Foreningen for hjertesyke barn tilbyr medlemsfamiliene verdifulle nettverk med likesinnede og vi gjør
tilgjengelig faglig og kvalitetssikret informasjon om det å leve med medfødt hjertefeil. Foreningen
arrangerer leirer for ungdommer, samlinger for familier, kurs og andre aktiviteter.
I tillegg samarbeider vi tett med helsepersonell og andre organisasjoner, vi støtter forskning,
driver politisk påvirkningsarbeid og utstrakt kunnskapsformidling i ulike kanaler.
Foreningen for hjertesyke barn er barnehjertesaken i Norge.

Kunne du tenke deg å få vite mer? Eller ønsker du å bli medlem?
Gå inn på www.ffhb.no eller ta kontakt med oss på telefon 23 05 80 00.

”Foreningen, og ikke minst nettverket vi har fått gjennom
foreningen, har vært gull verdt mens vår lille frøken har vært
gjennom mange sykehusdøgn og åpen hjerteoperasjon.”
(Stig Flesland, hjertebarnspappa)

Kontaktinformasjon til våre lokale fylkeslag:
FFHB Oslo og Akershus
FFHB Østfold
FFHB Vestfold
FFHB Aust-Agder
FFHB Vest-Agder
FFHB Rogaland
FFHB Sogn og fjordane
FFHB Hordaland
FFHB Møre og Romsdal

oslo.akershus@ffhb.no
ostfold@ffhb.no
vestfold@ffhb.no
aust-agder@ffhb.no
vest-agder@ffhb.no
rogaland@ffhb.no
sognogfjordane@ffhb.no
hordaland@ffhb.no
moreogromsdal@ffhb.no

FFHB Buskerud
FFHB Telemark
FFHB Oppland
FFHB Hedmark
FFHB Sør-Trøndelag
FFHB Nord-Trøndelag
FFHB Nordland
FFHB Troms
FFHB Finnmark

buskerud@ffhb.no
telemark@ffhb.no
oppland@ffhb.no
hedmark@ffhb.no
sor-trondelag@ffhb.no
nord-trondelag@ffhb.no
nordland@ffhb.no
troms@ffhb.no
finnmark@ffhb.no

Foreningen for hjertesyke barn,
Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo.
Telefon: 23 05 80 00, Mail: ffhb@ffhb.no

EN FORENING FOR ALLE!

Foreningen for hjertesyke barn er en landsdekkende interesse- og
pasientorganisasjon for barn med medfødt hjertefeil og deres
familier. Vi jobber for at alle hjertesyke barn i Norge skal ha gode
liv. Foreningen har nesten 40 års erfaring, og har i dag flere tusen
medlemmer samt engasjerte tillitsvalgte fra hele landet.

NORMALT HJERTE

MITT BARNS HJERTE

Arterier til hodet og armer
Øvre hulvene

Hovedpulsåren (aorta)
Lungepulsåren
(pulmonalarterien)

Lungearterier
(pulmonalarterier)
Lungevener
(pulmonalvener)

Lungevener
(pulmonalvener)

Skillevegg
(atrieseptum)
Høyre forkammer
(atrium)
Lungearterieklaffen

Aortaklaffen
Venstre forkammer
(atrium)

Tricuspidalklaffen

Mitralklaffen
Skillevegg
(ventrikkelseptum)

Høyre hovedkammer
(ventrikkel)

Nedre hulvene

Venstre hovedkammer
(ventrikkel)

Aorta til nedre del av kroppen
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Hvert år fødes mellom 500 og 600 barn med medfødt hjertefeil i
Norge. Det lever 9 000–10 000 personer under 18 år med hjertefeil i
vårt land. En tredel må opereres en eller flere ganger innen de er 18 år
og de fleste har behov for livslang medisinsk oppfølging.

Les mer om de ulike diagnosene på www.ffhb.no
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Navn på diagnose og andre notater:

