
VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til  
fagseminar og landsmøte. 

FAGDAG:
Fredag 8. april, fra kl. 15.00 til 18.00 og lørdag 9. april fra kl. 09.00 til 13.00 inviterer vi til 

en fagkonferanse med mange ulike foredrag. 

LANDSMØTET:
Landsmøtet blir avholdt fra kl. 14.00 lørdag 9. april, og avsluttes søndag 10. april kl. 15.00. 

Det er mulig å delta på kun fagseminaret eller bare landsmøtet, men også begge  

arrangementene. 

Priser og påmeldingsinformasjon finner du på slutten av invitasjonen.

INVITASJON TIL VMHs 
FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

Vi ønsker velkommen til 
Scandic Oslo Airport Hotel, 

Gardermoen, 8.-10. april 2016

Deltakere på Likepersonsamlingen  VMH arrangerte høsten 2015 VMH på Preikestolen



Fagseminar:  Viten Mening Helse

Vi gjentar suksessen fra Landsmøtet 2014 og arrangerer fagseminar i forkant 
av Landsmøtet også i år.

Det du ikke vet, kan du ha veldig vondt av. Jo mer du kan om det å leve med medfødt hjerte-
feil, jo bedre lever du, tror vi i VMH.  
Fagseminaret er åpent for alle medlemmer, både hjertesyke og deres pårørende.
 
Mat og helse
Du vil bli overrasket over hvor mye du kan påvirke din egen helse med hva du spiser. Har du 
en medfødt hjertefeil er det ekstra stor grunn til å spise riktig. Et sunt kosthold forebygger 
kroniske sykdommer, og de med medfødte hjertesykdommer har like stor eller større risiko 
enn andre for å utvikle livsstilssykdommer som diabetes type to, fedme og ervervede hjerte- 
og karsykdommer. I tillegg kan maten du spiser påvirke hvor mye hjertefeilen din påvirker 
deg i hverdagen. 

Men hva er egentlig et riktig kosthold?
Og hvordan kan man gjøre det enkelt å spise sunt?
Karoline Steenbuch Lied, fagansvarlig kosthold & ernæring, og kursleder Grete Roede AS.

Med hjertet på rette staden
Tom Omdal er en av de dyktige kardiologene på Haukeland sykehus som stiller 100% opp 
for pasientene sine. Han har god formidlingsevne og er engasjerende å høre på. Vi gleder oss!

Fra forskningen
Kardiolog Alessia Quattrone er nå tilknyttet Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, og 
kommer for å fortelle om noe av det de ser nærmere på der. 

En studie med 38 gravide pasienter med koartasjon - hvor pasientene i studien har født til 
sammen 63 (!) barn – viser positive resultater, selv om antall komplikasjoner for mødre og 
barn er hyppigere enn blant befolkningen forøvrig.

Det er også i gang en pilotstudie på Fallots tetrade-pasienter. Overlevelsesraten er i dag over 
90 % tjue år etter operasjon, og de fleste har en tilfredsstillende livskvalitet. I forskningspro-
sjektet ønsker man å se på vanlige komplikasjoner for pasientgruppen. Målet er å identifisere 
hvilke pasienter som har høyere risiko for komplikasjoner som plutselig hjertedød, arytmier 
og hjertesvikt. 

Deltagere fra VMH på vei til Preikestolen 2014 I region Vest inviteres det til litterær aften



Organdonasjon angår alle
Stiftelsen Organdonasjon gjennomfører et undervisningsopplegg lørdag formiddag. Finn ut 

hvor lett det er å bli organdonor på tre sekunder, og lær alt du trenger å vite om organdona-

sjon i Norge. Vi får også møte en som har opplevd at livet er satt på vent.

TIDSSKJEMA FAGSEMINAR 

Fredag 8. april

14.30 kaffe/noe å bite i og registrering

15.00 oppstart fagseminar

18.00 slutt på programmet for i dag

20.00 middag

Lørdag 9. april

09.00 seminarstart

12.00 seminarslutt

12.00 lunsj 

14.00 VMHs Landsmøte 2016 – se eget program

Vi håper alle deltakerne får stort faglig utbytte av dette fagseminaret, men det aller mest 

verdifulle er kanskje pausene, når du kan bli bedre kjent med og snakke med andre i 

samme situasjon.

 

Region Midt står på stand på Donasjonsdagen Tre representanter fra Region Nord på organisasjons-
kurs med Unge Funksjonshemmede

Region Øst kjørte Go-kart våren 2015

Aktivitetshelgen Evje 2015
Frøydis fra Region Sør ble filmet under 
hjerteoperasjonen på OUS Rikshospitalet



LANDSMØTET 2016

VMHs landsmøtet avholdes annet hvert år. På landsmøtet kan du være med å påvirke 
foreningens fremtid, samtidig som det er lærerikt og engasjerende å få et innblikk i hvordan 
organisasjonen drives. Planer for den neste to-års perioden legges frem, og budsjetter og 
aktiviteter vedtas. 

På landsmøtet er det kun landstyrerepresentantene og de valgte delegatene fra hvert region-
lag som har stemmerett, men alle medlemmer har mulighet til å delta og få talerett. 

AGENDA 
1. Åpning og konstituering av Landsmøtet 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av:  a) Møteleder    

  b) Referent 

  c) Tellekorps  

  d) Underskrivelse av landsmøteprotokoll 

4. Beretning for landsmøteperioden 2014 til 2016 

5. Regnskap og revisorberetning for landsmøteperioden 2014 til 2016 

6. Innkomne saker 

7. Forslag til arbeidsplan for kommende landsmøteperiode 2016 til 2018

8. Forslag til budsjett for 2016 

9. Valg i samsvar med vedtektene 

PRISER OG PåMELDING
Vi håper å se deg på fagseminaret og/eller landsmøtet!

Priser og pakkeløsninger:

  Pakke 1: Delta kun på fagseminaret (fredag og lørdag, 1 overnatting)   
  Kr. 600,- (seminaravgift)
  Prisen dekker overnatting i enkeltrom fra fredag til lørdag med frokost, reise, alle foredrag, 

  kaffe/te og eventuell pausemat, lunsj lørdag.  

 
  Pakke 2: Delta kun på landsmøte (lørdag og søndag, 1 overnatting)
  Kr. 1900,-
  Prisen dekker landsmøtet lørdag og søndag, overnatting i enkeltrom med frokost søndag, lunsj 

  lørdag og søndag, samt festmiddag lørdag kveld. Reise til landsmøtet må dekkes selv.

 
  Pakke 3: Delta både på fagseminar og landsmøte (fredag til søndag, 2 overnattinger)
  Kr. 2500,-
  Prisen inkluderer både fagseminar og landsmøte, overnatting fredag til søndag i enkeltrom, reise,   

  samt middag fredag, frokost, lunsj og festmiddag lørdag, og frokost og lunsj søndag.

 



PåMELDING
For påmelding, gå inn på denne siden:  

https://response.questback.com/foreningenforhjertesykebarnffh/v0qmdvg6cv/

Mer om reisen og dekking av reiseutgifter:
VMH dekker reisen for deltagere på fagseminaret.

For de av dere som trenger fly, tog eller buss for å komme til Gardermoen, ber vi dere om å 

bestille rimeligste alternativ (fly er helt i orden hvis man bestiller tidlig).

Reiseutgifter og kjøregodtgjørelse over kr. 200,- dekkes mot kvittering/reiseregning (dere må 

altså legge ut for reisen selv). Kilometersats ved bruk av egen bil er kr 2,50.

 

Påmeldingsfrist: 17. februar 2016    

Har du spørsmål, ta kontakt med Anne Giertsen: anne@vmh.no. 

Landsstyret ønsker alle velkommen til en lærerik og inspirerende helg!

Med vennlig hilsen

Landstyret, Voksne med medfødt hjertefeil


