
Sammen skal vi
bidra til at barn ikke 
dør av hjertefeil 

Generalsekretær
Foreningen for hjertesyke barn

Hjertelig hilsen                           

Nesten hver uke dør det barn i Norge på grunn av hjertefeil. Det betyr at det like ofte er foreldre 

i Norge som opplever å miste det kjæreste de har.

Hos halvparten av barna med alvorlig hjertefeil, blir ikke hjertefeilen oppdaget under 

svangerskapet. Vi vet ikke nok om hva som er årsaken til at hjertefeil forekommer, og vi vet ikke 

nok om hvem som er i risikogruppen for å utvikle hjertefeil.

Vi vet heller ikke nok om hvorfor de dør.

Som Hjertebedrift er dere med på å finne svar på disse spørsmålene.

Som Hjertebedrift redder du liv. Intet mindre.



Forskningsprosjektet LIVET SKAL LEVES

Som Hjertebedrift i 2016 er du med på å finansiere 

forskningsprosjekt LIVET SKAL LEVES –et omfattende 

og livsviktig forskningsprosjekt innen barnekardiologi. Et 

forskningsprosjekt om hjertefeil og overlevelse.

«Å avdekke hjertefeil så tidlig som mulig vil 
gjøre oss i stand til å starte livsviktig behandling. 
Det gjør at flere liv kan reddes. Parallelt med 
at flere barn med hjertefeil blir oppdaget vil 
også kunnskapen vår øke om hvem som er i 
risikogruppen for å bli syk tidlig. I tillegg håper 
vi at prosjektet kan bidra til å forklare hvordan 
symptomene på hjertefeil utvikler seg.»

Henrik Holmstrøm
Barnekardiolog ved OUS, Rikshospitalet 
og prosjektleder for forskningsprosjektet 
LIVET SKAL LEVES

Til informasjon:
Foreningen for hjertesyke barn samarbeider med ProCall AS og Max 

Marketing Group AS om innsalget av givertjenesten Hjertebedrift. 

Betingelsene i vår avtale er 75 % av gavebeløpet til formålet og 25% til 

ProCallog Max Marketing Group AS for gjennomføringen av innsalget på 

telefon. Dette kvalitetssikrer 7,5 av 10 kroner til formålet.

Vi skal forske og finne svar på:

•  Hva som er årsak til at barn med hjertefeil dør når de er 

    små spedbarn.

•  Hva som er risikofaktorer for død og komplikasjoner hos      

    barn med hjertefeil.

•  Hvordan vi skal oppdage hjertefeil så tidlig som mulig.

•  Hvilke er de beste undersøkelsesmetodene.

Visste du at…
når du som Hjertebedrift støtter dette livsviktige 

forskningsprosjektet, så støtter du også 

hjertebarnsfamilier i ditt eget fylke? 10% av 

overskuddet fra ditt bidrag blir ført over til 

Foreningen for hjertesyke barns lokallag. På den 

måten støtter din bedrift et forskningsprosjekt 

som redder liv, samtidig som du gir hjertebarn og 

deres familier i ditt lokalmiljø et bedre liv.


