
Kjære alle medlemmer!
Nok et år har gått, og vi i VMH er allerede i gang med flere planer for året som kommer. Nå tar vi oss en jule-
ferie før vi igjen bretter opp ermene, og ser fram til både samling for likepersoner, arrangementer for den 
yngste medlemsgruppa vår, flere webinarer og et spennende nytt prosjekt som skal lanseres over somme-
ren. Annet nytt er også at dere fra nå vil motta VMH-Nytt, som dere tidligere fant bakerst i Hjertebarnet, i 
eget nyhetsbrev! På e-post, rett i innboksen. Dere kan selvfølgelig fremdeles lese Hjertebarnet digitalt på 
hjemmesiden til FFHB.

Riktig god og fredfull jul til dere alle! Takk for året som har gått også gleder vi oss til ett nytt, spennende 
VMH-år.

STOR AKTIVITET I REGIONENE
Det siste halvåret har det vært mye 
aktivitet i alle VMHs fem regionlag: 
Regionsamlinger, Verdens hjertedag, 
utenlandstur med mer. Les mer.

TO STORE PROSJEKTER 
FOR UNGE VOKSNE
Veien fra ungdomstid til voksenlivet kan 
være vanskelig for mange unge med med-
født hjertefeil. Styret er derfor svært 
glade for å ha fått innvilget støtte til to 
store prosjekter for unge voksne i 2023. 
Les mer.

KOSELIG JULEWEBINAR
VMH avsluttet året med julewebinar 14. desember. Der fikk 
vi besøk av forfatteren av boken Pacemaker, David Toms. 
Les mer.

https://vmh.no/stor-aktivitet-i-regionene/
https://vmh.no/to-store-prosjekter-for-unge-voksne/
https://vmh.no/koselig-julewebinar/


FYSISK AKTIVITET – EN INVESTERING FOR LIVET
Å holde en aktiv livsstil med regelmessig fysisk aktivitet er viktig for helsen og livskvaliteten, også for unge 
og voksne med medfødt hjertefeil.  Les mer.

HJERTESYKE OG INFLUENSA
Har du vaksinert deg mot influensa? Alle kan bli alvor-
lig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer ut-
satt for alvorlig sykdom enn andre.  Les mer.

HJERTEFEIL OG BLODGIVER
Norge trenger flere blodgivere. Kan voksne med med-
født hjertefeil gi blod? Ja, under visse omstendigheter, 
opplyser kardiolog. Les mer.

JOSEFINES TIPS TIL HELSEPERSONELL
«Til deg som er helsepersonell for oss GUCH-ere: 
Husk vi allerede har hatt et langt liv i helseve-
senet. På godt og vondt», skriver Josefine (28) i 
denne artikkelen. Les mer.

https://vmh.no/fysisk-aktivitet-en-investering-for-livet/
https://vmh.no/hjertesyke-bor-ta-influensavaksine/
https://vmh.no/medfodt-hjertefeil-og-blodgiver/
https://vmh.no/josefines-historie/

