
Generalsekretær
Foreningen for hjertesyke barn

Hjertelig hilsen                           

Sammen bidrar vi til 
at barn ikke dør av 
hjertefeil 

I 2016 har ditt bidrag som Hjertebedrift vært med på å finansiere oppstarten av et omfattende 

forskningsprosjekt om hjertefeil og overlevelse. 

Vi kan med glede meddele at rundt en halv million kroner vil bli

 overført til forskingsprosjektet på Rikshospitalet i Oslo takket 

være gaver fra nettverket av Hjertebedrifter og bidrag fra 

private givere og støttespillere gjennom året. 

Tusen takk for at du og din bedrift er Hjertebedrift.

HJERTEBEDRIFTER SOM  REDDER LIV

Helene Thon, generalsekretær i FFHB besøker
Rikshospitalet i Oslo hvor barnekardiolog 
Henrik Holmstrøm er svært fornøyd med
samarbeidet. De snakket om betydningen av gode under-
søkelsesmetoder. Forskning på hjertefeil hos små 
barn er livsviktig og krever finansiering. 
Dette er dere som Hjertebedrift nå med på.



Forskningsprosjektet LIVET SKAL LEVES

Som Hjertebedrift  er du med på å finansiere 

forskningsprosjektet  LIVET SKAL LEVES – et omfattende 

og livsviktig forskningsprosjekt innen barnekardiologi. Et 

forskningsprosjekt om hjertefeil og overlevelse.

Til informasjon:
Foreningen for hjertesyke barn samarbeider med ProCall AS og

Max Marketing Group AS om innsalget av givertjenesten Hjertebedrift. Betingelsene i vår avtale er

 75 % av gavebeløpet til formålet og 25% til ProCall og Max Marketing Group AS for gjennomføringen 

av innsalget på telefon.  Dette kvalitetssikrer 7,5  av 10 kroner til formålet.

Vi skal forske og finne svar på:
•  Hva som er årsak til at barn med hjertefeil dør når de er 

    små spedbarn.

•  Hva som er risikofaktorer for død og komplikasjoner hos      

    barn med hjertefeil.

•  Hvordan vi skal oppdage hjertefeil så tidlig som mulig.

•  Hvilke er de beste undersøkelsesmetodene.

«Å avdekke hjertefeil så tidlig som mulig 
vil gjøre oss i stand til å starte livsviktig 
behandling. Det gjør at flere liv kan reddes. 
Parallelt med at flere barn med hjertefeil 
blir oppdaget vil også kunnskapen vår 
øke om hvem som er i risikogruppen 
for å bli syk tidlig. I tillegg håper vi at 
prosjektet kan bidra til å forklare hvordan 
symptomene på hjertefeil utvikler seg.»

Henrik Holmstrøm
Barnekardiolog ved OUS, 
Rikshospitalet 
og prosjektleder for 
forskningsprosjektet 
LIVET SKAL LEVES


