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Det er mange myter om orgando-
nasjon. En vanlig misforståelse 
blant folk med hjertefeil – og 

sikkert andre med medfødte og kro-
niske lidelser – er at vi ikke kan donere 
bort organene våre når vi ikke trenger 
de lenger selv. Men det kan vi! Selv om 
hjertet mitt kanskje ikke er så attraktivt å 
overta, så kan jeg jo ha en perfekt egnet 
bukspyttkjertel og velfungerende nyrer.
 
Selv har jeg alltid visst at jeg ønsker å 
donere bort organene mine dersom jeg 
kommer i en situasjon der jeg dør på et sted 
der det er mulig å tilrettelegge for dette – i 
praksis på eller rett ved et donorsykehus. 
Jeg tror også at alle mine nærmeste har det 
samme synet på dette som meg – skjønt jeg 
vet ikke. For selv jeg har ikke helt turt å ta 
den samtalen med mamma, pappa, søstera 
mi, svigermor og kjæresten.

Første gang jeg så et donorkort, var det 
tanta mi som trakk det opp fra lomme-
boka på et familiearrangement. Det er 
veldig mange år siden, og alle synes det 
var kjemperart og litt ekkelt. Samtalen 
stoppet liksom opp. Kanskje er ikke fami-
lieselskaper stedet å gjøre det på. Men det 
finnes tusenvis av andre, gode anlednin-
ger til å ta den samtalen.
 
Jeg tror altså at de rundt meg vet at jeg 
har sagt Ja til organdonasjon. Men vet 
jeg det? Nei, ikke egentlig. Jeg har lastet 
ned appen til Stiftelsen Organdonasjon, 
men jeg turte ikke gjennomføre hele pro-
sessen, fordi det ender med at to av dine 
nærmeste får en sms som forteller dem at 
«ved min bortgang, ønsker jeg å gi bort 
mine organer for organtransplantasjon». 
Jeg kan jo ikke sende mamma en sånn 
sms uten å ha snakket med henne først! 

Hun ville fått sjokk og 
blitt veldig engstelig.
Men nå kan jeg gjøre 
det. For jeg er helt sikker 
på at mamma leser 
denne spalten. Så nå er 
hun informert…

Les mer om VMHs 
nære relasjon til 
Stiftelsen Organ-
donasjon på neste 
side.
 
God sommer!

SELVSAGT SIER JEG JA

www.vmh.no
www.facebook.com/vmh.no 
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Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo 
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Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 23 05 80 00 
E-post: post@vmh.no 
Organisasjonsnummer: 995 613 689 
Kontonummer: 15034036168 
Organisasjonskonsulent:  
Anne Giertsen
anne@vmh.no, telefon 97 71 49 90 
Leder av Landsstyret:  
Marit Haugdahl 
marit@vmh.no, telefon 952 98 687. 
Oversikt over hele Landsstyret og alle 
fem regionlag finner du på vmh.no. 
I redaksjonen for Hjerterom: 
Marit Haugdahl og  
Anne-Line Bjella-Fosshaug. 
Redaksjonen ble avsluttet  
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Dette var en viktig merkedag for 
både Voksne med medfødt hjertefeil 
og Stiftelsen Organdonasjon, og 

organdonasjon er en sak VMH vil jobbe 
mye med fremover.

– Organdonasjon er en sak som angår hele 
befolkningen, og ingen vet når eller om 
de kommer i en situasjon der de selv har 
behov for et nytt organ eller blir aktuell 
som giver. Nettopp derfor er det så viktig 
at alle tar denne samtalen med seg selv og 
sine nærmeste og tar et standpunkt til om 
man ønsker å være donor eller ikke. Og aller 
helst ser vi at de sier Ja til organdonasjon, 
sier Kari Anne Pedersen. 

Vil selv trenge et organ
For noen med medfødt hjertefeil er det større 
sannsynlighet for at man kommer i en situa-
sjon der man har behov for et nytt organ 
for å kunne overleve enn andre. Pedersen er 
en av dem som mest sannsynlig vil trenge 
et nytt hjerte en dag. 

– Da er det ekstra godt å vite at folket der ute 
har tatt standpunkt til at de ønsker å donere 
bort sine organer. For at flest mulig skal si ja 
til organdonasjon er det helt avgjørende med 
mye og godt informasjonsarbeid, og her gjør 
Stiftelsen Organdonasjon en fantastisk jobb. 
Det er derfor en meget viktig og stor ting 
for VMH å bli en av pasientorganisasjonene 

bak Stiftelsen og på den måten aktivt kunne 
være med i dette viktige og livreddende 
arbeidet, sier Kari Anne Pedersen. 

Vil påvirke
Hun er stolt og glad for å ha blitt valgt 
inn i styret i Stiftelsen Organdonasjon som 
representant for VMH.

VMH en del av 
Stiftelsen Organdonasjon
– Organdonasjon er en av mine virkelig hjertesaker, sier nyvalgt styremedlem for VMH 
i Stiftelsen Organdonasjon, Kari Anne Pedersen. 28. mai ble VMH offisielt en av de fem 
pasientorganisasjonene som står bak Stiftelsen Organdonasjon (SO).

Hvem er Stiftelsen 
Organdonasjon?
Stiftelsen Organdonasjon (SO) ble opp-
rettet i 1997 på bakgrunn av den store 
mangelen på organer for transplanta-
sjoner.
Deres formål er å bidra til å bedre tilgan-
gen på organer for transplantasjoner. 
Dette gjør de ved å informere allmenn-
heten om hva organdonasjon er, og ved 
å formidle hvor viktig det er at vi alle tar 
stilling til organdonasjon mens vi lever.

SO er pådrivere overfor helsevesen og 
myndigheter for å sikre at nødvendige 
ressurser stilles til disposisjon for å 
redde liv.

Bak stiftelsen står:
 Ë Landsforeningen for Hjerte- og 
Lungesyke (LHL)

 Ë Landsforeningen for Nyrepasienter 
og Transplanterte (LNT)

 Ë Foreningen for Hjertesyke 
Barn (FFHB)

 Ë Norsk Forening for Cystisk 
Fibrose (NFCF)

 Ë Foreningen for voksne med med-
født hjertefeil (VMH)

 Ë I tillegg til Foreningen for Hjerte- 
Lungetransplanterte (FHLT), som er 
en interessegruppe i LHL.

Kari Anne Pedersen og Hege Lundin Kuhle etter representantskapsmøtet som klappet VMH 
inn som en av organisasjonene som står bak Stiftelsen Organdonasjon.



3 • 2015          HJE RTE R OM 47

– Det er med skrekkblandet fryd jeg tar fatt 
på dette ubeskrivelig viktige arbeidet. Jeg 
har allerede deltatt på to styremøter og fått 
et bedre innblikk i arbeidet til Stiftelsen, 
og dette har virkelig gitt mersmak og stor 
entusiasme for det videre samarbeidet. Det 
å skulle få lov til å være med på å påvirke 
og bidra inn i dette arbeidet ser jeg på som 
noe av det viktigste jeg kan bruke fritiden 
min på. Dette både av egeninteresse, men 
også på vegne av alle VMH sine medlem-
mer som trenger nytt organ, som har fått 
organ og ikke minst med tanke på de vi 
har mistet, sier Pedersen. 

Hun gleder seg til den dagen alle VMHs 
aktive medlemmer har så mye kunnskap 
om organdonasjon at foreningen kan stille 
med folk på stands over hele landet, og 
det blir en naturlig del på alle VMH-

arrangementer at vi også informerer om 
organdonasjon.

Det er svært sjelden at Stiftelsen Organ-
donasjon får nye organisasjoner med på 
laget, og minst 10 år siden sist. Det måtte 
en viktig vedtektsendring til for å få VMH 
med.

– Vi ville ha med VMH da vi vet at de 
representerer en gruppe som er i sterk 
vekst. Sannsynligheten for at flere av deres 
medlemmer vil behøve nye organer, er 
også stor. VMH har i tillegg vist et stort 
engasjement for temaet organdonasjon, 
ved blant annet å delta på stands og gi 
omtale av temaet i medlemsbladet, på nett 
og i sosiale medier. Vi gleder oss veldig til 
fortsettelsen, sier daglig leder i SO, Hege 
Lundin Kuhle.

Noen spørsmål og svar
Kan alle som dør bli donorer?
Det er kun personer som dør av en hode- 
eller nakkeskade (ulykke, blodpropp eller 
blødning) og som blir behandlet i respirator 
på et av landets 25 donorsykehus som kan 
bli donor. Dessuten må en rekke medisinske 
krav være oppfylt. Organdonasjon er mulig 
ved 0,4-0,5% av alle dødsfall.

Er det noen sykdommer eller medisiner 
som kan hindre donasjon?
Alle kan si ja til organdonasjon. Ved hvert 
enkelt tilfelle vil det utføres en omfattende 
medisinsk vurdering om hvorvidt organene 
egner seg for transplantasjon. Medisinbruk 
– eller medfødt hjertefeil – utelukker ikke 
organdonasjon.
 
Hvilke organer kan doneres?
En avdød kan donere: hjerte, 2 lunger, lever, 
2 nyrer og bukspyttkjertel (pancreas), i alt 7 
organer. Fra bukspyttkjertelen er det mulig å 
trekke ut øyceller for donasjon (kan brukes 
som behandlingsform for diabetespasienter). 
Som levende giver kan man også donere én 
av sine to nyrer til en slektning eller nær 
venn.
 
Hvorfor har vi ikke register for donorer 
i Norge?
Undersøkelser har ikke kunnet påvise 
noen sammenheng mellom donorregister 
og donorrate. Av de 40.000 personer som 
dør i Norge hvert år er det mindre enn 0,5 
% som egner seg som donorer, det vil si 
mindre enn 200 personer. Hvis man skal 
«finne» noen i et slikt register innebærer 
det at registreringsprosenten (med enten ja 
eller nei) må være høy, fortrinnsvis 60–70 
prosent av befolkningen. Dette har ingen 
land lykkes med. I Norge vurderes alle som 
potensielle donorer, og man spør derfor 
etter den avdødes stilling til organdonasjon.
I Skandinavia er det bare Norge som ikke har 
register. Det kan dermed synes paradoksalt 
at vi ligger langt bedre an enn våre naboland. 
For å kunne sammenlikne donasjonsraten 
i ulike land, regner man antall donasjoner 
fordelt pr million innbyggere (PMI). Norge 
har en PMI på 22 mens Danmark og Sverige 
ligger nede på henholdsvis 15,7 og 10,6. 
Spania, som er best i Europa med en PMI på 
35,1 har samme system som i Norge, der det 
er samtalen med de pårørende som gjelder. 
EU har også gått ut med en anbefaling som 
fraråder register. 

Se flere spørsmål og svar her:
http://organdonasjon.no/faq/

2014 I TALL
 Ë 116 gjennomførte donasjoner
 Ë 456 fikk nye organer
 Ë 418 på venteliste for nytt organ 
(pr. 31.12.2014)

 Ë 12 døde på venteliste
 Ë En av tre sa nei (28% avslag)
 Ë 10.653 mennesker er blitt trans-
plantert i Norge siden oppstart i 
1969

Ventelistene blir stadig lengre 
– antall donorer på stedet hvil
Medisinske fremskritt, og økt forekomst av sykdommer som diabetes type 1 gjør 
at stadig flere får behov for – og tilbud om – organtransplantasjon. Ventelistene 
vokser, og har aldri vært så lange som nå.

Det  viser den nyeste statistikken fra OUS Rikshospitalet, som er fra januar i år.
Antall nordmenn som venter på et nytt organ er doblet siden begynnelsen av 2000-
tallet. Samtidig holder ikke donorratene tritt. 
De siste to årene har 28 prosent av de pårørende sagt nei på egne, eller donors 
vegne, der donasjon har vært aktuelt. Avslagene skyldes ifølge SO ofte usikkerhet 
rundt avdødes ønske. Det kan resultere i at man ikke blir donor, selv om man ønsket 
det. Derfor er det så viktig at man deler sitt standpunkt med familien.
En av grunnene til at ventelistene øker, er også de medisinske fremskrittene innen 
behandlingen av medfødt hjertefeil. Nesten alle som fødes med medfødt hjertefeil 
i Norge, vokser opp og når voksen alder. De trenger gjerne flere operasjoner, men 
noen ganger går det ikke an å reparere hjertet flere ganger, og da er man avhengig 
av et nytt hjerte. Noen kan også trenge andre organer.

   Hvordan sier jeg Ja?
For å si ja til organdonasjon i Norge, 
behøver man bare å informere sine 
nærmeste. Det er de som blir bedt om 
å bekrefte din vilje, skulle spørsmålet 
bli aktuelt. Donorkortet er ment som 
en bekreftelse på at samtalen er tatt 
og kan lastes ned på donorkort.no, 
eller hentes på apotek eller legekontor.
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OG OMTENKSOMIvrig 

MEDLEMSPROFILEN:  Christine Volden

Alder: 29 
Bosted: Melhus
Sivilstatus: Samboer, to barn
Jobbe somr:  Barne- og ungdoms-
arbeider
Diagnose: Fallots tetrade med 
korrigert transposisjon
Verv i foreningen: Nestleder i 
region midt

HVORFOR MELDTE DU DEG INN I VOKSNE MED MEDFØDT 
HJERTEFEIL?
Det var en naturlig overgang etter FFHB. Jeg har vært innom 
LHL også, men VMH har det beste tilbudet.

HVA ØNSKER DU Å FÅ UT AV DITT MEDLEMSKAP I VOKSNE 
MED MEDFØDT HJERTEFEIL?
Jeg ønsker å være med å øke kunnskapen og forståelsen for hvordan 
det er å leve med en medfødt hjertefeil som ikke er livstruende, 
men begrensende.

HVILKE SAKER SOM BERØRER DE VOKSNE HJERTEBARNA 
OPPTAR DEG MEST?
Det som handler om familien, pårørende og fysisk aktivitet. Jeg 
opplever at hjertefeilen begrenser meg og da begrenser det også 
barna. Jeg ønsker å bidra til at barn av funksjonshemmede ikke 
blir begrenset av foreldrene. Det må legges til rette for at små-
barnsforeldre også kan få gjennomført rehabilitering, for eksempel, 
for mange har behov for det.

HVORFOR VIL DU ANBEFALE ANDRE Å BLI MEDLEM?
Vi er en voksende pasientgruppe, vi er første voksne generasjonen 
med alvorlig hjertefeil. Det er viktig å samle troppene og vise poli-
tikere og samfunnet hva slags behov og tilrettelegging vi behøver.

BESKRIV DEG SELV MED MAKS TRE SETNINGER.
Jeg er engasjert og løsningsorientert, god til å starte men dårlig 
til å avslutte. Jeg ser på meg selv som morsom, impulsiv og med 
et stort hjerte for dem som sliter litt ekstra. 

HVA GJØR DU NÅR DU HAR FRI?
Jeg er med dattera mi på turn og jeg er ute og treffer venner. Det 
blir en del familieliv.

HVA DRØMMER DU OM?
Det jeg drømmer om beskrives best av en setning i en julegod-
nattsang: «Må alle små i verden få sove denne natt, må ingen 
barn gråte og ingen bli forlatt». Den synger jeg hver kveld for 
barna mine.

En sprudlende Christine Volden på 
VMHs jubileumsfest i mai.

Hold deg oppdatert på

vmh.no
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Det har allerede gått fem år siden 
VMH ble opprettet på FFHBs 
landsmøte i Tromsø i april 

2010. Under feiringen av jubileet den 
9. mai, tok både Kari Anne Pedersen 
fra Landsstyret og Bjørgunn Brones fra 
FFHB oss tilbake til dagene da spennin-
gen var til å ta og føle på. Det var ingen 
selvfølge at VMH skulle bli opprettet, 
men etter en lang og intens debatt endte 
det med et klart flertall for oppstart av 
en ny forening. 

Særlig det økonomiske rundt oppstarten 
var vrient, og det var ikke bare bare å 
få statsstøtte. Men med iherdig jobbing, 
som også inkluderte et ekstraordinært 
landsmøte per telefon en fjerde juledags 
morgen, ordet det seg. 

Det var mye takket være støtte fra FFHB 
at VMH klarte seg de første årene, og 
selv om VMH er en selvstendig for-
ening, vil nok FFHB alltid bli sett på 
som den omtenksomme «mammaen». 
FFHBs bursdagsgave til femåringen 
var da også en sjekk på hele 50.000 
kroner, øremerket utvikling av forenin-
gen gjennom rekruttering og opplæring 
av tillitsvalgte.

I løpet av de fem årene som har gått 
har VMH klart noe de færreste andre 
land i Europa har klart, nemlig å drifte 
en selvstendig forening for voksne med 
medfødt hjertefeil. Ikke bare eksisterer 
foreningen, den har innflytelse, deltar og 
inviterer medlemmene på arrangementer. 
For dette fikk VMH også skryt av både 
FFHB, Unge Funksjonshemmede og Egil 
Halleland, mangeårig samarbeidspartner 
når det gjelder kurs.

I et barns utvikling er femårsstadiet 
den harmoniske perioden, fortalte Kari 
Anne. Det kan jo også sies å passe bra 
på VMH. Og selv om tilstanden nå er 
harmonisk, er det ikke tid til å hvile på 
laurbærene. Det er fortsatt mye å gjøre 
og mange medlemmer å verve, så det er 
bare å brette opp ermene og gyve løs på 
de neste fem, ti og femti årene!

Stolt 5-åring
Med bursdagssang, marsipankake, ballonger, taler og 
gaver ble VMHs femårsdag behørig markert.

TILLITSVALGTE PÅ SEMINAR

Samlingen «Vekst, Mot og Hard jobbing» ble 
gjennomført for tillitsvalgte i VMH andre helgen 
i mai. Det ble en intens helg med fornøyde 
deltakere.

Takk til Extrastiftelsen for støtten til dette viktige 
arrangementet. 

Her er noen av tilbakemeldingene: «Ville abso-
lutt deltatt igjen». «Veldig positivt at det blir 
arrangert noe for de aktive i regionene». «Dette 
har stor verdi. For meg er dette min 2. familie». 
«Jeg blir kjempeinspirert av slike seminarer, 
får mange gode ideer i hodet mitt og får opp 
motivasjonen til å bidra for organisasjonen. 
Ønsker å gi noe tilbake». «Jeg kommer flere 
ganger :-)».

Det startet med en faglig oppdatering fra kardio-
log Mette Elise Estensen på OUS Rikshospitalet, 
og hun kunne holdt på i timesvis med mange 
spørsmål fra salen.

Anne Giertsen fortalte om administrasjon og 
søknadsskriving. «Viktig tema som ikke kan 
bli fortalt ofte nok. Godt framlagt!» mente en 
av deltakerne.

Hege Lundin Kuhle i Stiftelsen Organdona-
sjon «var utrolig tydelig og lett å følge med på 
også solgte hun organene våre godt inn» ifølge 
en deltaker. «Fikk avkreftet noen myter, svar 
på noen spørsmål og ble inspirert til å bidra 
i arbeidet til stiftelsen. Var også interessant å 
reflektere over etiske aspekter ved organdona-
sjon» skriver en annen.

Birgitte Brekke i Frivillighet Norge kurset del-
takerne i styrearbeid. «Mye informasjon man 
trenger for videre arbeid».

Liss Tunheim og Eigil Halleland sto for likeper-
sonsopplæring. «For et fyrverkeri av ei dame. 
Engasjerende og morsomt. Også Egil da, han 
snakker meg helt inn i hjertet. Han er en utrolig 
fin fyr, som får deg virkelig til å tenke over det 
han sier», skrev en om denne delen av seminaret.

Til slutt tok Torstein Lerhol (bildet) oss med 
på en reise om hvordan man kan takle livets 
utfordringer. «Rørende, latterfullt og veldig 
givende! En motivator av de sjeldne», mente en. 
«Inspirerende, rørende, frustrerende, smittende, 
trist, fantastisk - hele spekteret av følelser», 
mente en annen.

Så glad ble VMHs leder Marit Haugdahl da Bjørgunn Brones fra FFHBs landsstyre overrakte 50.000 kroner i gave til VMH.
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Takket være midler fra fra Mills DA 
og Vita Hjertego’, gjennom deres 
kampanje «1 kr til hjertesaken», har 

Voksne med medfødt hjertefeil gleden av å 
invitere 15 heldige medlemmer til et Lunsj-
Lunsj seminar fra fredag 21. til lørdag 22. 
august på Feiringklinikken. Her vil du få 
en introduksjon om hva rehabilitering er 
og hvordan et opphold vil gjøre deg godt.

Feiringklinikken er et godt sted å være for 
hjertesyke og livsstilsendring går som en rød 
tråd gjennom rehabiliteringstilbudet. Det 
tverrfaglige teamet er opptatt av individuelt 
tilpasset opplegg for alle, og består av leger, 
psykolog, sykepleiere, fysioterapeuter, idrett-
spedagoger, attføringskonsulent, kostholds-
veileder og ernæringsfysiolog. Feiringklinik-
ken kan tilby varmebasseng, lek og moro i 
gymsal, Frisbeegolf, biljard, flott strand og 
fine turmuligheter langs Mjøsa. 
På dette Lunsj-Lunsj seminaret vil du få 
en kort innføring i hva som kan vente deg 
under et rehabiliteringsopphold. Du skal føle 
deg trygg og du vil bli individuelt fulgt opp. 
Hjertevennlig kosthold vil være en rød tråd 
gjennom dette seminaret, og du får bli med å 
lage deilige tapasretter. Treningspedagoger vil 
vise oss hvor gøy det er å være i bevegelse, så 
gøy at du ikke tenker over at dette er trening.

Invitasjonen til dette arrangementet er sendt 
alle medlemmene på epost, og du finner det 
også på vmh.no. Det er førstemann til mølla 
og begrenset antall plasser.

Region øst med egen hjertestarter
I vår kjøpte VMH region øst en hjertestarter. Nå har de 
hatt førstehjelpskurs og fått opplæring i å bruke den.

Den siste fredagen i mai fikk fem av styremedlemmene i VMH region øst grunnkurs 
i førstehjelp, og kurs i bruk av hjertestarteren.

Instruktør Eivind Spiten engasjerte deltakerne. Han gikk først gjennom grunnleg-
gende førstehjelp som sårbehandling, hva man gjør med bevisstløse personer, og 
hjerte- og lungeredning. Til sist ga han opplæring i å bruke hjertestarteren.

– Samtlige styremedlemmer som deltok på kurset var enige om at det var et bra kurs 
og at det gjør at vi føler oss mye tryggere i tilfelle noen av oss skulle komme i en 
situasjon der vi skulle få bruk for hva vi har lært, sier regionleder Morten Eriksen.

Hjertestarteren har nå fast tilholdssted i regionen, men det er også mulig å ha den 
med på arrangementer i regi av VMH sentralt.

Prøveopphold på Feiring
21. – 22. august inviterer Voksne med medfødt hjertefeil til et lite prøveopphold på 
Feiringklinikken. Her kan du oppleve vakre og idylliske omgivelser langs Mjøsa, bli kjent 
med nye folk, og se med egne øyne hva et rehabiliteringsopphold innebærer.

Et opphold på 
Feiringklinikken er en vita-
mininnsprøytning for både 
kropp og sjel. På dette mini-
oppholdet kan du få en innfø-
ring i hjertevennlig kosthold.
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Årets Hårete mål i VMH 
er en spennende og 
morsom friluftshelg på 
Evje i Agder. Her kan du 
teste blant annet klatre- 
og padlekunnskaper, og 
tilbudet er lagt opp slik at 
alle skal kunne delta.

Siste helgen i august blir fylt med akti-
viteter, kos rundt leirbålet og mye god 
latter i VMH-regi! VMH startet opp med 
en «Hårete mål»-tur allerede i 2011. 
Tidligere har VMH arrangert tur over 
Besseggen sammen med båtur i fantas-
tiske Jotunheimen, løpt og gått ulike 
distanser i Oslo Maraton, vi har testet 
brevandring på Svartisen, og i 2014 gikk 
turen til Preikestolen i Lysefjorden. Også 
da var det et tilbud til de som ikke kan 
eller vil gjennomføre den fysiske utfor-
dringen, nemlig båttur i Lysefjorden. 
I 2015 skal vi utvide vårt bekjentskap 
med det våte elementet og du kan også 
teste dine klatreegenskaper. 2015 er Fri-
luftslivets år. ODenne helgen er helt i 

friluftsårets ånd, og alle deltakerne over-
natter i lavvo. 

Egenandelen på 1100 kroner dekker reise 
med billigste alternativ til Evje, to netter 
i lavvo, alle måltider og inntil to valgfrie 
aktiviteter. Blant aktivitetene du kan melde 
deg på er fjellklatring og rappellering, 
kanotur og SUP/elvebrett. Arrangemen-
tet finner sted i Evje, en time nord for 
Kristiansand, fra 28. til 30. august 2015. 
Invitasjoner er sendt ut til alle medlem-
mene på epost og ligger også på vmh.no.

Gratis deltakelse i Oslo Maraton
19. september 2015 arrangeres Oslo 
Maraton, og som deltaker med medfødt 
hjertefeil kan du delta gratis. Velg om du 
vil løpe 3 km, 10 km, halvmaraton (21 km) 
eller full maraton (42 km).

SK Vidar og Danske Bank Oslo Maraton tilbyr nå funksjons-
hemmede gratis påmelding til Danske Bank Oslo Maraton. 
Inkludering er en viktig verdi for maraton-arrangøren.

SK Vidar fikk i januar 2015 tildelt Inkluderingsprisen for sitt 
arbeid med å inkludere utøvere med funksjonsnedsettelse 
innen friidretten. Klubben mottok prisen både for sitt arbeid 
med tilrettelegging for fast Funkistrening på Bislet stadion, 
og også for inkludering av utøvere med funksjonsnedsettelse 
i arrangementet Danske Bank Oslo Maraton.

Oslo Maraton opprettet i 2010 egne klasser for funksjons-
hemmede kvinner og menn. Det var i fjor 98 påmeldte i disse 
klassene. Danske Bank Oslo Maraton har som mål å øke 
antall funksjonshemmede deltakere. Du kan melde deg på på 
adressen http://pamelding.oslomaraton.no/

I 2012 deltok mange VMHere på Oslo Maraton. Kanskje vi ser noen av 
disse i løypa i år også?

Friluftshelg med lavvo, kano og fjellklatring
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Din støtte gir hjertebarna bedre liv
12 livsglade bilder tatt av fotograf Sigrid Harket

Januar

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 53

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

   
  

  
  

 Dagfi nn  Alfred  

         1 Dagfrid 2 Alf 3

         1. nyttårsdag

Roar  Hanna  Aslaug  Eldbjørg  Torfi nn  Gunn  Sigmund

Roger 4 Hanne 5 Åslaug 6 Knut 7 Turid 8 Gunnar 9 Sigrun 10

Børge  Reinert  Gislaug  Herbjørn  Laura  Hilmar  Anton 

Børre 11 Reinhart 12 Gisle 13 Herborg 14 Laurits 15 Hjalmar 16 Tony 17

      Herbjørg   
  

 Tønnes

Hild  Margunn  Fabian  Agnes  Vanja  Emil  Jarl 

Hildur 18 Marius 19 Sebastian 20 Agnete 21 Ivan 22 Emilie 23 Jarle 24

    Bastian     
 Emma  Joar

   
  

  H.K.H. Prinsesse 

   
  

  Ingrid Alexandra

Paul  Esten  Gaute  Karl  Herdis  Gunda  Idun

Pål 25 Øystein 26 Gry 27 Karoline 28 Hermod 29 Gunnhild 30 Ivar 31

    Gurli   
 

Desember 2015
 M T O T F L S

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31

Februar
 M T O T F L S

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 
   

  
  

  
  

             

Notater:
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Sofie 1 år
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Alle hjertebarn i Norge skal ha gode liv. Hvert enkelt barn og hver familie skal gis det beste tilbudet ut i fra 

den enkeltes situasjon og behov.
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Uke 9

Uke 10

Uke 11

Uke 12

Uke 13

 
 Audny  Erna 

 Gunnbjørg  Ada 
 Patrick  Annfrid 

 
 Audun 1 Ernst 2 Gunnveig 3 Adrian 4 Patricia 5 Andor 6

         
  

Arild  Beate  Sverre  Edel 
 Edvin  Gregor  Greta 

Are 7 Betty 8 Sindre 9 Edle 10 Tale 11 Gro 12 Grete 13

  Bettina       
  

 Mathilde  Christel  Gudmund  Gjertrud  Aleksander  Josef 
 Joakim 

Mette 14 Christer 15 Gudny 16 Trude 17 Sander 18 Josefi ne 19 Kim 20

  Chris      Edvard   
 

 
  

  
  

  
  

  Vårjevndøgn

 
  

  
  

  
  

  Palmesøndag

Bendik  Paula  Gerd  Ulrikke  Maria  Gabriel  Rudolf 

Bengt 21 Pauline 22 Gerda 23 Rikke 24 Marie 25 Glenn 26 Rudi 27

Bent        Mari   
  

  

 
  

 
  

  
  

  
  

  Sommertid starter

 
  

  
  Skjærtorsdag  Langfredag  Påskeaften                       1. påskedag 

 
  

  
  

  
  

 

Åsta  Jonas  Holger  Vebjørn  

Åste 28 Jonatan 29 Olga 30 Vegard 31  

 
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 2. påskedag  
  

  
  

  
  

 
Februar M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

April M T O T F L S     1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30

 
  

  
  

  
  

  Vårjevndøgn

 
  

  
  

  
  

  Sommertid starter

 
  

  
  Skjærtorsdag  Langfredag  Påskeaften                       1. påskedag  

  
  

  
  

  
  

 2. påskedag  
  

  
  

  
  

Notater:
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Simon 6 år, Mons 4 år
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Alle kirurgiske operasjoner på hjertesyke barn i Norge foregår på Rikshospitalet. 

Det gjennomføres flere hundre medisinske inngrep hvert år. 
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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Uke 35

Uke 36

Uke 37

Uke 38

Uke 39

 
  

  
 Solveig 

 Lisa 
 Alise 

 Ida 

 
  

  
 Solvor 

1 Lise 
2 Alvhild 3 Idar 

4

     
  

 Liss 
 Vilde 

 

Brede 
 Sollaug 

 Regine 
 Amalie 

 Trygve 
 Tord 

 Dagny 

Brian 
5 Siril 

6 Rose 
7 Alma 

8 Tyra 
9 Tor 10 Dag 11

Njål  Siv   
 Allan 

 Trym 
  

 

Jofrid 
 Stian 

 Ingebjørg 
 Aslak 

 Lillian 
 Hildebjørg 

 Henriette 

Jorid 12 Stig 13 Ingeborg 14 Eskil 15 Lilly 16 Hildegunn 17 Henry 18

         
  

 

 
  

  
  

 

 
  

  
  

  
  

 

 
  

  
  

 

Einar 
 Dagmar 

 Lena 
 Mikael 

 Helga

Endre 26 Dagrunn 27 Lene 28 Mikal 29 Helge 30

 
  

  
 Mikkel 

 Hege

August

 M T O T F L S

 1 2 3 4 5 7 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31    

  

Oktober

 M T O T F L S

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31 
 

Notater:

Konstanse 
 Tobias 

 Trine 
 Kyrre 

 Snorre 
 Jan 

 Ingvar 

Connie 19 Tage 20 Trond 21 Kåre 22 Snefrid 23 Jens 24 Yngvar 25

       
  

  
 

 
  

  
  Høstjevndøgn  
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Nemi 8 år
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Mange barn med medfødt hjertefeil har det bra i barnehagen og på skolen. Samtidig er det et stort behov for informasjon og for gode råd 

til foreldre og lærere. Foreningen for hjertesyke barn lager materiell til familie, barnehage og skole,- vi kaller det Hjertevennlig oppvekst.
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