møter med helseforetak, sykehus og 
politikere, kontinuerlig arbeidet for et økt 
fokus på manglende oppfølging av lovpålagte 
rettigheter. Vi ga betydelige innspill til FFos 
plattform for habilitering og rehabilitering. 
plattformen ble lagt fram for sentrale 
stortingspolitikere, og ble hyppig vist til 
gjennom valgkampen høsten 2013. 

det er viktig at hjertesyke barn har en god 
skolehverdag. Vi har i perioden vært aktive 
i skolepolitisk verksted i FFo, som arbeidet 
for å bedre skolehverdagen for kronisk 
syke barn, og i utdanningsdirektoratets 
brukerforum for likeverdig utdannelse. 
blant annet jobber vi for at erfarings- og 
informasjonsoverføring i skolen må styrkes 
slik at eleven blir best mulig ivaretatt, og vi 
mener at lærerutdannelsen skal styrkes når 
det gjelder kunnskap om og holdninger til 
barn som trenger ekstra oppfølging i skolen.

innsats For Fars rettigheter
Foreningen for hjertesyke barn har gjennom flere år arbeidet med fars 
rettigheter til å få dekket reise- og oppholdsutgifter når mor får et lengre 
opphold på sykehus i forbindelse med fødsel der det er kjent at barnet har 
medfødt hjertefeil. tilsvarende er det der mor selv er hjertesyk. Vår erfaring 
er at dagens regler praktiseres ulikt fra sykehus til sykehus, og at mange 
fedre ikke får økonomisk bistand i en slik situasjon.  

Vi har i den anledning vært i flere møter med stortingsrepresentanter om 
dette, og også i 2013 var saken til behandling i stortingets spørretime, uten 
at dagens uklare regler er endret. saken vil fortsatt kreve fokus fra vår side. 

pLeiepenger tiL diskusjon i 
direktoratet – en seier For 
brukerne
pleiepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive 
i forbindelse med pleie av sykt barn. gjeldende praksis er at naV har 
nektet pleiepenger til foreldre med syke barn hvis barnet går mer 
enn femti prosent av en vanlig arbeidsuke på skole eller i barnehage.  
dette har Foreningen for hjertesyke barn ved vårt styremedlem i naVs 
brukerråd lokalt i Vestfold, gitt innspill om at er en urimelig praksis. de 
har krevd at praksis skal tilsi at foreldrene får innvilget pleiepenger, 
uavhengig av hvor mange timer barnet er på skolen eller i barnehagen. 

innspillet vårt ble tatt til etterretning, og arbeids- og 
velferdsdirektoratet har etter en samlet vurdering konkludert med 
at det er grunnlag for at de justerer sin praksis, og nye retningslinjer 
er utarbeidet. det er utarbeidet (og publisert i september 2013) nye 
retningslinjer for å gradere pleiepenger.

FøLger Med pÅ 
Forskningsetikk 
For Foreningen for hjertesyke barn er etikk 
knyttet opp til medisinsk og helsefaglig 
forskning av stor betydning. Vi har i flere 
år representert pasientorganisasjonene 
i FFO ved å ha et medlem i regional etisk 
forskningskomité (REK) region midt-Norge.

internasjonaL studie oM nye kLaFFer – ogsÅ For barn
en flerårig eu-finansiert studie om en ny type hjerteklaffer pågår ved flere sykehus i europa. problemstillingen er at den 
ideelle klaff som settes inn hos et barn, bør være holdbar og kunne vokse med barnet. dagens klaffer slites ut og vokser ikke. 
de må derfor byttes etter noen år. 

i tyskland har et team av forskere de senere årene utviklet et implantat for hjerteklaffer som så langt ser ut til å ha potensial 
for regenerering, dvs. at de reparerer seg selv når noe går i stykker (slitasje). dette tilsvarer det som normalt skjer i en 
kropp. i tillegg har de evne til vekst. prosjektet – som har navnet espoir – vil prøve ut denne nye typen klaffer på 200 
barn. Foreningen for hjertesyke barn er representert i det etiske utvalget som følger prosjektet, og som skal gi ekstern og 
uavhengig veiledning om de etiske og juridiske aspektene ved prosjektet. 

Fagsjef i Foreningen for hjertesyke barn, Marte jystad, og 
generalsekretær helene thon var høsten 2012 på stortinget i 
møte med blant annet Line henriette hjemdal fra krf.

 rebekka har medfødt 
hjertefeil. her venter 
hun på operasjon.

kristine Lindhøy er 
styremedlem i naVs 
brukerråd i Vestfold.

yaseen og pappa leker.
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hVordan FordeLte Vi MidLer 
tiL ForMÅLet i 2012 og 2013?
denne figuren viser hvordan kostnadene knyttet til vårt 
formålsarbeid prosentvis er fordelt på ulike kategorier.

ø
konom

i og ram
m

ebetingelser

raMMebetingeLser For 
VÅrt arbeid
i Foreningen for hjertesyke barn jobber vi kontinuerlig 
for å bedre våre rammebetingelser. dette gjelder spe-
sielt for de økonomiske rammebetingelsene for vårt ar-
beid, men også for andre eksterne forhold og politiske 
betingelser som har innvirkning på organisasjonens 
arbeidsrom og muligheter både lokalt og sentralt.

innsamling er bærebjelken
innsamlede midler utgjør 88 prosent av våre inntekter 
og er dermed en økonomisk bærebjelke for alt vårt 
arbeid. det å være synlig i innsamlingsmarkedet er 
ressurskrevende, spesielt som en liten organisasjon. Vi 
er helt avhengig av å være profesjonelle og jobbe bredt, 
aktivt og langsiktig for å ivareta interessene til hjerte-
syke barn og unge og deres familier.

innsamlingsprosenten
i lov om innsamlinger foreligger det et krav om at kost-
nader knyttet til innsamling av gaver ikke skal overskri-
de 35 prosent av innsamlet beløp.  Å være medlem av 
innsamlingsregisteret og å delta aktivt i arbeidet for å 
synliggjøre de seriøse innsamlingsorganisasjonene, har 
lenge vært og vil fortsatt være en prioritert oppgave 
for oss. 

både i 2012 og 2013 tilfredsstilte vi kravet for å være 
registrert i innsamlingsregisteret om en innsamlings-
prosent på 65 prosent. det pågår nå en evaluerings-
prosess av innsamlingsloven og innsamlingsregisteret, 
inkludert en grundig gjennomgang av beregningsgrunn-
laget for innsamlingsprosenten. Målet er å sikre et 
rettferdig system med korrekte sammenligninger som 
tydelig skiller de seriøse organisasjonene fra de use-
riøse aktørene i innsamlingsmarkedet. dette er et viktig 
arbeid som Foreningen for hjertesyke barn vil prioritere 
videre.

hVor hentet Vi VÅre inntekter  
i 2012 og 2013?
denne figuren viser den prosentvise fordelingen av våre 
inntekter. innsamlingsaksjoner er en stor del av vår virksomhet 
og muliggjør vårt arbeid for å ivareta barn med medfødt 
hjertefeil.

Gaver/bidrag formålsaktivitet (10%)

Forskning/opplæring
helsepersonell (16%)

Nettverk/sosialt (7%)

Ungdomsaktiviteter (7%)

Samfunnspolitisk arbeid (4%)

Informasjon og kunnskapsformidling (39%)

Andre formålsaktiviteter (17%)

Finans (1%)

Offentlig tilskudd (4%)

Andre bidragsytere (5%)

Innsamlede midler (88%)

Medlemskontingent (2%)

Vebjørn har medfødt 
hjertefeil og bor på 
Lillehammer.

Foreningen for hjertesyke barn takker 
Steenslandfondet for verdifull økonomisk 
støtte gjennom flere år.
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styret for Foreningen For hjertesyke barn – Vær stolt av deres givere. når noen 
gir sin støtte til FFhb, enten i form av 
sin tid eller sine penger, gir de også noe 
dypere, nemlig en tro på det arbeidet 
dere gjør for de hjertesyke barna, sa 
stephen pidgeon på fylkeskonferansen i 
2013. han er en internasjonalt anerkjent 
ekspert på fundraising.

VÅre innsaMLingsaktiViteter og 
Viktige støttespiLLere
• 25 000 solgte kalendere i både 2012 og 2013.
• cirka 70 000 private givere årlig.
• cirka 3 000 hjertebarn-givere.
• inntekter fra salg og innsamling i 2013: drøyt 33 millioner kroner, hvorav 

cirka 1 million kroner er fra næringsliv.
• inntekter fra salg og innsamling i 2012, cirka 31 millioner kroner, hvorav 

drøyt 1 million kroner er fra næringsliv. 

gave fra kongsBerg maritime: Sommeren 2013 fikk 
Foreningen for hjertesyke barn en gave på kr 85 000 av 
teknologibedriften Kongsberg Maritime. Midlene skal brukes til 
prosjektet ”Hjertevennlig oppvekst”, og vil således bidra til en bedre 
tilrettelegging for hjertesyke barn i barnehage og på skole. 

samarBeiD meD hotell gulDsmeDen: Foreningen for 
hjertesyke barn samarbeider med Hotel Guldsmeden, som blant 
annet gir ti hjertebarnfamilier fra rundt om i landet et gratis 
hotellopphold i Oslo. Bilde av Helene Thon, Sandra Weinert og 
Camilla Narud.

MoMskoMpensasjon en 
nødVendighet
en sentral økonomisk rammebetingelse for 
vårt arbeid er momskompensasjonsordningen.  
etter flere års kamp, som vi har deltatt 
aktivt i, er første delmål nådd. i arbeidet 
med statsbudsjettet i 2013 ble momsløftet 
innfridd, og organisasjonene vil få refundert 
moms med 1,2 mrd kroner i 2014. dette 
er et viktig skritt i riktig retning. samtidig 
fortsetter vi kampen for å nå det rettferdige 
målet om full refusjon av alle dokumenterte 
momsutgifter, krone for krone. Foreningen 
for hjertesyke barn vil fortsette dette 
viktige arbeidet slik at vi får på plass en 
robust og forutsigbar ordning som ikke er 
avhengig av årlige budsjettvedtak, men av 
organisasjonenes reelle behov.

Mindre byrÅkrati soM stiMuLerer tiL FriViLLig innsats
Foreningen for hjertesyke barn er en pasientforening hvor de frivillige i all hovedsak er foreldre til kronisk syke barn.  Vi 
er opptatt av de politiske rammebetingelser som kan skape et mest mulig enkelt og forutsigbart regelverk for frivillige 
organisasjoner og som støtter opp om foreningens forutsetninger for god og fleksibel frivillig innsats. 

rebekka, Marie og amanda spiser kveldsmat.

anne giertsen 
Leder

erik skarrud 
nestleder

ingunn kildahl johansen 
representant region 1

anita r. brokstad 
representant region 4

bjørgunn brones 
representant region 5

geir ove søreide
representant region 3

Vegard bø bahus 
representant region 2
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Foreningen voksne med medfødt hjertefeil (VMH) er en landsomfattende 
interesseorganisasjon som ivaretar interessene for personer over 18 år med 
medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil. Foreningen voksne med medfødt 
hjertefeil har som formål er å bedre medlemmenes situasjon i samfunnet. 
Formålet søkes oppnådd blant annet gjennom informasjonsarbeid, 
likemannsarbeid, arrangementer og arbeid for medlemmenes rettigheter i 
det offentlige. Foreningen voksne med medfødt hjertefeil ble opprettet av 
Foreningen for hjertesyke barn i 2010, og er en del av Forbundet medfødt 
hjertefeil.

Foreningen voksne m
ed m

edfødt hjertefeil 

Per 31.12.2013 hadde VMH 
327 hovedmedlemmer og 
86 støttemedlemmer.

Foreningen har sitt sekretariat i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Det er 
etablert fem regionlag som på frivillig basis ivaretar foreningens 
lokale aktiviteter. VMH samarbeider med Foreningen for 
hjertesyke barn om en del prosjekter.  Blant annet er medlemmer 
fra VMH med som ledere på FFHBs ungdomsleire. 

tur over svartisen: i august 2013 var 27 deltakere fra hele 
landet med på brevandring på svartisen utenfor bodø. 

kurs med podium: både i 2012 og 2013 ble det gjennomført bevisstgjøringskurs og yrkesveiledning med podium og runar heggen. 
tilbakemeldingene var svært positive. 
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i 2013 har styret bestÅtt aV:
Leder: Marit haugdahl
nestleder: torunn Fjær-haugvik
region sør (2. nestleder): susanne k. gulliksen/Maja bruu tanum
region øst: Morten hansen
region Vest: eirin syversen
region Midt: gro elin seberg
region nord: kari anne pedersen

VMh har en aktiv nettportal hvor de jevnlig fyller på med 
fagartikler. de har også hatt en spørsmål- og svartjeneste hvor 
medlemmene kan spørre en hjertelege og en psykolog om ting 
de lurer på. 

VMh har utgitt åtte utgaver av hjerterom, som er de bakerste 
sidene i Foreningen for hjertesyke barns medlemsblad, 
hjertebarnet. Foreningen har hatt stor aktivitet på sine 
facebooksider.

oslo maraton: både i 2012 og 2013 
deltok VMh-ere fra hele landet på 
oslo Maraton. Foreningen har fått 
midler fra helsedirektoratet, som 
dekket overnatting og reise for 
deltakerne. bilde oslo Maraton

helgeseminar modum Bad:  i 2012 ble to helgesamlinger 
gjennomført på Modum bad. psykiske forhold rundt det å ha 
medfødt hjertefeil var sentralt. tilbakemeldingene fra helgene 
var veldig positive. totalt deltok det 33 medlemmer til sammen 
på begge samlingene, som ble finansiert av extrastiftelsen helse 
og rehabilitering. bilde fra helsesamling Modum bad

organisasjonskart Forbundet medfødt 
hjertefeil

Foreningen for hjertesyke barn

Landsmøte Landsmøte

regnskapskomité

kontrollkomité

ressursgruppa

Valgkomité

administrasjonen

Landsstyre Landsstyre

5 regionlag18 fylkeslag

Medlemmer Medlemmer

Foreningen voksne med 
medfødt hjertefeil
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