
Ikke  
alle  
hjerter  
banker  
likt

Som medlem gjør du  
vår forening slagkraftig
 Vi er en landsomfattende medlemsorganisasjon og   

har 18 fylkeslag som tilbyr nettverk, aktiviteter og   
et hyggelig fellesskap der du bor. 

 Vi får offentlig støtte på bakgrunn av medlems tall.  
Hvert eneste medlem er viktig. Ditt engasjement utgjør  
en forskjell og gjør oss sterkere. 

Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Schweigaards gate 12 
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Velg mellom to ulike medlemskap

2 Støttemedlem
Gjelder for én person.
Kr 300 i året

1 Familiemedlemskap
Alle i samme husstand er medlem.
Kr 450 i året

Vi er her for deg. Bli medlem.
ffhb@ffhb.no  |  ffhb.no  |  230 58 000



Hver dag fødes barn med hjertefeil i Norge

 Årlig fødes det mellom 500 og 600 barn med hjertefeil i Norge.  
Hos oss finner både barna, foreldrene og søsken et felleskap. 

 Vi tilbyr barn med hjertefeil og deres familier å få møte andre  
som har erfaring med det å leve med hjertefeil.

 Foreningen bidrar med kunnskap om medfødt,  genetisk og tidlig 
ervervet hjertefeil, og med råd og støtte i alle faser familiene går 
igjennom. 

 Foreningen gir støtte og har eget tilbud til dem som mister sitt barn. 

Dine fordeler som medlem Hjertepermen
Grundig informasjon og støtte som bidrar 
til god oppfølging når barnet skal i 
barnehage og på skole.

Medlemsmagasinet Hjertebarnet
Kommer ut fire ganger i året og inne-
holder reportasjer og aktuelt fagstoff.

Ung med hjertefeil 
Bok som sendes ungdom fra 15 år og 
oppover. Inneholder bred informasjon 
om det å være ung og leve med hjertefeil.

Spør eksperten
Anonym spørsmål- og svartjeneste, hvor 
en barnelege, jurist og psykolog gir svar 
på ting du lurer på.

Viktig bidrag
Vi støtter forskning og utvikling av nye 
behandlingsmetoder, og bidrar til nytt 
utstyr til sykehusene.

Fellesskap
Et verdifullt nettverk, hvor du får 
møte andre familier med hjertesyke 
barn, kan være med på ulike arrange-
menter og delta på hyggelige 
aktiviteter for barna og familiene.  
Vi har egne turer og samlinger for 
ungdom.

Noen å snakke med
Du kan få kontakt med en likeperson, 
som er en forelder som har egen 
erfaring med det å ha hjertesykt 
barn.

Hjerteadvokaten
Hjelp til å finne fram i lover og regler 
for å sikre deg dine rettigheter som 
familie med et hjertesykt barn.

ffhb.no
Kvalitetssikret informasjon om ulike 
diagnoser, behandlinger, rettigheter og 
det å leve med hjertefeil.


