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40 meter pinnebrød formet som 
hjerte i sanden i Nordland.

Jubileumskonsert med  
Thomas Brøndbo.

	Sommertur til Einvika,  
 Nord-Trøndelag.

	Julegave fra FFHB i Møre og Romsdal  
 til sykehuset i Ålesund.

	Familiesamling i Nordland.
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Foreningen for hjertesyke barn ble formelt stiftet 5. mai 1976. I 2016 ble 40-årsjubileet 
markert med en rekke aktiviteter, både nasjonalt og lokalt rundt om i landet. 

I tillegg til to store nasjonale fagkonferanser i jubileums- 
året, hadde samtlige fylkeslag arrangementer spesielt 
for å feire jubileet. Kreativiteten var stor, mye glede, god  
stemning, samhold og fellesskap ble lagt for dagen i de 
mange aktivitetene som ble gjennomført. På slutten av året  
ble tre fylkeslag trukket ut som vinnere av jubileumsåret. 

Fylkeslaget i Nordland gikk av med førsteprisen, blant annet  
for å ha laget et 40 meter (en meter for hvert år) brennende  
hjerte i sanden på en strand utenfor Bodø. Hjertet bestod  
av pinnebrød lagt på trepinner som var spikket til. Et  
mektig og flott skue å se utover dette brennende hjertet!  
De hadde også en minnerik familiehelg i Harstad, som  
samlet nye og gamle medlemmer fra FFHB Troms og  
FFHB Nordland til mimring og forankring av vennskapsbånd. 

Fylkeslaget i Sør-Trøndelag fikk andreplassen, og kunne  
blant annet vise til mer enn 20 små og store arrangementer  
i løpet av jubileumsåret, blant annet en jubileumssamling 
med spesielt inviterte gjester, familiehelg i kombinasjon 
med årsmøtet og trønder-ungdom sendt på jubileums-
tur til Berlin. I tillegg til rekordmange deltakere på 
arrangementer dette året, slo de også rekord i antall 
medlemmer som ble vervet.

Fylkeslaget i Nord-Trøndelag fikk tredjeplassen, og 
kunne vise til gaveoverrekkelse og jubileumskake til de 
ansatte på Levanger sykehus, mimrefest i forbindelse 
med årsmøtet, hvor alle tidligere fylkesledere og samtlige  

som har sittet i styret siden 1981 var invitert, jubileums-
konsert med Thomas Brøndbo og Magnus Hestegrei og 
familiedag i Namsskogan familiepark.

Wenche Foss’ ærespris
I jubileumsåret 2016 mottok Foreningen for hjertesyke 
barn Wenche Foss’ ærespris. Prisen ble overrakt på Chat  
Noir i Oslo av Lasse Fagereng, som på slutten av 80-tallet  
bidro til å sette hjertebarn-saken på dagsordenen da  
regjeringen nektet å betale for hans behandling i USA.  
Historien om «Lasse-liten» skapte et voldsomt engasjement,  
og Wenche Foss var den gangen blant dem som engasjerte  
seg sterkt i saken, som endte med at regjeringen måtte 
snu. Siden har mye skjedd når det gjelder tilbudet om 
medisinsk behandling av medfødt hjertefeil i Norge. 
De fleste feil kan opereres og overlevelsen er markant 
bedre. Under prisoverrekkelsen la generalsekretær Helene  
Thon vekt på at en medfødt hjertefeil samtidig kan innebære  
en rekke utfordringer for mange av barna – i barnehagen, 
på skolen, ved deltakelse i fritidsaktiviteter og i familien. 

«Det er fantastisk å bli tildelt denne prisen nettopp i år 
hvor foreningen feirer 40-årsjubileum. Æresprisen mottar 
vi på vegne av alle våre medlemmer gjennom 40 år som 
har hjertesykt barn, eller har mistet et hjertesykt barn.» 

Generalsekretær Helene Thon i Foreningen for hjerte- 
syke barn var både på NRK nyheter og i ulike aviser og 
ukeblader i forbindelse med denne prisen.

Jubileumsåret 2016

Wenche Foss’ ærespris, tatt i mot av Rebekka 
Skarrud, Erik Skarrud, Helene Thon og Lasse 
Fagereng i november 2016.
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Leder
Foreningen for hjertesyke barns visjon 
er at alle hjertesyke barn skal ha et 
godt liv. Vi tilstreber å ha en tydelig 
stemme på arenaer der beslutninger 
tas som er viktige for våre medlemmer,  
og å tilby dem nettverk og gode felles- 
skap. Foreningen for hjertesyke barn 
har som mål å være åpen og synlig i alt 
vårt arbeid.

For å nå våre mål har vi i perioden 2016–2018 jobbet 
innen tre prioriterte og strategiske satsningsområder: 
Helhetlig ivaretakelse fra graviditet til voksenliv, å bygge 
medlemmenes kunnskap og kompetanse og å utvikle 
organisasjonen. I det følgende beskrives våre aktiviteter 
knyttet opp til disse områdene.

Lokalt og nasjonalt, hånd i hånd
Foreningen for hjertesyke barn har vært gjennom to 
særdeles hektiske år. Vi har feiret vårt 40-årsjubileum 
med svært mange aktiviteter både lokalt og nasjonalt, 
og vi har hatt mange faglige treffpunkter i løpet av 
perioden siden landsmøtet i Stavanger. Noen av disse 
faglige samlingene har ført til at sykehusene har begynt 
å samarbeide mer seg imellom, og det er opprettet 
faggrupper der ansatte nå treffes og diskuterer hvordan 
de bedre kan sørge for helhetlig ivaretakelse av vår 
gruppe. Dette hadde ikke skjedd uten vår aktive rolle  
inn mot fagmiljøene.

Selv om vi i nasjonal målestokk er en forholdsvis liten 
organisasjon, oppnår vi likevel mye. Vi høres og synes i de 
helsefaglige miljøene, kanskje spesielt på sykehusene, 
og vi får stadig mer innpass der hvor viktige beslutninger 
tas. Mye får vi til på egen hånd, men det er også viktig for 
oss å samarbeide med andre i frivilligheten. Samarbeidet 
med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ga for 
eksempel viktige forbedringer i pleiepengeordningen i fjor. 

Når vi setter oss ned og ser hva vi har fått til de siste to 
årene, er det en lang og god liste. Noen stikkord er flere 
hundre små og store sosiale og faglige arrangementer 
lokalt og nasjonalt, ungdomsarbeid, satsning på like- 

personer, en god og hjertevennlig oppvekst, satsning på 
forskning, støtte til dem som har mistet et hjertebarn, 
faglig og politisk påvirkning og mye, mye mer. 

Foreningen for hjertesyke barn er summen av alle 
medlemmene og aktivitetene. Lokale og nasjonale 
aktiviteter skal gå hånd i hånd, og det er viktig med 
en blanding av sosiale aktiviteter og faglig påfyll 
og påvirkning. Når vi spør medlemmene våre, er det 
faglig innhold de setter høyest på ønskelisten, men 
fellesskapet med og støtte fra likesinnede er også  
svært viktig.

Når vi planlegger og gjennomfører våre mange aktiviteter,  
skal vi alltid ha med oss det viktige formålet til Foreningen  
for hjertesyke barn, det som vi alltid skal strebe mot: 
Alle hjertebarn skal ha gode liv!

Takk for en svært god toårsperiode  
og lykke til med neste! 

Erik

Erik Skarrud, landsstyrets leder i Foreningen 
for hjertesyke barn.
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Helhetlig ivaretakelse fra 
graviditet til voksenliv

Foreningen for hjertesyke barn har som mål å være pådriver og initiativtaker,  
og til å løfte fram problemstillinger og behov som i dag ikke blir tilstrekkelig  
ivaretatt når det gjelder helse, utdanning og sosiale rettigheter for hjertesyke  
barn og deres familier. Dette innebærer fokus på samhandling på tvers av 
sektorer og at vi jobber aktivt med helse- og fagpolitiske spørsmål gjennom 
en brukerorientert tilnærming. I tillegg har vi fokus på livsløp og på å sikre 
gode overganger og samarbeide med Voksne med medfødt hjertefeil i 
aktuelle saker.
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FAG OG FORSKNING INNEN HELSE 

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 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. 

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen ble 
opprettet i 2004, og hadde sin første utdeling i 2014. 
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. Styret har i perioden særlig  
lagt vekt på kvalitet og relevans i henhold til utlysnings- 
kriterier med vekt på søknader som omhandler 
psykososiale problemstillinger.

Styret i Forskningsstiftelsen har i perioden bestått av: 
• Erik Skarrud, leder i landsstyret i Foreningen for 

hjertesyke barn
• Jan Sunnegårdh, professor i barnekardiologi,  

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

• Erik Thaulow, professor i barnekardiologi,  
OUS, Rikshospitalet

• Sidsel Tveiten, professor i sykepleievitenskap, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

• Siri-Ann Nyrnes, barnekardiolog,  
NTNU, St. Olavs hospital

• Bjørgunn Brones, landsstyremedlem  
i Foreningen for hjertesyke barn

• Helene Thon, generalsekretær  
i Foreningen for hjertesyke barn

• Pia Bråss, fagsjef i Foreningen for hjertesyke barn

Forskningsstiftelsen har til nå delt ut 3,2 millioner kroner.  
I 2016 og 2017 ble mer enn 1,6 millioner kroner fordelt  
på sju prosjekter rettet mot både nyfødte, barn, unge  
og voksne med medfødt hjertefeil, om alt fra bedre  
forståelse av blodets strømningsforhold, innsikt i psyko- 
sosiale forhold, nerveskader ved hjertetransplantasjon, 
forståelse for væskebehandling i kroppen, risikofaktorer 
for død, leverforandringer hos alvorlig hjertesyke pasienter  
og tverrfaglig oppfølging og kartlegging. 

Samarbeid med sykehus og faginstanser
En tredjedel av alle med medfødt hjertefeil vil trenge 
operasjon eller intervensjonsbehandling i løpet av barne- 
og ungdomsårene, noen flere ganger. Innleggelser på 
sykehus kan være krevende for hele familien, og den 
kirurgiske behandlingen barnet får, betyr mye for  
videre livskvalitet. 

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  

Deler av styret til Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn og tre fornøyde forskere: Fra venstre 
Helene Thon, Gaute Døhlen, Thomas Möller, Katrine O. Eriksen, Anders Christensen , Pia Bråss og Siri Ann Nyrnes.
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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. Tillit begge veier og god infor- 
masjonsutveksling er avgjørende. Vi følger med på fag- 
miljøenes arbeid og følger utviklingen på området nøye, 
og er involvert i en rekke prosjekter på fagutvikling, både 
i direkte dialog og samarbeid om prosjekter, men også 
gjennom viktig brukerrepresentasjon på sykehusene 
og med støtte til utstyr og kompetanseheving. 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 mestrings- 
sentrene for foreldre som nettopp har fått et barn med  
hjertefeil. I Stavanger har fylkeslaget i Rogaland ungdoms- 
kurs i samarbeid med Lærings og mestringssenteret på SUS.

Gaver og støtte til utstyr, kompetanseheving og 
forskning på sykehusene i 2016 og 2017
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 
Litens fond for hjertesyke barn 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 fire millioner kroner i 2016  
og 2017.

Innsamlingssaker 2016
DM1-3: LIVET SKAL LEVES forskningsprosjekt 
ved Rikshospitalet i Oslo
DM4: Gaver til sykehus i hvert fylke. Tradisjonell 
julekampanje.

Innsamlingssaker i 2017
DM1: Familiesamling med innleid spesialkompetanse
DM2: Ivaretakelse av psykisk helse hos 
hjertebarnforeldre. Mestringsprosjekt på St. Olavs 
hospital i Trondheim
DM3: Ivaretakelse av psykisk helse hos 
hjertebarnforeldre. Mestringsprosjekt på St. Olavs 
hospital i Trondheim og Sørlandet sykehus 

DM4: Gaver til sykehus i hvert fylke. Tradisjonell 
julekampanje.

Lasse Litens fond for hjertesyke barn
Foreningen for hjertesyke barn har siden Lasselitens 
fond for hjertesyke barn ble etablert for 30 år siden, 
vært sekretariat for fondets styre, og har derigjennom 
sikret utdeling til formålstjenlige tiltak til beste for 
de hjertesyke barna. I 2016 og 2017 har fondet delt 
ut godt oppunder 167 000 kroner til helsepersonells 
deltakelse på faglige kongresser og kurs, til samlinger 
for hjertesyke barn og ungdommer og til sosiale tiltak 
for barn på sykehus. 
Styret i Lasselitens fond for hjertesyke barn har i 
perioden bestått av: 
• Lasse Fagereng
• Alf Meberg, Norsk pediatrisk selskap
• Henrik Holmstrøm, Norsk Cardiologisk selskap 
• Sissel Holm-Sandnes, Foreningen for hjertesyke barn
• Anne Giertsen, Foreningen for hjertesyke barn
• Hanni Petersen, Foreningen for hjertesyke barn,  

leder for styret 
• Bjørg Strand Hauen, Foreningen for hjertesyke barn

Brukerrepresentasjon – 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 bruker- 
representant 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.

Julegaveutdeling fra FFHB Aust-Agder på Sørlandet 
sykehus Arendal.
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Foreningen for hjertesyke barn har i perioden 2016  
og 2017 hatt brukerrepresentanter på flere av  
landets sykehus:
- Heine Århus har vært representant i sentralt 

brukerutvalg på Oslo universitetssykehus (OUS), og 
har vært med å påvirke beslutninger i generelle saker 
som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. 
Brukerutvalget er primært et rådgivende organ for 
administrerende direktør og styret ved sykehuset, 
og behandler ikke enkeltsaker. Han har også vært 
representant i sykehusets sentrale kvalitetsutvalg.  
I 2017 ble Anne Giertsen valgt inn i det sentrale 
brukerutvalget.

- Siv Rasmussen har vært med i brukerrådet ved Kvinne- 
og barneklinikken på Oslo Universitetssykehus (OUS), 
og senere ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR) da 
avdelingene skilte lag sommeren 2016. Anne Giertsen 
kom inn i dette brukerrådet i 2017.

- Geir Ove Søreide har vært med som 
brukerrepresentant i planleggingen av Energisenteret 
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 ved 

Sykehuset Sørlandet HF.

Foreningen for hjertesyke barn har i perioden 2016 
og 2017 hatt representasjon i andre instanser og 
konkrete prosjekter, både her hjemme og i utlandet: 
- Brukerråd i Helsedirektoratet ble opprettet i 2015, 

og via FFO har fagsjef i Foreningen for hjertesyke 
barn, Pia Bråss, vært representert i perioden 2016–
2017. Målet for Helsedirektoratets Brukerråd er 
å fremme brukerperspektivet i strategisk viktige 
saker og prosesser knyttet til Helsedirektoratets 
roller og samfunnsoppdrag, og bidra til utvikling 
og oppfølging av Helsedirektoratets systematiske 
brukermedvirkning.

- 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.

- Brukermedvirkning i NAV: Kristine Lindhøy har de 
siste årene vært i Brukerutvalget NAV Vestfold 
og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Sande kommune.

- Sentralt brukerråd i NAV: Helene Thon er via FFO vara.
- Dokumentasjonsprosjekt i regi av lærings- og 

mestringstjenestene, Nasjonal kompetansetjeneste 
for læring og mestring innen helse (NK LMH): 

Spesialrådgiver Marte Jystad og generalsekretær Helene Thon 
fra FFHB på besøk i Tyskland i forbindelse med et seminar om det 
europeiske klaffeforskningsprosjektet ARISE. Marte Jystad er 
representant i prosjektets etiske komité.
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Foreningen for hjertesyke barn er representert ved 
fagsjef Pia Bråss. Dokumentasjonen skal nyttes av 
Direktoratet for E-helse som grunnlag for deres arbeid 
med å oppdatere og tydeliggjøre dagens kodeverk. 

- BigMed (big data og persontilpasset medisin): BigMed 
er et tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt 
som skal utvikle løsninger for persontilpasset 
medisin ved hjelp av «big data» og gensekvensering. 
Foreningen for hjertesyke barn er representert i 
BigMeds «advisory board» ved spesialrådgiver  
Marte Jystad.

- Arise/Espoir: ESPOIR og ARISE er EU-finansierte 
forskningsprosjekt 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. Foreningen for hjertesyke barn 
er representert i prosjektenes etiske utvalg med 
spesialrådgiver Marte Jystad. 

FAGLIG UTVIKLING – FORENINGEN FOR 
HJERTESYKE BARN, EN PÅDRIVER

Genetisk hjertesykdom
Antallet barn, unge og voksne som diagnostiseres 
med genetisk hjertesykdom, øker. Dette skyldes 
ikke at sykdommen øker i utbredelse, men at flere 
blir diagnostisert. Det finnes i dag ingen nasjonale 
retningslinjer for behandling av genetisk hjertesykdom, 
og dette betyr at ulike pasienter får ulik behandling 
avhengig av hvilket sykehus de går til. 

Foreningen for hjertesyke barn har i perioden bevilget 
midler til frikjøp av overlege som skal utarbeide nasjonale  
retningslinjer for behandling av denne pasientgruppen.  

Arbeidet skjer i tett samarbeid med alle universitets- 
sykehus, og det er forventet at arbeidet ferdigstilles i 
løpet av 2018. Foreningen for hjertesyke barn arbeider  
også med utarbeidelse av pasientinformasjon om genetisk  
hjertesykdom. Første del av dette blir ferdigstilt i 2018.

Fagkonferanser for og med helsepersonell 
I jubileumsåret 2016 arrangerte Foreningen for hjertesyke  
barn to nasjonale konferanser for helsepersonell fra  
hele landet. 

«Sammen er vi sterke» – fagkonferanse om ungdom
I samarbeid med fagmiljøet arrangerte Foreningen for 
hjertesyke barn en nasjonal fagkonferanse i mai 2016  
om helhetlig oppfølging av ungdom og unge voksne  
med medfødt og tidlig ervervet hjertefeil. Målet var  
at unge brukere mottar helse- og omsorgstjenester  
som er virkningsfulle, trygge og helhetlige. 

Konferansen hadde i overkant av hundre deltakere, 
og vakte oppmerksomhet i riksmedia, blant annet 
med hovedoppslaget på Dagsrevyen samme dag. 
Helseminister Bent Høie åpnet konferansen og kom  
med en hilsen og oppfordring til fagmiljøet.

«De unge har behov for hjelp til hjertet sitt, men de har 
også behov for å bli behandlet som hele mennesker. Vi 
må bli flinkere til å lytte til de unge.» Bent Høie

«Se hele meg»– spørreundersøkelse om ungdom
I forkant av ungdomskonferansen gjennomførte 
Foreningen for hjertesyke barn en spørreundersøkelse 
blant ungdom med medfødt hjertefeil i alderen 13 til 25 
år, og fikk deres vurdering av den oppfølgingen de får, 
både i helsevesenet, på skolen og av hjelpeapparatet  
for øvrig.

- Se og forstå hele individet, oppfordret hjertesyke Thomas Johnstone (20) på FFHBs fagkonferanse torsdag 12. mai 
2016, om helhetlig oppfølging av ungdom og unge voksne med medfødt hjertefeil. Helseminister Bent Høie var her, 
det var også fag- og helsepersonell fra hele landet.
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Undersøkelsen viste at de unge er fornøyd med den 
rent medisinske oppfølgingen og informasjonen om 
dette. Når det gjelder samarbeid og samspill mellom 
de ulike instansene som følger dem opp, for eksempel 
helsevesen og skole, utdanning og sosial sektor, er det 
mye som kan bli bedre. De etterlyser mer tverrfaglig 
samarbeid, mellom faggrupper på sykehuset og mellom 
sykehus og andre tjenester og instanser. Ungdommene 
ønsker seg også mer oppfølging av alt det andre, utover 
det hjertemedisinske.

«Snakk med oss om angst og spør oss om hvordan vi har 
det.» Sitat fra undersøkelsen, gjennomført av TNS Gallup.

«Små hjerter, store valg» – fagkonferanse om 
oppfølging av gravide 
God informasjon, helhetlig veiledning og mellom- 
menneskelig ivaretakelse er nødvendig for den gravide 
som får avdekket under svangerskapet at fosteret i 
magen har en hjertefeil. 

I november 2016 arrangerte Foreningen for hjertesyke 
barn, i samarbeid med blant annet OUS Rikshospitalet 
og Nasjonalt senter for fostermedisin, en nasjonal 
fagdag for helsepersonell om helhetlig oppfølging og 
veiledning av gravide ved påvist hjertefeil hos fosteret. 
110 deltakere: ultralydjordmødre, fostermedisinere, 
barnekardiologer, spesialsykepleiere, sosionomer 
og psykologer som følger opp gravide under og etter 
graviditet, både fra inn- og utland, samt brukere med 
sterke egenerfaringer, var til stede på fagkonferansen. 

«Dette er forhåpentligvis bare starten på et løft i 
oppfølgingen av gravide og deres partnere i en livsfase 

preget av krise og fortvilelse.» Erik Skarrud, leder for 
Landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn

Konferansen var svært vellykket og konstruktiv, og 
viktige kontakter i fagmiljøet ble knyttet. En nasjonal 
fosterkardiologisk samarbeidsgruppe ble etablert i 
kjølvannet av konferansen, som videreførte arbeidet i 
2017. Gruppen ser på hvilke rutiner og systemer som  
finnes rundt de gravide i en slik situasjon, hvordan samspillet  
på tvers av helseforetakene fungerer, om kommunikasjonen  
med de gravide er tydelig og tilrettelagt og ikke minst, 
om hvor det er forbedringsmuligheter. Foreningen for 
hjertesyke barn er pådriver for arbeidsgruppen og den  
som legger til rette for samarbeidet. Foreningen fungerer  
som sekretariat og har i tillegg med brukerrepresentanter. 

Landsdekkende sykepleierkurs 
Noen få sykehus i Norge har egne formelt ansatte kontakt- 
sykepleiere for hjertesyke barn. På en del andre sykehus  
har sykepleiere på barneavdelingene fordelt diagnosene 
seg imellom, og noen har mer «øremerket» ansvar for opp- 
følging 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 barn  
har i mange år samarbeidet om planleggingen og gjennom- 
føringen av dette kurset. Hvert år er en foreldrerepre- 
sentant/bruker med som foredragsholder på kurset, 
og forteller om sine erfaringer med det å ha barn på 

Paneldebatt på fagmøtet, Små hjerter, store valg, i november 2016. Fra venstre: Torbjørn Eggebø fra Nasjonsalt senter  
for fostermedisin på St. Olavs Hospital, overleg Karl Viktor Perminow fra OUS,  hjertebarnsmamma Marion Kjelling, 
Synnøve Lian Johnsen, seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssykehuskontaktsykepleier Anne Berglund fra 
OUS, ultralydjordmor Claudia Heien, fra Stavanger universitetssjukehus.
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sykehus og hva som er viktig i oppfølgingen for denne 
pasientgruppen. Kurset samlet i 2016 og 2017 rundt 
100 deltakere hver gang. Mange av dem som deltar, får 
kursstøtte fra Foreningen for hjertesyke barns fylkeslag.

Habiliteringsopphold for barn, ungdom og familien
De siste ti årene har flere av våre medlemsfamilier vært 
på opptrening og habilitering på Geilomo barnesykehus. 
Stadig flere har gode og verdifulle erfaringer fra et 
opphold her og opplever at mestringsevnen i familien, 
på skole og fritid, blir styrket. Hvert år har mellom førti 
og femti barn og ungdommer stor glede av et opphold 
på Geilomo, som for mange er starten på noe nytt. 
Foreningen for hjertesyke barn er med i ledergruppen  
for Geilomo barnesykehus.

Familieopphold på Beitostølen Helsesportsenter og 
Valnesfjord Helsesportsenter er verdifulle tilbud til 
familier og barn med medfødt hjertefeil. Hvert år har 
Foreningen for hjertesyke barn som mål, i samarbeid 
med fagmiljøene på disse sentrene, å tilrettelegge gode 
og helhetlige familietilbud som både ivaretar fysisk og 
psykisk helse. Atten barn og deres familier har hatt glede 
av tilbudene i 2016–2017. 

Habiliteringsveileder – tverrfaglig oppfølging  
av hjertebarn 
Barn med komplekse medfødte hjertefeil har økt risiko 
for forsinkelse i kognitive og motoriske ferdigheter, 
og opplever oftere enn andre utfordringer med 
lese- og skrivevansker samt oppmerksomhets- og 
konsentrasjonsvansker. Utviklingsvansker og sterke 
opplevelser kan ha påvirkning på den psykiske helsen. 

Derfor har Foreningen for hjertesyke barn vært særlig 
opptatt av at Tverrfaglig veileder for oppfølging av 
hjertebarn i primær- og spesialisthelsetjenesten, som 
foreningen i sin tid var med å utarbeide i samarbeid med 
sentrale aktører i fagmiljøet, gjøres kjent og blir tatt 
i bruk. Foreningen har løftet fram problemstillingene 
i ulike fora og på ulike arenaer, og har vært jevnlig i 
møter og samtaler med helsepersonell på barne- og 
habiliteringsavdelingene for å bidra til at barn med 
økt risiko for tilleggsutfordringer følges opp og tilbys 
systematisk tverrfaglig oppfølging slik at aktuelle tiltak 
kan settes inn på tidligst mulig tidspunkt.

Foreningen for hjertesyke barn støtter økonomisk et  
prosjekt på Sørlandet sykehus, som startet i november  
2017, og som konkret dreier seg om oppfølging av  
hjertesyke barn og implementering av habiliterings- 
veilederen i denne oppfølgingen.

Hjertesyke Marit Haugdahl holdt 
innlegg på det årlig kurset på 
Rikshospitalet for sykepleiere som 
jobber med hjertesyke barn. Her 
sammen med kontaktsykepleier  
på OUS, Stine Romfog.
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FAG OG VIDEREUTVIKLING INNEN SKOLE 
OG UTDANNELSE

«Hjertevennlig oppvekst» – informasjon og veiledning
Foreningen for hjertesyke barn har siden 2012 hatt 
barnehage og skole som satsningsområde. Prosjektet 
«Hjertevennlig oppvekst» som ble etablert året etter, 
handler om barnas hverdag og hvordan sørge for at tiden 
i barnehage og på skole blir best mulig for barn med medfødt  
hjertefeil – og at de får hjelp med utfordringene de har  
som følge av sin hjertefeil. Det er blant annet utarbeidet 
en informasjonsperm med fakta-ark med viktig informasjon 
og gode råd til lærere og foreldre om hva det kan være 
nødvendig å ta hensyn til og legge til rette for. 

Permen sendes ut til medlemmer når barnet er 6 måneder  
gammelt eller ved innmelding. Det er én perm til foreldrene  
og én til barnehage/skole. Nye fakta-ark sendes ut etter  
hvert som barnet vokser til, knyttet til skolestart, over- 
gangen mellom småskolen og mellomtrinnet, overgangen  
til ungdomsskole og overgangen til videregående skole. 

Med 2016 og 2017 inkludert har informasjonsverktøyet 
Hjertepermen kommet ut til nær 800 av foreningens 
medlemmer, samt flere titalls fagpersoner innen helse- 
vesen og utdanningssektoren rundt om i landet, og er 
blitt svært godt mottatt.

«Jeg vil bare 
takke dere for 
Hjertepermen! 
Vårt barn med 
hjertesykdom 
begynte på skolen 
nå i høst. Vi troppet 
opp på skolen med 
permen og fikk et 
møte med læreren 
før skoleåret 
begynte. Skolen har 
vært helt fantastisk! 
De har tatt imot 
informasjonen 
og de ønsker mer 
info! Jeg er så 
glad for den døren 

Hjertepermen åpnet 
for å få samtale med 

læreren! En flott plass å samle 
informasjon på, og enkel å finne frem 

om et anfall skulle komme. Tusen takk! Vi er 
evig takknemlige!» Mor til hjertesykt barn

«Hjertebank» – informasjonsfilmer
Med støtte fra Utdanningsdirektoratet laget Foreningen for  
hjertesyke barn i 2017 tre informasjonsfilmer, «Hjertebank»,  
spesielt tilrettelagt for lærere og Pedagogisk-psykologisk  
tjeneste. Filmene tar for seg utfordringer for hjertesyke  
barn i henholdsvis barnehage, barneskole og ungdomsskole/ 
videregående. Filmene ligger nå på foreningens hjemme- 
side og kan brukes fritt av alle som ønsker det.

Fagdager og familiesamlinger
Hjertevennlig oppvekst og «Veileder for tverrfaglig 
oppfølging av hjertesyke barn» har vært tema på 
samlinger i fylkeslagene, på regionsamlinger og på 
de nasjonale fylkeskonferansene. Representanter fra 
administrasjonen har vært med på regionsamling i Nord-
Norge, på fagdag i Sør-Trøndelag og i Rogaland.

Lærerstevner og stands
Det er viktig å få informasjon om Hjertepermen og 
Hjertebank-filmene ut til dem som trenger det. 
Vi har derfor stand på Østlandske og Sørlandske lærer- 
stevne. Foreningen for hjertesyke barn er til stede på 
Helsesøsterkongressen og på kurs for sykepleiere på 
Rikshospitalet og på lærersamling i Vestfold for å spre 
kunnskap om og kjennskap til disse prosjektene  
og produktene.

Samarbeid med No Isolation
Roboten AV1, utviklet av No Isolation, er et hjelpemiddel 
for barn og unge som på grunn av sykdom må være mye 
borte fra skolen. Foreningen for hjertesyke barn inngikk 
et samarbeid med No Isolation i 2016, og i 2017 hadde vi 
et pilotforsøk hvor fem roboter ble lånt ut til hjertesyke 
barn med mye fravær fra skolen. AV1 viser seg å være 
et godt hjelpemiddel for flere av barna, både sosialt og 
for utbytte av læring. Samarbeidet med No Isolation 
videreføres og flere barn med medfødt hjertefeil vil få 
mulighet til å bruke AV1.

En av Hjertebank-filmene handler om barnehage.
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Bygge medlemmenes kunnskap 
og kompetanse 

Foreningen for hjertesyke barn har som mål å gi medlemmene informasjon  
og nettverk slik at de får kunnskap til å definere sine egne problemer og 
finne sine egne løsninger i fellesskap med andre (empowerment).
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KVALITETSSIKRET INFORMASJON

Foreningen for hjertesyke barn skal som leverandør av 
kvalitetssikret informasjon og som kunnskapsformidler 
legge til rette for at medlemmene kan medvirke til og 
ha dialog med helse- og omsorgssektoren om egen 
situasjon og sykdom. 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. 

Magasinet Hjertebarnet
Vårt magasin Hjertebarnet er en av våre viktigste 
kunnskapsformidlere, både til medlemmer og til fag- 
personer og andre støttespillere. Bladet kom ut åtte 
ganger i løpet av 2016 og 2017, hvert nummer i et opplag 
på rundt 20 000 og 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). 

Våre nettsider ffhb.no 
På www.ffhb.no kan foreldre og andre som er interessert, 
finne omfattende og relevant informasjon om det å leve  

med medfødt hjertefeil. Nettsiden www.ffhb.no hadde  
i perioden 2016 og 2017 nytt design og 84 860 besøkende,  
en økning på mer enn 12 prosent fra forrige periode. 
Hvert besøk var i gjennomsnitt på 1,5 minutt, og over 
halvparten av de besøkende kommer som et resultat 
av søk i Google. Rundt halvparten av brukerne besøker 
nettsiden vår via mobiltelefonen. «Diagnoser», «Det 
normale hjertet» og «Barnehage og skole» 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 tilgjengelig 
for alle i et åpent arkiv. Siden oppstart på slutten av 
året i 2013, er 320 spørsmål fra brukerne besvart av 
ekspertene, majoriteten av medisinsk art. 
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Facebook 
Foreningen for hjertesyke barn har en åpen side på 
Facebook, som ved utgangen av 2017 hadde nær 8120 
tilhengere, 76 prosent kvinner og 23 prosent menn. Over 
40 prosent av disse er i alderen 35–54 år. Siden er en god 
møteplass for våre brukere. Den brukes til å oppdatere 
informasjon og til å utveksle erfaringer og gi innspill.

16 av foreningens 18 fylkeslag, i tillegg til foreningens 
ressursgruppe som jobber med dem som har mistet 
barn, 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 
medlemmene imellom. 

Brosjyrer 
Det meste av vår informasjon er tilgjengelig på www.ffhb.no,  
men enkelte brosjyrer blir fremdeles produsert i papir-
format, for eksempel brosjyre om LQTS, Endokarditt,  
Min hjertefeil, Foreldrebrosjyre om habiliterings- 
veilederen og Tannhelsebrosjyren.

Hjertetelefonen
Hjertetelefonen betjenes av en psykolog, og er et gratis 
tilbud om samtale til våre medlemmer, annenhver tirsdag 
på kveldstid.
 
Rettighetssenteret 
Foreningen for hjertesyke barn er tilknyttet Rettighets-
senteret ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. 
Våre medlemmer er også brukere av denne juridiske 
tjenesten, som er gratis for publikum. En tredel av spørs-
målene og henvendelsene rettighetssenteret fikk i 2016 
og 2017, dreide seg om spørsmål knyttet til NAV og trygd.

NETTVERK OG FELLESSKAP

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.

Samlinger lokalt
Det har vært gjennomført rundt 400 små og store 
arrangementer og samlinger rundt om i landet, både 
lokale, regionale og nasjonale i perioden 2016 og 2017. 
Alt fra pizzakvelder, bowling, mammakafé og svømming, 

til helgesamlinger for hele familien med faglige foredrag, 
sosiale aktiviteter og arrangementer i samarbeid med 
sykehusene og andre fagmiljøer. 

Over 200 tillitsvalgte og andre frivillige rundt om i landet 
står på for å legge til rette for gode arrangementer og et 
verdifullt fellesskap for våre medlemmer.

Likepersonarbeid
Likepersonarbeidet 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. 
Mange foreldre trenger noen å lene seg til når det røyner 
på i en krevende situasjon med sykt barn. Noen ganger 
behøver de bare en å snakke med. Minst like ofte trenger 
de hjelp til å finne ut av regler, rettigheter og muligheter for 
hjelpemidler og støtte. Alt likepersonarbeid i Foreningen  
for hjertesyke barn bygger på at personlig erfaring og 
kunnskap kan hjelpe andre og at bistand og veiledning, 
samt følelsesmessig og praktisk støtte, kan være like 
nyttig som profesjonell hjelp. Likepersonarbeid spenner 
over et bredt spekter av aktiviteter, men samtalen er og 
blir det sentrale elementet i arbeidet. Noen følger opp 
én, andre har tid og kapasitet til flere. Dette er opp til 
den enkelte likepersonen.

I perioden 2016–2017 har 110 medlemmer deltatt 
på ulike likepersonkurs for å øke sin kompetanse og 
bevissthet rundt likepersonarbeid og likepersonrollen, 
og samtidig bygget verdifulle nettverk. Det har vært 
arrangert seks kurs, og tre ulike kurstyper: grunnkurs, 
fordypningskurs med fagtemaer, og samtalegrupper 
for foreldre under overskriften «Min historie». I dag har 
foreningen 25 registrerte og godkjente likepersoner som 
er klare til å hjelpe andre som søker støtte, samvær og/
eller en samtalepartner.

Samlinger for familier som mister sitt  
hjertesyke barn
Foreningen for hjertesyke barns likepersonarbeid har 
siden foreningens begynnelse også rettet seg mot 
familier som har mistet sitt barn. Aktivitetene rettet 
mot disse medlemmene organiseres av foreningens 
«Ressursgruppe». 

I 2016 og 2017 ble det til sammen gjennomført to 
sorgsamlinger for foreldre og to familiesamlinger, 
hvor også søsken var med. Besteforeldre ble også 
invitert, men dessverre var det ingen som meldte 
seg på. På familiesamlingen i 2016, som ble holdt på 
Hurdalsenteret, var blant annet Eli Rygg engasjert for 
å ha et eget opplegg for barna, mens foreldrene fikk 
være sammen med foredragsholder Nina Behncke. 
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Familiesamlingene er blitt et årlig og svært vellykket 
arrangement, og i 2017 var tredje gang en slik samling  
ble avholdt. 

Til sammen har nær 80 deltakere vært med på 
sorgsamlingene i 2016 og 2017.

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. På 
samlinger bygges vennskap som varer over tid.

Ungdomsleir
I 2016 og 2017 har det vært arrangert en rekke leire 
for ungdom, både nasjonalt, regionalt og nordisk. Vi har 
et godt samarbeid med Voksne med medfødt hjertefeil, 
som stiller som ledere på våre leirer. Dette er et viktig 
samarbeidsprosjekt for begge foreningene.

På norsk leir møtes ungdommer fra hele landet. Det er en 
uke med ulike aktiviteter og mye sosialt samvær. Her får 
de unge møte andre med hjertefeil og de knytter vennskap.  
I 2016 ble norsk sommerleir avholdt på Stenbekk Leirsted  
utenfor Sarpsborg, med 47 ungdommer med, nesten 
en tredobling av antallet deltakere fra 2015. I 2017 
ble leiren avholdt på Solåsen Leirsted, som ligger midt 
mellom Larvik og Sandefjord, med hele 56 ungdommer.
 

Norsk ungdomsleir 2017 med rekordmange deltakere.
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I tillegg til norsk leir arrangerer regionene ungdomsleirer, 
og mange ungdommer deltar på 2–3 slike samlinger 
hvert år. 

I 2017 var Norge og Foreningen for hjertesyke barn 
vertskap for årets nordiske leir, Nordic Youth Camp, 
med 10 ungdommer fra hvert av landene Norge, Sverige, 
Finland, Island og Danmark.  

Nordisk samarbeid
Hvert år arrangeres det nordisk møte, hvor representanter  
fra alle de fem nordiske landene er samlet, i 2016 i 
Danmark og i 2017 i Finland. Vi har gode diskusjoner 
og erfaringsutvekslinger, knytter kontakter og styrker 
samholdet i foreningene.

UNGKONF
I 2016 ble det for første gang arrangert UNGKONF i 
Foreningen for hjertesyke barn. 14 ungdommer, som 
enten sitter som ungdomsrepresentant i styret eller i et 
ungdomsråd, ble samlet til en helg med faglig påfyll om 
organisasjonsarbeid og mye sosialt samvær. 

Ungdomshelg om overgang
Første helgen i desember 2017 arrangerte Foreningen 
for hjertesyke barn en ungdomshelg i samarbeid med 
Voksne med medfødt hjertefeil. 16 ungdommer fra begge 
foreningene var samlet for se på overgangen fra FFHB 
til VMH. Det ble en veldig hyggelig helg med sosiale 
aktiviteter og mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi 
kan få de eldste i FFHB til å bli aktive medlemmer i VMH. 
Til denne samlingen mottok vi midler fra herreløs arv.

FFHB Rogaland på Danmarkstur i 2016
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Utvikle organisasjonen

Foreningen for hjertesyke barn har som mål å ha et gjennomtenkt og 
tilpasset oppfølgingsløp for både medlemmer, frivillige, fagpersoner og 
givere. Vi tilstreber å utvikle en felles og motiverende organisasjonskultur,  
ha et fruktbart samarbeid med andre organisasjoner og et profesjonelt og 
etisk innsamlingsarbeid. 
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Konferanser for tillitsvalgte – fylkeskonferanser
I 2016 og 2017 hadde vi til sammen tre nasjonale fylkes- 
konferanser, med faglig påfyll og sosialt samvær for 
foreningens tillitsvalgte som hovedingredienser. Hver 
konferanse samlet i underkant av 100 deltakere fra 
hele landet. «En lærende organisasjon» og «Hjertevennlig 
oppvekst» var noen av temaene. Fylkeskonferansene er en 
viktig arena for tillitsvalgte til å møte andre som har samme 
oppgaver, og til å utveksle erfaringer og gode ideer. 

Landsmøtet 2016
I jubileumsåret 2016 ble foreningens øverste organ, 
Landsmøtet, gjennomført i Stavanger med 57 delegater 
og 47 observatører. Fylkeslaget i Rogaland hadde  
laget en fantastisk fin ramme rundt møtet og det ble  
et arrangement jubileumsåret verdig.

Enda bedre oppfølging av medlemmer  
og samarbeidspartnere
Foreningen for hjertesyke barn har intensivert arbeidet 
med CRM (Customer Relationship Management), for å bli 
bedre i den generelle og spesielle oppfølgingen av både 
medlemmer, givere og andre (samarbeidspartnere).  

Profundo har vært foreningens CRM-leverandør (og 
viktigste samarbeidspartner) i 15 år. Alternative 
systemleverandører har jevnlig blitt vurdert. I perioden 
april–juni 2017 ble det gjennomført en omfattende 
analyse av foreningens virksomhetsprosesser. I løpet 
av denne prosessen utpekte Winorg AS seg som en 
attraktiv kandidat, et selskap med spisskompetanse 
på CRM-leveranse til foreninger og organisasjoner. 
I september 2017 ble det besluttet, i samråd med 
landsstyret, å gå over til systemleveranse fra Winorg. 
Overgangen vil bidra til økt automatisering og effek- 
tivisering av flere viktige virksomhetsprosesser i  
foreningen. Parallelt med at flere prosesser auto- 
matiseres, vil administrasjonen få styrket intern 
kompetanse, kontroll og gjennomføringsevne.

Giving Tuesday
Giving Tuesday ble for første gang arrangert i Norge 
i 2017.  Foreningen for hjertesyke barn var en av 11 
organisasjoner som, i regi av og i samarbeid med 
Norges Innsamlingsråd og Nordic Screens (YouTube-
netteverk), frontet denne kampanjen i november 
2017. Giving Tuesday ble «boostet» på sosiale medier 
og ved hjelp av en rekke vloggere som var med for å 
skape oppmerksomhet om de gode sakene. Rebekka 
Andrine (17), Josefine Lossius (21) og Anniken (18) var 
Foreningen for hjertesyke barns tre utvalgte YouTubere 
(vloggere), som talte vår sak og oppfordret sine egne 
følgere (og andre) til å støtte Foreningen for hjertesyke 
barn i forbindelse med Giving Tuesday.

«For oss er det viktig å være tilstede på slike arenaer og 
i sosiale medier. Vi jobber for å synliggjøre de hjertesyke 
barna og deres utfordringer. Da er det naturlig at vi er 
med i en slik kampanje og jobber for å spre budskapet 
og å få inntekter»  generalsekretær i Foreningen for 
hjertesyke barn, Helene Thon, om det å være med på 
kampanjen Giving Tuesday.

Aktiv på frivillighetens samarbeidsarenaer
Foreningen for hjertesyke barn er opptatt av å kunne 
bidra aktivt til å sikre frivillige organisasjoners posisjon 
i det norske samfunn. Det er viktig at tillit forvaltes, 
et godt omdømme sikres og at forutsigbare rammer 
skapes. Derfor er Foreningen for hjertesyke barn aktiv 
medlem av og deltaker i flere paraplyorganisasjoner som 
jobber på vegne av frivillige organisasjoner i Norge. 

Frivillighet Norge
Generalsekretær i FFHB, Helene Thon, har vært 
styremedlem i Frivillighet Norge i 2016 og 2017.

Arbeid for forutsigbare rammer
Foreningen for hjertesyke barns tillitsvalgte trenger at 
samfunnet verdsetter og legger til rette for den enkeltes 
innsats, og den organiserte frivilligheten trenger 
forutsigbare rammer. 
2017 ble et år hvor frivilligheten nok en gang samlet  
seg bak kravet om full momskompensasjon. Det 
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Fra  fylkeskonferansen i november 2017. To glade 
deltakere har fått krus, som markering for at dette  
er tiende gang de er med på denne konferansen. 
Wanja Klæbo, Helene Thon og May Britt Fredheim
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kulminerte med høstens massemønstring utenfor 
Stortinget hvor et mangfold av frivillige organisasjoner, 
deriblant Foreningen for hjertesyke barn, utfordret 
hele det politiske Norge til å innfri sine valgløfter og 
ikke å ha skatt på dugnad og frivillig innsats. Som en 
oppfølging ga frivilligheten, på Frivillighet Norges 
årsmøte i november, staten en symbolsk gavesjekk på 
500 millioner kroner som synliggjorde de momsutgiftene 
frivillige organisasjoner ikke får kompensert for 2017. 
I motsetning til næringslivet, får frivilligheten en enorm 
momsregning hvert år, en skatt på frivillighet som går 
rett inn i statskassen. Regjeringen har sagt at frivillige 
organisasjoner skal få momsen tilbakebetalt. Men vi ser 
at gapet mellom hva frivillige organisasjoner betaler i 
moms og hva de får tilbakebetalt fra staten, nå har økt 
flere år på rad. Gledelig er det nå å registrere at det ser 
ut som om gapet reduseres i neste års statsbudsjett, 
selv om det fortsatt er langt igjen til målet om full 
momskompensasjon er innfridd. 

«Staten må anerkjenne verdien av den organiserte 
frivilligheten og bidra til å bygge opp under de verdiene 
frivilligheten skaper ved å gi rammebetingelser som 
sikrer utvikling, uavhengighet, forutsigbarhet og 
kontinuitet.» Generalsekretær Helene Thon.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
I Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har 
Foreningen for hjertesyke barn vært aktivt med i flere 
nettverk (skolenettverk, helsenettverk og i styrende 
organer). Foreningen 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. 

Fra og med 1. november 2017 er generalsekretær 
i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon, 
representant i FFOs hovedstyre (1. nestleder).

ExtraStiftelsen/Norsk Tipping
Foreningen for hjertesyke barn har deltatt på møter, 
avgitt flere høringssvar og vært aktivt med i prosessen 
rundt etablering av en ny permanent ordning for 
fordeling av overskuddet til samfunnsnyttige og 
humanitære formål fra Norsk Tipping.

	Landsstyret valgt i april 2016: fra venstre:   
 Turid Engen (region Vest), Sissel Holm-Sandnes  
 (nestleder), Gunnar Geirhovd (region Øst), Erik  
 Skarrud (leder), Jorunn Moi Reinhardsen (region  
 Sør) og Bjørgunn Brones (region Nord). Kristin O.  
 Mellingsæter fra region Midt var ikke tilstede  
 da bildet ble tatt.

Amalie Sylte Vik er 
hjertetransplantert. 
Hun holdt et gripende 
innlegg på kurset 
for sykepleiere på 
Rikshospitalet i 
november 2016.
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Norges Innsamlingsråd
Foreningen for hjertesyke barn har bidratt aktivt i 
Norges Innsamlingsråds arbeid for å følge opp etablerte 
standarder for god innsamlingsskikk. Markedsrådgiver 
Bård Berger fra Foreningen for hjertesyke barn er 
representant i etikkutvalget i Norges Innsamlingsråd, 
som nå har igangsatt et arbeid med å revidere de etiske 
retningslinjene for innsamlingsarbeid i Norge.

Stiftelsen Organdonasjon
Via styrearbeid i Stiftelsen Organdonasjon (SO) 
jobber Foreningen for hjertesyke barn for å øke 
allmennhetens kunnskap om transplantasjoner. Målet 
er å 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. Foreningen 
for hjertesyke barn er representert i SOs styre med 
spesialrådgiver Marte Jystad og i representantskapet 
med generalsekretær Helene Thon.

Det ble i 2017 gjennomført 112 donasjoner av til 
sammen 513 organer i Norge. Det betyr at hver donor 
i snitt ga fire organer – et høyt tall sammenlignet med 
mange andre land. Disse organene ga nytt liv til 463 
pasienter. 78 prosent av dem som ble forespurt om 
organdonasjon, svarte ja til organdonasjon. Dette gir en 
avslagsprosent på kun 22 prosent (30 prosent i 2016). 
Selv om flere er positive, er fremdeles ventelistene lange. 
Antall hjertetransplantasjoner ligger årlig på cirka 30. 
Mellom to og fem barn får nytt hjerte hvert år i Norge. 

Politisk arbeid
Foreningen for hjertesyke barn jobber politisk i 
samarbeid med andre organisasjoner og faginstanser, 
men også på egenhånd. I perioden 2016 og 2017 har 
foreningen gitt innspill, ulike høringsuttalelser og 
kommentarer til politiske notater.

Pleiepenger og helse- og omsorgstjenesteloven
Høringsprosesser og politisk arbeid i forbindelse med 
ny folketrygdlov om pleiepenger og endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven har vært prioriterte oppgaver for 
Foreningen for hjertesyke barn i 2016–2017. 

Ny folketrygdlov om pleiepenger ved pleie av syke barn 
trådte i kraft 1. oktober 2017. Positivt i endringen var 
at flere barn med pleie- og omsorgsbehov ble inkludert 
i ordningen, men samtidig har det vært en reduksjon i 
ytelsene og en risiko for at barn med særlig lange og 
vedvarende pleiebehov skal falle utenfor ordningen. 
Det har vært stort engasjement fra mange barne- og 
familieorganisasjoner, som har ført til at ordningen 
fortsatt er på den politiske dagsordenen inn i 2018  
og ytterligere endringer vil behandles.

 Noen sentrale høringsrunder som vi har tatt del i: 
- Høringsuttalelse – Forskrift om gradering  

av pleiepenger 
- Høringsuttalelse – Folketrygdloven mv. (pleiepenger 

ved pleie av syke barn), proposisjon 48 L (2016–2017)
- Innspill fra Foreningen for hjertesyke barn til 

behandling av Prop. 48 L i Arbeids- og sosialkomiteen 
6. april og første behandling i Stortinget 18. april 2017 

Høringsuttalelse – endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte) 
Foreningen for hjertesyke barn mener derfor at:
- Kommunen i større grad må samarbeide med 

pårørende og verdsette deres kunnskap for å avgjøre 
hvordan hjelpebehovet skal dekkes.

- Ordningen må baseres på respekt for barns og foreldres 
individuelle behov og hjemmet som privat arena.

- Det bør vurderes om legeerklæringer eller 
dokumentasjon fra kompetansesentra skal vektlegges 
tilsvarende pleiepengeordningen.

- Det må tilrettelegges for brukermedvirkning på 
systemnivå for å styrke kommunens kompetanse.

Arendalsuka 2017
Foreningen for hjertesyke barn og Voksne med medfødt 
hjertefeil hadde stand på Arendalsuka i 2017, under 
parolen: SE HELE MEG! Helhjertet oppfølging av medfødt  
hjertefeil. Mange forbipasserende var innom og fikk  
informasjon om vårt arbeid. Tirsdag 15. august var  
Barneombudet, Anne Lindboe, på besøk. God opplæring  
og kvalitet på spesialundervisningen stod på dagsordenen.

Barneombudet Anne Lindboe var på besøk på 
FFHBs stand under Arendalsuka 2017. Temaet var 
spesialundervisning og tilrettelegging i barnehagen  
og på skolen for barn med medfødt hjertefeil. Her 
sammen med landsstyrets leder, Erik Skarrud.
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Økonomi og rammebetingelser

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. Majoriteten av pengene vi henter inn til 
formålsaktiviteter, samles inn fra privat- og bedriftsmarkedet.
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INNSAMLING 

2016
• Innsamlede midler: kr 26 081 943,-

• Solgte 18 400 kalendere.

• 4 DM-utsendelser

• I snitt 2500 betalende fastgivere  
hver måned

• Vi støttet blant annet AHUS med  
kr75 000,- til Fontan-prosjektet.

2017
• Innsamlede midler: kr 22 852 341,-

• Solgte 15 000 kalendere

• 4 DM-utsendelser

• I snitt 2300 betalende fastgivere  
hver måned

• Vi støttet blant annet Sørlandet  
sykehus med et prosjekt om  
helhetlig ivaretakelse.

Nøkkeltall 2017
¬ Formål: 51 %

¬ Anskaffelse av nye midler: 36 %

¬ Administrasjon: 12 %

Nøkkeltall 2016
¬ Formål: 52 %

¬  Anskaffelse av nye midler: 31 %

¬  Administrasjon: 16 %

Innsamlingsprosent 2017

67%

Innsamlingsprosent 2016

69%

51%

36%

12%

52%

31%

16%
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