
Lær mer om deg selv og om GUCHere på fagdagen ”Om GUCH for 
GUCHere” fredag 21. mars! 

Dette blir en fagkonferanse for deg som er voksen med medfødt hjertefeil. Det vil bli lagt vekt 

på at det som presenteres skal være lett å forstå for alle, uten fremmedord som ikke forklares.

Forskning viser at voksne med medfødt hjertefeil vet lite om sin egen sykdom. Hvordan skal 

du vite hva du skal spørre om når du er på kontroll og ta ansvar for din egen helse hvis du 

ikke vet noe om din egen sykdom? Denne konferansen er din mulighet til å lære mer om deg 

selv og forhåpentligvis bli inspirert til å oppsøke enda mer kunnskap om din hjertefeil.

Styret i VMH håper flest mulig benytter seg av denne enestående muligheten til å få faglig 

påfyll og treffe andre medlemmer. Konferansen arrangeres på Quality Airport Hotel Garder-

moen dagen før VMHs landsmøte 2014. 

Som deltaker på fagdagen, kan du også delta på landsmøtet for en god pris. 

Se invitasjon/informasjon til landsmøtet og priser/pakkeløsninger. 

PRIS
Kr 200,- 

Prisen dekker alle foredrag

Lunsj

Kaffe, te, kake og frukt

Softis og popkorn – så mye du orker!

PÅMELDING/INFORMASJON
Påmeldingen skjer til torunn@vmh.no.

Husk å gi beskjed om allergier/andre hensyn.

Hver enkelt påmeldte deltaker vil bli kontaktet for informasjon om reise. 

Frist for påmelding er 17. februar 2014 på e-post til torunn@vmh.no.

 Om GUCH for GUCHere

Invitasjon til fagseminar 21. mars 2014
Quality Airport Hotel Gardermoen



PROGRAM FAGSEMINAR

Kl. 11.00 Registrering/kaffe, noe å bite i

Kl. 11.30 Julie Olimstad - Å vokse opp med en medfødt hjertefeil.
 Er i dag turnuslege ved Stavanger Universitetssykehus. Under medisinstudiene 
 skrev hun masteroppgave om psykiske utfordringer hos voksne med medfødt 
 hjertefeil. Olimstad (28) har selv diagnosen transposisjon av de store arterier.

Kl. 12.00 Egil Halleland  - ”Mitt liv er mine tanker”
 Egil Halleland er spesialpedagog og familieterapeut med videreutdanning i kognitiv 
 terapi. Han arbeider ved Kildehuset Kurs- og kompetansesenter, Modum bad, og er 
 i tillegg leder for prosjekt ”Rask psykisk helsehjelp” i Modum og Sigdal kommune. 
 Livet er i stor grad blir hva vi gjør det til, uavhengig av hva vi har blitt til, og 
 uavhengig av opplevelsen av rettferdighet og urettferdighet.  Hvordan vi kan for
 holde oss til livets utfordringer ved hjelp av holdninger, - og bevissthet om angst og 
 bekymring som motparter.
 Mye av det vi ikke kan gjøre noe med, stjeler mye tankemessig energi i form av 
 angst og bekymring hos mange som har kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.   
 Å forholde seg mest mulig positivt er lettere sagt enn gjort. Vi sette søkelyset på 
 hvordan man kan finne sin reservekraft til å få et optimalt liv med utgangspunkt i 
 de ressurser og de forutsetninger man har.

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 13.45 Mette Elise Estensen: Medfødt hjertefeil og svangerskap
 Mette-Elise Estensen er kardiolog, forsker og overlege ved Hjertemedisinsk 
 avdeling på OUS Rikshospitalet. Hun har siden 2008 vært primus motor for å 
 få organisert oppfølgingsarbeidet av gravide med medfødt hjertefeil bedre. På 
 Rikshospitalet i Oslo var det i 2011 hele 150 kvinner med hjertefeil som fødte 
 barn. Denne våren hospiterer Estensen ved Brompton Hospital i London, et av de 
 største GUCH-senterne i Storbritannia.

Kl. 15.00 Thomas Möller: Voksne med medfødte hjertefeil – Hvem Hva Hvor 2014.
 Thomas Möller er barnelege og barnekardiolog med interesse for ungdomsmedisin 
 og for voksne med medfødte hjertefeil. Har flere års erfaring fra jobb ved Barne
 hjerteseksjon på OUS Rikshospitalet. GUCH-erfaring fra ett års arbeid ved 
 Toronto Congenital Cardiac Centre for Adults, verdens største og eldste GUCH-
 senter. Möller har doktorgrad (PhD) innen medfødte hjertefeil hos ungdommer og 
 voksne (pulmonal hypertensjonved VSD og ASD). Han har også forsket videre 
 innenfor samme fagområde, og på Fontan-sirkulasjon og senfølger ved Fontan.

Kl. 16.00 Anne Skeide – Nytt forskningsprosjekt om livskvalitet og medfødt hjertefeil



 Anne Skeide er kontaktsykepleier for GUCH, OUS-Rikshospitalet siden 2007. 
 APPROACH-IS Livskvalitet - medfødt hjertefeil er en internasjonal studie på 
 livskvalitet hos voksne med medfødt hjertefeil. Tidligere studier har vist at en 
 stor del av denne gruppen i løpet av livet kan møte større og mindre utfordringer i 
 forhold til psykisk helse, adferdsmønster og det å ivareta egen helse. Flere tidligere 
 studier har vist svært store forskjeller i grad av livskvalitet hos GUCH-gruppen. 
 Nå gjøres det for første gang en felles studie hvor GUCH-teamet ved Riks- 
 hospitalet deltar. 

Kl. 16.30 Pause med noe attåt 

Kl. 16.45 Malin Berghammer: Att leva med medfött hjärtfel 
 – opererad som barn, hur blir sedan livet?
 Malin Berghammer – barnesykepleier med doktorgrad (PhD) i medfødt hjertefeil.  
 Berghammer arbeider som universitetlektor vid Högskolan Väst i Trollhättan og 
 barnesykepleier ved Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg. 
 Malin Berghammer er selv GUCHer.

Kl. 17.30 Spørsmålsrunde 

Kl. 20.00 Middag for de som skal delta på landsmøtet lørdag.

“Samhold”, et GUCH-bilde av Morten Markmanrud


