
	  

Et helhjertet liv 
 
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) har gleden av å invitere til samling hvor temaet 
er «Et helhjertet liv».  
Samlingene er finansiert av ExtraStiftelsen og gjennomføres i samarbeid med Egil 
Halleland, som er tilknyttet Modum bad. Egil har ved flere tidligere kurs og foredrag 
vært en veldig god samarbeidspartner til VMH.   
 
Det gjennomføres totalt 4 samlinger, fordelt på 2 grupper. I hver gruppe er det plass 
til totalt 16 deltakere.  
 
Gruppe 1.  For medlemmer som har samboer/kjæreste/ektefelle hvor begge to skal 
delta på samlingen 
Samling 1: 7-8 mars 2015 
Samling 2: 19-20 september 2015 
 
Gruppe 2: For de av våre medlemmer som er single 
Samling 1: 25-26 april 2015 
Samling 2: 17-18 oktober 
 
Samling 2 er en oppfølgingssamling basert på erfaringer fra samling 1 og tiden etter 
samlingen. Det er derfor viktig at de som deltar på samling 1 også deltar på samling 2.  
 
Program samling 1: 
 
Lørdag:    
Kl. 10:00 Velkommen, informasjon og presentasjon 
Kl. 10:30 Kommunikasjon om egen situasjon 

Mange med hjertefeil	   opplever	   at	   mennesker	   de	   omgås	   og	   har	   en	  
relasjon	   til,	   enten	   i	   studiesituasjon,	   jobbsituasjon	   eller	   privat,	   har	  
liten	  kunnskap	  om	  tilstanden	  deres.	  

Kl.	  12:00	   Lunsj	  
Kl.	  13:00	   Gruppearbeid,	  hvordan	  kan	  VMH	  bidra	  til	  å	   formidle	  kunnskap	  om	  

medfødt	  hjertefeil	  
Kl.	  14:00	   Selvfølelse	  og	  selvtillit	  

Hvordan	   forebygge	   mulige	   psykiske	   utfordringer	   for	   å	   fungere	  
normalt	  i	  samfunnet?	  

	   	   Hvilke	  muligheter	  gir	  en	  medfødt	  hjertefeil	  oss?	  	  
Kl.	  17:00	   Oppsummering	  og	  avslutning	  for	  dagen	  
Kl.	  20:00	   Middag	  

	  

	  
	  
	  



	  

Søndag:	  
Kl.	  10:00	   God	  morgen	  	  
Kl.	  10:15	   Graviditet	  og	  arvelighet	  

Alle	  kvinner	  med	  medfødt	  hjertefeil	  trenger	  spesiell	  oppfølging	  fra	  
helsevesenet	  i	  svangerskapet.	  Mange	  er	  unødig	  bekymret	  for	  det	  å	  skulle	  bli	  
(og	  evt.	  kunne	  bli)	  mor	  eller	  far.	  Hvordan	  er	  for	  eksempel	  sjansene	  for	  at	  
hjertefeilen	  går	  i	  arv?	  	  

Kl.	  12:00	   Lunsj	  
Kl.	  13:00	   En	  helt	  vanlig	  pappa	  
	   	   VMH-‐medlem	  forteller	  om	  sine	  erfaringer	  som	  hjertesyk	  og	  far	  til	  2	  barn	  
Kl.	  14:00	   Vårt	  lille	  mirakel	  

VMH-‐medlem	  forteller	  om	  sine	  erfaringer	  rundt	  det	  å	  velge	  adopsjon	  i	  stede	  
for	  å	  gjennomføre	  et	  svangerskap	  og	  føde	  eget	  barn.	  	  

Kl.	  15:00	   Avslutning	  og	  avreise	  
	  
Praktisk informasjon 

- Alle påmeldte deltakere må kunne delta på både samling 1 og samling 2 i den 
gruppen man melder seg på 

- Samling 1 vil være på Scandic Holmenkollen Park i Oslo. Her er det en flott 
spa-avdeling som gir mulighet for å bade og ta behandlinger 

- Egenandel pr deltaker er kr. 500,- (dekker begge samlinger, reise/opphold). 
VMH ordner alt det praktiske rundt hotell/reise 

- Påmelding sendes til torunn@vmh.no 
- Frist for bindende påmelding er 7. februar 
- Første mann til mølla pga. begrenset plass – vær tidlig ute med påmeldingen!  

 
I påmeldingen trenger vi følgende informasjon: 

- Navn, e-post, telefon nummer på deltaker(e) 
- Ønske om å komme fredag kveld pga. reisevei 
- Behov for tilrettelegging/allergier  

 
Betaling av egenandel: 

- VMH sender ut bekreftelse av påmelding fortløpende med informasjon om betaling av 
egenandel. 
 

VMH forutsetter at hver enkelt deltager er selvhjulpen og at det er medisinsk forsvarlig å delta 
på arrangementet. Vi har ikke medisinsk personell til stede, og den enkelte deltar på eget ansvar. 
Alle deltakere på et arrangement skal informere om spesielle behov ved påmelding. Dette gjelder 
allergier, medisinske behov, kognitive eller fysiske begrensninger eller andre ting. Deltakere som 
behøver ekstra assistanse enten i form av ledsager eller medhjelper, plikter å oppgi dette ved 
påmelding. Den enkelte er selv ansvarlig for å skaffe ledsager/assistent. Dersom ledsagerbevis 
eller annen dokumentasjon kan fremvises, dekker VMH utgiftene for denne personen. VMH vil i 
ytterste konsekvens kunne sende deltakere hjem på egen regning dersom vilkårene for påmelding 
ikke overholdes eller dersom en deltaker utgjør en sikkerhetsrisiko på arrangementet	  


