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Børneklubbens landsbestyrelse nedlægges formentlig: 
Fremover vil Børneklubben ikke længere være en landsdæk-
kende klub med én fælles bestyrelse, der udstikker de over-
ordnede linjer for klubben: Hjerteforeningen har foreslået, at 
vi nedlægger Børneklubbens landsbestyrelse og erstatter den 
med 5 regionsudvalg, som får hver sin regionsbestyrelse. Dette 
sker som led i implementeringen af den nye struktur i Hjerte-
foreningens nye strategi for børne- og ungeområdet. 

Måske er nogle af målene ved at nedlægge den fælles landsbe-
styrelse, og i stedet satse på decentrale, regionale bestyrelser, at 
få mere fokus på arbejdet med konkrete aktiviteter og tilbud i 
nærområderne, så synligheden styrkes lokalt.

I øjeblikket arbejder vi derfor på at formulere nye vedtægter, 
der ændrer Børneklubbens fælles strategiske mål fundamen-
talt, og på at få et afklarende møde med Hjerteforeningen, før 
Hjerteforeningens forslag til nye vedtægter og struktur skal til 
afstemning på Børneklubbens generalforsamling i marts 2017.  

Nordisk møde i København en succes:  28.-30. oktober af-
holdt vi Nordisk møde i Danmark. Vore nordiske venner fik en 
rundvisning i Hjerteforeningens nye lokaler i Vognmagergade 
samt på cykeltur igennem København. De store temaer/over-
skrifter for mødet var blandt andet, hvilke forventninger vi har 
til de frivillige på Nordisk Ungdomslejr? Hvem kan være frivil-
lig? Disse punkter sætter vi fokus på frem til næste års møde i 
Finland 13.-14. oktober 2017.

NYE TIDER 
FOR BØRNEKLUBBEN ...

En af Hjertebarnets faste læsere: 
Ingrid på 3 år fra  Frederikshavn er født med 
AVSD og stortrives i dag.

ECHDO 2017: I år kom vi desværre ikke til at præge det euro-
pæiske møde i European Congenital Heart Disease Organisa-
tion, pga. sammenfald med Charlies Hjertegalla. Men vi håber 
stærkt på at være repræsenteret til næste møde i april/maj 2017 
på Cypern.

Julekalender fra Børnehjertefonden: For første gang har be-
styrelsen i Børnehjertefonden søsat en skrabe-julekalender. 
Trods de mange andre julekalendere på markedet, har der 
været en fantastisk stor opbakning blandt regionerne for at få 
gang i salget. Overskuddet går til forskning i medfødte hjerte-
sygdomme samt til aktiviteter for hjertebarnsfamilier. Der er 
trykt 15000 julekalendere i alt,  og Børneklubben har flot sagt 
ja til at stå for 1/3 af salget. Stor ros til alle jer ude i regionerne!
Slutteligt vil jeg ønske alle en velsignet og glædelig jul samt et 
godt og helsebringende nytår: Husk at julen er og bliver hjer-
ternes fest.

De hjerteligste hilsner, 

Formand Michael Thiessen,

Hjerteforeningens Børneklub.
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PATIENTKOORDINATORER

44

Af journalist Monica C. Madsen

Hvilke undersøgelser skal vores barn 
igennem? Hvor kan vi overnatte? 
Hvordan søger vi økonomisk støt-

te til de udgifter, vi får? Hvad med vores 
raske børn, kan vi tage dem med? Hvad 
kan de lave, mens vi er indlagt? Og hvor-
dan kommer vi egentlig til København?
Spørgsmålene kan være mange op til en 
operation. Derfor har Rigshospitalets 
børnehjerteafdeling nu fået to patient-
koordinatorer, som hjælper med det 
praktiske, når familier med hjertebørn 
skal opereres på Riget: 

- Så snart vi kender datoen for operatio-
nen, kontakter vi forældrene og forkla-

To nye patient-
koordinatorer 
guider forældre 
gennem 
indlæggelsen: 

NU FÅR FORÆLDRE PÅ RIGET 
EN HJÆLPENDE HÅND

- Vi tager forældrene ved hånden og guider dem gennem forløbet, når deres barn skal hjerteopereres her på Rigsho-
spitalet, forklarer de to nye patientkoordinatorer på børnehjerteafdelingen 4144, sygeplejerskerne Rikke Karlsen og 
Birgitte Lykkeberg.

rer, at de snart får et indkaldelsesbrev, 
forklarer Birgitte Lykkeberg og Rikke 
Karlsen: 

- Vi informerer om forløbet, drøfter over-
natningsmuligheder og giver forældrene 
vores telefonnummer og email-adresse, 
så de nemt kan få fat i os, hvis de får be-
hov for at spørge om noget eller vende 
en bekymring med os.  

Tager forældrene ved hånden

De to nye patientkoordinatorer har kon-
tor på børnehjerteafdelingen 4144, hvor 
de er nemme at komme i kontakt med 
under indlæggelsen:

- Vi har jo ikke en magisk tryllestav, der 
kan trylle problemerne væk, men vi 

hjælper familierne med de udfordringer, 
der kan opstå, både før, under og efter 
operationen, forklarer Rikke Karlsen.
Birgitte Lykkeberg tilføjer: 

- Dvs. så forældrene er trygge ved de 
praktiske rammer, når de møder op hos 
os; så de kan få hjælp med det praktiske 
under indlæggelsen; og så de efter ope-
rationen bliver udskrevet med en god 
efterbehandlings-plan i hånden, hvor 
de ved, hvordan de skal forholde sig, i 
forhold til barnets fysiske aktivitet og 
hvornår det kan begynde i institution el-
ler skole: Vi er en livline, man gerne må 
bruge, hvis der er noget, der nager – også 
efter udskrivelsen af  barnet. Og kan vi 
ikke selv svare, finder vi nogen, der kan.

Foto: Sine Fiig
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Trygge rammer giver mindre stress

- Vores mål er at forberede forældrene 
så godt som muligt på indlæggelsen: 
Jo bedre forberedt forældrene er, desto 
bedre vil de klare forløbet, fordi de er 
trygge ved, hvad der skal ske, understre-
ger Rikke Karlsen: 

- En af de faktorer, der kan stresse rigtig 
meget, når man har et hjertebarn, der 
skal opereres, er jo, at man mister kon-
trollen med tingene. Og hvis man også 
er usikker på de praktiske rammer om-
kring operationen, kan det forstærke 
stressen mere, end det ellers ville, fordi 
man i forvejen er presset. 
Patientkoordinatorerne følger også fra 
uge 20 de gravide, som venter hjerte-
børn, og som skal føde på Rigshospita-
let. De kommende forældre tilbydes en 
samtale med fødselslægen i  uge 32, hvor 
der lægges planer for det videre forløb 

VIL DU VIDE MERE?

Du kan kontakte patientkoordina-
torerne på tlf. 35456798/35452576 
eller rh-patientkoordinator-hjer-
teboern@regionh.dk, hvis du har 
spørgsmål eller vil vide mere om, 
hvordan du kan få hjælp.
På hjemmesiden kan du også få 
mere at vide, og du kan se en bil-
ledserie, som forbereder forældre 
og børn på, hvordan en indlæg-
gelse foregår fra start til slut: www.
rigshospitalet.dk/EMH, vælg ”børn 
og unge”.

HER ER RIGSHOSPITALETS TO NYE 
PATIENTKOORDINATORER.

Rikke Karlsen: Har arbejdet med hjertebørn og hjerteunge i 20 år på 4144 og i 
ungeambulatoriet, og har mange års erfaring med at følge og hjælpe hjertebørn 
og deres forældre. Rikke har speciale i hjertetransplantationer, børnesygepleje 
og hjerteunge.

Birgitte Lykkeberg: Har stor erfaring som patientkoordinator for voksne hjerte-
patienter og fra børneteamet i kardiologisk laboratorium, som lukker huller i hjer-
tet og udvider forsnævringer. Birgitte har desuden en master i klinisk sygepleje 
med fokus på patienter med komplekse forløb.

og fødslen. Samtidig informeres de om 
tiden efter fødslen, og hvad der kom-
mer til at ske der. Når fødslen nærmer 
sig, tilbydes de desuden en rundvisning 
på de afsnit, som skal pleje og behandle 
hjertebarnet efter fødslen. 

Patientkoordinatorerne hjælper også 
forældrene med at tage hånd om de 
praktiske forhold i forbindelse med, at 
barnet kommer til verden, og sikre at der 
ansøges om relevant økonomisk støtte. 
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Sådan hjælper koordinatorerne

Patientkoordinatorene kan hjælpe med:
• Overnatning: Som udgangspunkt er 

den ene forældre indlagt med barnet 
på børnehjerteafdelingen. Koordina-
torerne hjælper med at finde værelse 
til den anden forældre og de raske 
søskende: Familierne kan overnatte på 
patienthotellet, og der kan ansøges om 
et værelse på McDonald-huset. 

• Socialrådgiver: Koordinatorerne vejle-
der forældrene i, hvordan der søges om 
økonomisk støtte og kompensation, 
samt dækning af merudgifter via 
hjemkommunen. De forældre, der 
ikke får hjælp af en socialrådgiver i 
deres egen kommune, kan få hjælp af 
Rigshospitalets socialrådgiver, når de 
f.eks. skal søge deres kommune om 
økonomisk støtte og kompensation.

• Psykolog: Forældre kan ved behov 
få en samtale med Rigshospitalets 
psykolog.

• Søskende: Koordinatorerne hjælper 
med at sikre, at familier kan blive 
sammen under indlæggelsen. I det nye 
børnehospital, som skal bygges i de 
kommende år, er det planen at sørge 
for rammer, der støtter godt op om 
indlagte familier. 

• Skoletilbud: Indlagte børn og 
søskende kan blive undervist af 
Rigshospitalets lærere. Læreren tager 
kontakt med børnenes skole og sørger 
for at undervise dem i samme stof, 
som deres klasse arbejder med, mens 
de er indlagt.

• Pædagogiske aktiviteter: Rigshospita-
lets pædagog kommer et par gange om 
ugen og laver børnehave/klubaktivite-
ter med børnene, som er tilpasset deres 
alder.

• Transport til/fra Rigshospitalet: 
Koordinatorerne kan hjælpe med 
at organisere sygetransport for det 
syge barn og en forælder. Kommer 
man i egen bil, kan det være meget 
svært at finde parkeringsplads ved 
Rigshospitalet. 

NYE FYNSKE/JYSKE 
FAMILIER PÅ RIGET
Skal dit barn opereres på Rigshospitalet, og er du 
usikker på noget i forbindelse med indlæggelsen, 
er du velkommen til at sende dine spørgsmål til 
Hjertebarnet: bladet@hjertebarn.dk

MÅLET ER AT GIVE 
FORÆLDRENE 
TRYGGERE RAMMER

Formålet med Rigshospitalets nye 
patientkoordinator-tilbud er at gøre 
indlæggelsen nemmere og mere tryg 
for hjertebarnsfamilierne. 
Dels ved at sikre så gode rammer 
som muligt omkring indlæggelsen, 
og dels ved at give forældrene en 
overskuelig indgang til behandlin-
gen, hvor patientkoordinatoren tager 
dem ved hånden, så de føler sig vel-
informeret og forberedte på det, som 
kommer til at ske. 

Riget, Skejby og Odense arbejder 
sammen om indlæggelserne 
De tre børnehjerteafsnit i Aarhus, 
Odense og København arbejder nu 
sammen som én samlet enhed. 
Derfor afgør børnehjertelægerne på 
Skejby, på Odense Universitetsho-
spital og på Rigshospitalet sam-
men, hvem der skal opereres og be-
handles hvor, så hver eneste patient 
sikres den bedst mulige behandling. 
Dvs. så de familier, der kommer fra 
Fyn/Jylland, fortsætter med at gå til 
kontrol på Odense/Skejby, selvom de 
opereres på Riget.

Foto: Sin
e Fiig

• Mad: Koordinatorerne kan forklare 
om mulighederne for at hente mad 
i Rigshospitalets buffet til børn og 
indlagte forældre. Det er muligt for 
den anden forældre og søskende købe 
mad i buffeten. I køkkenet på børne-
hjerteafdelingen kan man desuden 
opvarme og opbevare færdigretter. 
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- Det er utroligt positivt, at politikerne nu 
ønsker at sætte en stopper for, at kom-
munerne kan spare penge ved at speku-
lere i at beskære og fjerne den økonomi-
ske hjælp til handicappede, som reelt er 
berettiget til støtte, og som er så afhæn-
gige af hjælpen, at et afslag har vidtræk-
kende konsekvenser, siger Børneklub-
bens socialrådgiver, Lene Elise Nielsen.

Målet er større retssikkerhed til 
borgerne

Et bredt flertal i Folketinget har nu 
indgået en aftale om, at servicelovens 
voksenbestemmelser skal revideres. For-
målet med revisionen er bl.a. at sikre 
handicappede borgere en bedre retssik-
kerhed, når kommunen giver dem afslag 
på, bekærer eller fjerner støtte og kom-
pensation. 

- Det er utroligt positivt, at politikerne 
nu gør en indsats for at sætte en stop-
per for, at kommunerne kan spare penge 
på at give afslag i de sager, hvor afslaget 
har vidtrækkende konsekvenser for bor-
gerne. Det giver borgere med handicap 
en langt bedre retssikkerhed, siger Bør-
neklubbens socialrådgiver Lene Elise 
Nielsen.

En del familier hårdt ramte

For en del familier har det fx haft vidtræk-
kende konsekvenser, at forældrene har 
fået beskåret/frataget deres økonomiske 
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, 
selvom deres barn ikke har fået det bedre: 

LYS FORUDE FOR FAMILIER, 
DER SKÆRES I TABT 
ARBEJDSFORTJENESTE

Selvom forældrene har klaget og fået 
medhold, tager det op til 1 år at få be-
handlet klagen, og i denne ventetid har 
de ikke fået den kompensation, de er 
berettiget til. Men med den nye aftale 
lægger et flertal i folketinget op til,  at 
bl.a. forældre, der får beskåret/frataget 
støtte/kompensation på områder, hvor 
det har vidtrækkende konsekvenser, og 
som vælger at klage over det, skal blive 
ved med at modtage den oprindelige 
støtte/kompensation, indtil deres klage 
er blevet behandlet. 

Sætter stopper for kommune-fidus

- Hvis forslaget - som alt tyder på - bliver 
vedtaget, vil det dermed sætte en stop-
per for nogle kommuners tendens til at 
give afslag på kompensation/støtte i sager, 
hvor det har vidtrækkende konsekven-
ser for de handicappede: Som tidligere 
nævnt her i Hjertebarnet, kan det nogle 
gange virke som om, at kommunerne be-
vidst spekulerer økonomisk i at fratage/
nedsætte kompensation/støtte til borger-
ne. Det giver kommunen en økonomisk 
gevinst, enten fordi borgeren ikke har 
overskud til at klage over afgørelsen, eller 
fordi borgeren må vente i op til 1 år på at 
få klagen behandlet. Dvs. selv i sager, hvor 
der oplagt bør ydes kompensation/støtte, 
kan kommunen spare op til et års udgif-
ter til borgeren ved at give afslag i første 
omgang, siger Lene Elise Nielsen.

Et flertal i Folketinget ønsker nu, at handicappede borgere skal have en 
bedre retssikkerhed, når kommunen beskærer eller fjerner den støtte/
kompensation, som borgerne tidligere er blevet tildelt.

HANDICAPPEDE 
PÅ SU KOMMER I 
KLEMME
Handicappede studerende, der har 
behov for studere i et langsommere 
tempo, risikerer at komme i klemme 
i fremdriftsreformen, skriver Uni-
versitetsavisen: Selvom handicap-
pede får dispensation fra reformens 
krav om at blive hurtigt færdige, 
mister de deres SU, hvis de kommer 
bagud. Det er nemlig ikke muligt at 
få dispensation fra SU-reglerne.

- Det er horribelt, at politikerne ikke 
har sikret, at der er sammenhæng 
mellem SU-reglerne og fremdrifts-
reformens muligheder for at give 
dispensation til handicappede, siger 
rådgiver René Ruby fra Foreningen 
for Handicappede studerende og 
kandidater til Universitetsavisen. 
Han kritiserer også nogle af uddan-
nelsesinstitutionerne for at tolke 
reglerne om studieaktivitet meget 
stramt, så de rammer studerende 
med handicap ekstra hårdt: Fx kan 
handicappede studerende på Kø-
benhavns Universitet kun få forlæn-
get deres studietid, hvis deres funk-
tionsnedsættelse forværres, mens de 
studerer.
Samtidig skal de handicappede stu-
derende selv finde alle informatio-
ner om deres rettigheder på en lang 
række forskellige hjemmesider, f.eks. 
hos SU-styrelsen, Uddannelsessty-
relsen, Studienævn osv. Flere ud-
dannelsesinstitutioner har vedtaget 
strategier, der skal støtte bedre op 
om de handicappede studerende, 
men der er mange steder stadig lang 
vej endnu, før de gode intentioner er 
omsat til handling. 

Af journalist Monica C. Madsen
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HJERTEBØRN OG SPECIALUNDERVISNING
Børneklubbens socialrådgiver, Lene Elise Nielsen, forklarer her, hvordan du søger om støtte i undervisningen til dit barn.

Har dit barn brug for støtte i under-
visningen, kaldes det specialunder-
visning, hvis der er tale om mini-

mum 9 undervisningstimer pr. uge. 

Sådan søger du om støtte

Hvis du som forældre mener, at dit barn 
har brug for støtte i undervisningen, 
kontakter du skolens leder, og forklarer 
hvad du er bekymret over og hvorfor. 
Skolelederen tager herefter en samtale 
med dit barns klasselærer – ofte sam-
men med dig/jer forældre. 
Skolelederen kan (efter aftale med dig) 
vælge at inddrage PPR og bede dem un-
dersøge, hvordan dit barn bedst støttes, 
og på hvilken måde skolen bedst kan 
hjælpe dit barn.
PPR (pædagogisk, psykologisk rådgiv-
ning) kan på den baggrund udarbejde 
en vurdering, hvor de inddrager andre 
fagpersoner og specialister. 
Al dette vil ske i samarbejde med dig.
Hvis skolelederen ikke kontakter PPR, 
kan du selv kontakte dem og forklare, 
hvorfor du er  bekymret, og bede om 
rådgivning og vejledning. 
Det er i sidste ende skolelederen, der be-
slutter, om dit barn skal have specialun-
dervisning. 
Hvis du som forældre gerne vil have spe-
cialundervisning og ikke får medhold i 
sagen, kan du bede skolelederen om at få 
afgørelsen og begrundelsen for afslaget 
skrifteligt. 
Hvis du er i tvivl om, hvordan et ønske 
om specialundervisning bliver behand-
let i lige netop dit barns kommune, kan 
du kontakte skoleforvaltningen for at 
høre nærmere om sagsgangen.  
Som udgangspunkt har du som forældre 
ret til at blive hørt, inden der træffes en 
afgørelse, ligesom du har ret til at læse 
alle dokumenter i sagen. 

Og husk altid at få afgørelsen skriftligt 
med begrundelse for, hvorfor man ikke 
vurderer, at dit barn har behov for spe-
cialundervisning, samt en klagevejled-
ning.

Sådan klager du over et afslag på 
specialundervisning.

• Inden for 4 uger efter modtagelsen af 
afgørelsen fra skolelederen, skal du 
vurdere, om du vil klage eller ej.

• Hvis du vil klage, skal du klage til 
skolelederen. Dette kan være mundt-
ligt eller skriftelig. Det kan dog 
anbefales, at du klager skrifteligt, da du 
dermed har dokumentation på, at du 
har klaget rettidigt inden for fristen.  

• Skolelederen har derefter 4 uger til at 
vurdere sagen. 

• Hvis du får medhold, stopper klagesa-
gen her. 

• Hvis du ikke får medhold, sender 
skolederen klagen videre til Klagenæv-
net for Specialundervisning. 

• Herefter behandler Klagenævnet sagen, 
og du vil få besked derfra, når de har 
taget stilling. 

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende spe-
cialundervisning eller ansøgningsprocedu-
ren, er du altid velkommen til at kontakte 
Børneklubbens socialrådgiver Lene Elise 
Nielsen på lenielsen@hjerteforeningen.dk.

Du kan også læse meget mere om spe-
cialundervisning og ansøgningsproce-
duren på Undervisningsministeriets 
hjemmeside www.uvm.dk under ”Un-
dervisning og uddannelse”. 

Kender du dine rettigheder, pligter og mulighe-
der for at få støtte og hjælp? Børneklubbens so-
cialrådgiver Lene Elise Nielsen tilbyder at holde 
temamøder rundt om i  regionerne, hvor hjerte-
barnsforældre kan få indblik i serviceloven og 
snakke sammen om erfaringer og strategier til 
at søge kommunen om hjælp og kompensation.  
Der er allerede afholdt et temamøde i Region 
Syd her i november, hvor hjertebarnsforældre og 
børn mødtes i aktivitetsstedet Nikolai for børn. 
Børnene hyggede sig sammen med en børne-
passer i to timer, mens forældrene og Lene Elise 
Nielsen mødtes.
Socialrådgiveren indledte med at holde et 
oplæg for forældrene, der tog udgangspunkt 
i Hjerteforeningens nye publikation for hjerte-
barnsforældre: Ret, pligt og muligheder –Guide 
for forældre til hjertebørn. 
Efter oplægget diskuterede forældrene de 
forskellige muligheder i serviceloven for at få 

VIL DU MED TIL TEMAMØDE OM RETTIGHEDER?
økonomisk kompensation. Især nødvendige 
merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og kla-
gemuligheder blev der talt om, og deltagerne 
delte erfaringer og oplevelser i forbindelse med 
samarbejdet med kommunen.  

- Som socialrådgiver i Børneklubben er det en 
rigtig god og hyggelig måde for mig, at komme 
ud at møde såvel børn som forældre. Det giver 
mig et fint indblik i, hvad der rører sig blandt 
forældrene, og hvilke erfaringer de har omkring 
samarbejdet med kommunen, forklarer Lene 
Elise Nielsen.  
Hvis du har lyst til at deltage i en temaaften, er 
du velkommen til at skrive til  Børneklubbens 
socialrådgiver på lenielsen@hjerteforeningen.
dk, eller til Børneklubbens formand i din region. 
Så vil Lene Elise Nielsen kontakte dig for at 
høre, hvad du er særligt interesseret i at høre 
oplæg om/drøfte med andre familier. 

Kend dine rettigheder:



HJERTEBARNSPORTRÆTTET

Jeg hedder Kamilla Schmidt, og jeg er 
hjertebarn: Lægerne fandt ud af det 
4 måneder efter min fødsel, så jeg har 

været syg stort set hele mit liv. Jeg husker 
ikke meget fra mine første år, men efter 
hvad mine forældre har fortalt, var jeg en 
livlig og glad pige på trods min hjertefejl. 

I dag er jeg 17 år og har det supergodt! 
Jeg er blevet opereret tre gange, og jeg 
har oven i det fået foretaget tre indgreb 
igennem lysken indtil videre. Lægerne 
mener, at jeg skal opereres et par gange 
mere, men ingen ved hvornår. 
Jeg har den meget sjældne medfødte fejl, 
der kaldes truncus arteriosus communis. 
Jeg har forsøgt at forhøre mig om, hvor 
mange, der har præcis den hjertefejl, og 

Kamilla 17, år:

”Jeg bliver GLAD 
af at fokusere på alt det, JEG KAN!”

Kamilla Schmidt er født uden 
lungepulsåre, og siden hun var 
lille, har hun mange gange været 
på operationsbordet. 
Hendes opskrift på, hvordan hun 
har fået et supergodt liv trods 
ar og fysiske begrænsninger er 
enkel: Fokusér på alt det du kan, 
og lade ikke en streg på brystet 
ødelægge din glæde over alt det 
gode i livet.

om jeg er en af de eneste i verden, der 
har den. Men jeg er ikke sikker på, hvor 
mange vi er. 

Jeg er begyndt i 1.g på Haderslev Ka-
tedralskole her i efteråret, hvilket jeg er 
superglad for: Det går rigtig godt, både 
fagligt og socialt. Mit sociale liv og mine 
venner betyder virkelig meget for mig – 
jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden 
mine medmennesker. I min fritid er jeg 
meget sammen med mine veninder og 
venner, og jeg bor stort set hos min kæ-
reste, da jeg kommer helt fra Gram, og 
han bor i Haderslev, hvor vi begge går i 
skole. Så jeg har et ligeså godt og – ikke 
mindst – normalt liv, som mine klasse-
kammerater har. 

Jeg har også mange drømme omkring 
min fremtid: Jeg ønsker at blive hjertelæ-
ge og forske i det, jeg selv har været ude 
for, og jeg ønsker også at blive forfatter 
og skrive en længere og mere detaljeret 
bog omkring mit liv med hjertefejl. Kan 
det foregå i USA, vil det være allerbedst, 
da jeg har en stor forkærlighed for lan-
det og gerne vil bosætte mig der, så snart 
jeg kan komme til det, fordi USA set 
med mine øjne er et land med mange 
flere muligheder, selvom Danmark er et 
godt startsted. 
Når jeg har idræt, kan jeg godt mærke, 
at jeg er hjertebarn. I gymnasiet har jeg 
idræt på B-niveau, og selvom jeg elsker 
at dyrke sport, er jeg ikke supergod til 
det. Jeg takler det ved at være så godt 
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Af Kamilla Schmidt og journalist Monica C Madsen
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HJERTEBARNSPORTRÆTTET

med, som jeg kan, og i stedet for at blive 
ked af det og frustreret over det, har jeg 
besluttet mig for at acceptere, at det  bare 
er sådan det er: Jeg nyder at være med på 
det niveau, jeg kan. Og når jeg ikke kan 
være med, får jeg lov til at hjælpe lære-
ren i stedet for, og der er som regel også 
superskægt. 

Min hjertefejl går ud på, at jeg mangler 
en lungepulsåre. Det betyder, at både det 
iltede blod og det u-iltede blod løber den 
samme vej, og var jeg ikke blevet opere-
ret og havde fået sat en lungepulsåre ind, 
så blodet kan løbe i hver sin åre, ville jeg 
ikke leve i dag. Så på den måde er det 
en alvorlig hjertefejl. Men heldigvis er 
lægerne så dygtige, at jeg kan det hele nu, 
hvor jeg er blevet opereret. 

Når jeg bliver opereret, foregår det på den 
måde, at jeg bliver sprættet op fra halsen 
til navlen og får skiftet min hjerteklap og 
hovedpulsåre fra hjertet til lungerne. Jeg 
kan ikke huske første og anden gang, jeg 
blev opereret, men tredje gang husker jeg 
tydeligt. Det var ikke den bedste oplevelse 
i mit liv, men sygeplejerskerne og lægerne 
var gode til at tage sig af mig. Der skal jo 
ske en del, inden man er klar til at blive 
lagt ind på operationsbordet, Der skal 
f.eks. tages mange blodprøver, og man 
skal til mange samtaler, scanninger osv. 

Det mest smertefulde var, da der skulle 
rives tre elektroder ud fra mit hjerte: Det 
skete uden bedøvelse, og det var bestemt 
ikke noget for sarte sjæle. I det hele taget 
går man en del igennem efter operationen: 
Man er helt øm i kroppen, fordi man er 
blevet sprættet op foran. Man skal også 
lære at gå på en helt ny måde i en lang pe-
riode bagefter. Man skal også lære at gå på 
en helt ny måde, og man skal passe ekstra 
godt på sig selv i lang tid bagefter. Man må 
f.eks. ikke have gang i fysiske aktiviteter – 
det var en særlig svær udfordring for mig, 
for jeg elsker at være aktiv.  Sidste gang jeg 
blev opereret, oplevede jeg også, at en del 
af arret gik op, hvilket heller ikke var en fed 
oplevelse for hverken mig eller min familie. 

Jeg har taklet det på den måde, at jeg 
efter min sidste operation smurte mit 
ar med en bestemt slags olie, og derfor 
er det blevet pænere. I forhold til mine 
modeldrømme, har jeg accepteret. at 
det ikke kan lade sig gøre, og at jeg bare 
må fokusere på nogle andre ting i livet: 
Jeg har lært at elske mig selv for den, jeg 
er. For at være hjertebarn er ikke noget, 
man skal være flov over: I dag ser jeg så-
dan på det, at det er en del af mig og en 
del af min identitet. 
Heldigvis har jeg to dejlige forældre, 
som støtter mig i alt ting – det har gjort 
mig mere selvsikker og mere bevist om, 
hvem jeg er. 

Så overordnet har det ikke forandret 
mit liv at være hjertebarn, og det har 
heller ikke gjort mig anderledes end an-
dre mennesker. Det, der for mig er sær-
ligt ved at være hjertebarn er, at jeg har 
oplevet noget, som næsten ingen andre 
har: Det kan til tider være svært at være 
alene om at have oplevet noget, som in-
gen andre mennesker kan forstå 100%, 
men sådan er det.

Min råd til andre med store ar er at ac-
ceptere jer selv: Fortæl jer selv, at I ser 
godt ud, og at en lille streg på kroppen 
ikke skal have lov at ødelægge glæder 
over livet og alt det gode, det byder på. 
Husk på, at havde du ikke dit ar, havde 
du måske slet ikke levet i dag, eller du var 
ikke blevet den person, du er nu, og du 
ville ikke haft alle de muligheder med dit 
liv, som du har nu. 

Er du forælder til et hjertebarn, er det 
en enorm hjælp for dit barn at vide, at 
du altid vil være der, og at du tit fortæl-
ler din søn eller datter, hvor smuk han 
eller hun er, og hjælper ham eller hende 
med at få øje på alt det gode i livet: Så er 
det lettere for dit barn at acceptere livet, 
som det er på godt og ondt. Giv dit barn 
så almindelig en opvækst som overhove-
det muligt – lad være at gøre det til en 
stor og svær deal, at der er født med en 
hjertefejl!

FAKTA OM 
KAMILLAS 
HJERTEFEJL 
Truncus ateriosus communis er en af de 
sjældne hjertefejl. Man har kun én fælles 
pulsåre fra hjertet i stedet for de normale to: 
lungepulsåren og hovedpulsåren. Derfor har 
hjertet kun en udløbsklap, og der er hul i skil-
levæggen mellem hjertets kamre. 
Alle med truncus ateriosus communis skal 
som små igennem en operation, hvor hullet 
lukkes, og lungepulsåren bliver koblet fra ho-
vedpulsåren med et rør eller en homograft (en 
transplanteret hjerteklap. 
Patienterne skal løbende kontrolleres livet 
igennem, og skal som regel igennem flere ope-
rationer for at få skiftet klap/rør/homograft, i 
takt med at de vokser fra dem/de slides op.

Den største udfordring i mit liv har helt 
klart været at skulle deale med mit ar og 
det, der følger med at have så stort et ar, 
som jeg har: I starten havde jeg rigtig 
svært ved at acceptere, at der var et stort 
ar på min krop, som var mange centime-
ter langt. På grund af arret kan jeg heller 
ikke blive model, som jo er enhver piges 
drøm, og som helt klart også har været 
min.  Jeg har også skulle deale med mob-
ning i de mindre klasser på grund af mit 
ar. Det har taget mig rigtig lang tid at ac-
ceptere og komme over. 
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HØJSKOLE FOR STORE OG SMÅ

Familierne indkvarteres på fami-
lieværelser med eget badeværelse. 
Danhostel ligger i naturskønne om-

givelser, hvor der er også er mulighed for 
at gå en tur til stranden, udendørs leg og 
boldspil mm.
Som deltager kan du vælge mellem for-
skellige aktiviteter, der giver dig mulig-
hed for både at bruge kroppen, slappe af, 
grine, men også snakke om det, der kan 
være svært. Aktiviteterne er lagt an på, at 
børn og forældre deltager sammen, og i 
alle aktiviteter kombineres ny viden med 
praktiske øvelser for både hjertebørn, sø-
skende og forældre. Forældre er velkom-
ne til at vælge forskellige aktiviteter. 
De børn, der er for små til at deltage i 
talerum lørdag eftermiddag, bliver pas-
set af frivillige børnepassere. Der er lege-
plads, hoppepuder mm. på stedet. 

HØJSKOLE FOR STORE OG SMÅ 2017

I 2017 finder Højskole for store og små sted 19.-21. maj på Danhostel Ishøj Strand. Højskole for store og små er et 
weekendophold, hvor hjertebørn, søskende og forældre kan være sammen i sjove, spændende og givende aktiviteter for 
krop og sjæl, og samtidig møde andre hjertebarnsfamilier. 

Højskolen afholdes 19.-21. maj 2017 på 
Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 
13 i Ishøj. 

Tilmeldingsfrist senest 15. marts 2017: 
Du tilmelder din familie ved at udfylde det 
elektroniske skema på www.hjertebarn.
dk. Tilmeldingen er åben fra primo januar. 
Tilmeldingen er bindende og foregår efter 
først til mølle-princippet. Der er plads til 
35 familier. Kommer der flere tilmeldinger, 
end der er plads til, opretter vi en venteliste. 
Ved tilmeldingen afkrydses hvilke aktivite-
ter, I ønsker at deltage i. På enkelte af akti-
viteterne er der et max. antal pladser.  

Deltagelse er i 2017 gratis på grund af 
ekstraordinært tilskud. Transport til og 
fra Ishøj samt drikkevarer til maden skal 
familierne selv betale. 

Hver familie bliver indkvarteret i familievæ-
relser med fire eller seks senge. Linnedpakke 
kan lejes for 65 kr. per person. Såfremt I øn-
sker at leje linned, skal I gøre opmærksom 
på det, når I tilmelder jer, og afregne direkte 
med Danhostel, når I ankommer. Der er et 
begrænset antal weekendsenge og høje sto-
le til rådighed på stedet, så medbring så vidt 
muligt gerne selv stol og seng til de mindste. 
Børn med særlige behov for hjælp/støtte 
kan medbringe egen handicaphjælper. 
Højskolen afholdes med økonomisk støtte 
fra bl.a. Egmont Fonden, Ø-stifterne, Akti-
vitetspuljen og 5. juni Fonden. 

For yderligere oplysninger, kontakt Anja 
Bech Andersen på b-medlem@hjertebarn.
dk/tlf. 61991890 eller Mettine Due på 
mettined@hjerteforeningen.dk/
tlf. 3367 0040.
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HØJSKOLE FOR STORE OG SMÅ

FREDAG 19. MAJ 
Fra kl. 16 Ankomst og indkvartering

18.30 Middag og hygge 
Film og fredagsslik til børnene efter maden

LØRDAG 20. MAJ
8-9 Morgenmad 

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3

9-12 Leg og få pulsen op 
Bevægelseslege for de 6-12 årige børn og deres forældre.

Vi skal lave en masse lege, der giver puls og gode grin og 
får hjertet til at banke. 
Vi skal også udfordre motorikken og sanserne, og ikke 
mindst lege med modet til at prøve nye udfordringer. 

Motion, leg og bevægelse styrker hele barnets udvikling 
– både fysisk, socialt, kognitivt og psykisk. Bevægelse 
kan skabe trivsel og bedre læring for dit barn. Alderen 6 

-12 år kaldes den motoriske guldalder, fordi børn netop i 
disse år nemmest lærer nye færdigheder. 
Gennem sjove lege kan vi få en masse bevægelse med i 
hverdagen, og på workshoppen får I et hav af ideer, lige 
til at tage med hjem.

Underviser: Louise Løvgreen, konsulent, Motorikcenter.dk 

Familieyoga 
Yoga for børn på 2-6 år og deres forældre.

Tag med på en rejse for børn og voksne, hvor vi både 
møder vilde dyr og dansende feer. 
Gennem yoga-øvelser og leg mærker du din krop, både 
når den arbejder, og når den får lov at hvile. Du skærper 
dine sanser og mærker, hvordan dit åndedræt kan 
hjælpe dig med at slippe alarmberedskabet og være 
nærværende. 

Yoga er en glædesfuld måde at være sammen på, uden 
konkurrence og præstation. På fantasifuld og legende vis 
får du større styrke, smidighed og balance, mens du øger 
din kropsbevidsthed. Evnen til at kunne mærke sig selv 
styrker selvværdet og giver ro at lege og lære.

Underviser: Medde Lykke Vognsen,
fysioterapeut og yogalærer hos PHYSIOGA og PHYSIONAUT

Prøv kræfter med gadeidræt 
Primært for børn/unge over 6 år og deres forældre.
Workshoppen udfordrer jer selv og familien, samtidig 
med I har det sjovt sammen. I løbet af de tre timer vil I 
på skift prøve: 

• STREET DANCE – prøv kræfter med hiphop-dans og 
oplev, hvor svært det er at holde fødderne i ro, når musik-
ken spiller. Denne workshop får jer op ad stolen og ud på 
gulvet, og sikrer, at I med et smil på læben oplever en 
anden side af hinanden.

• STREET SOCCER – vi  skruer op for pulsen, samtidig 
med at vi har fokus på teamwork, samarbejdsøvelser og 
konflikthåndtering. Street soccer er en klassisk aktivitet, 
som man aldrig går helt galt i byen med.

• STREET BASKET – udover at I lærer de grundlæggende 
teknikker i street basket, har vi fokus på bevægelse, 
venskabelig konkurrence og teamwork.

Undervisere: GAME 

12-13 Frokost

13-16 Når familien rammes 
Modul for forældre:
Hvordan håndterer man angsten og ventepositionen? Hvordan lærer man at leve med den, og undgår, at det går ud over familielivet? Hvordan får man hverdagen til at hænge sam-
men, uden at det går ud over børnene? Hvordan undgår man, at sygdommen bliver ens identitet?  
Der vil være en kombination af oplæg og gruppeøvelser.  

Workshop for hjertebørn og workshop for søskende på 6-17 år:
Når man er hjertesyg – eller rask søskende – kan man have brug for at tale med andre i samme situation. Blandt andet fordi man på nogle områder kan have et liv, der er anderle-
des end andre børns, og fordi man kan have tanker og følelser, som det kan være svært at dele med forældre eller søskende. 
I workshopsene oplever børnene/de unge, at de bliver set og anerkendt i forhold til de udfordringer, de oplever i forbindelse med hjertesygdommen. De oplever også, at de ikke er 
alene, og at de formentlig kan genkende noget af sig selv i de andre hjertebørn/søskende, og de får mulighed for at danne nye venskaber. Gruppelederne sørger for at skabe genken-
delse i en tryg og rar atmosfære, og inviterer både børnene til at tale om det gode og det svære i situationen. 
Undervisere: Sygeplejersker fra Hjerteforeningens Rådgivning 

Der er børnepasning på stedet for de 0-5 årige. 

18.30 Middag & hygge 
Efter maden er der diskotek for børn og unge. 

SØNDAG 21. MAJ
8 – 9 Morgenmad 

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3

9 – 12 Motion for hjertebørn 
Primært for hjertebørn på 10-15 år og deres forældre.

• Få praktisk erfaring med motion, og sæt mål for 
hjertebarnets motion. 

• Hvad må og hvad kan hjertebarnet? 
Lær at mærke forskel på gode og dårlige symptomer - 
hvad er hjertesygdom, og hvad er dårlig kondition? 

Underviser: Martin Walsøe, udviklingsfysioterapeut og 
frivilligkonsulent, Hjerteforeningen 

Bålmad og mindfulness 
Leg, nærvær, ro og viden! 

• I hverdagen kan det nogle gange være svært at få tid 
til fordybelse og nærvær med sin familie. En tur ud i 
naturen kan være med til at give den ro, der skal til, så 
man får et lidt større overskud. 

• På turen ud i naturen vil I også få sjove oplevelser 
sammen – og gode ideer til, hvordan naturen kan bruges 
til at skabe ro og nærvær. 

Undervisere: Naturvejleder Tomas Vilstrup og mindfulne-
ss-lærer Susi Trolle

Humor og trivsel 
Få en sjovere hverdag, trods sygdom.

• Humor og sjov er en vigtig del af trivsel og bedring 
ved sygdom. Workshoppen handler om, hvordan børn og 
voksne kan bruge humoristiske elementer fra hospitals-
klovnens arbejde derhjemme, så man kan bruge humoren 
aktivt til at skabe en bedre hverdag med sygdom: Målet 
med workshoppen er at blive mere bevidst om at spotte 
og se mulighederne for det sjove og fjollede i en hverdag 
med sygdom, og at turde gribe muligheden for at bringe 
glæde og fjolleri ind i den hverdag. Workshoppen er en 
kombination af oplæg og øvelser, hvor både børn og 
voksne får rørt sig lidt. 

Underviser: Frk. Lakrids, Danske Hospitalsklovne 

12 – 13 Frokost & farvel 
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NORDISK UNGDOMSLEJR

Nordisk ungdomslejr er en fanta-
stisk mulighed for dig, der er født 
i 1999-2003. 

I 2017 finder Nordisk Ungdomslejr sted 
torsdag 20. juli - torsdag 27. juli  i Norge.
Har du en hjertefejl, er du født mellem 
1999-2003, og er du/dine forældre med-
lemmer af Hjerteforeningens Børne-
klub eller GUCH, kan du komme med 
på Nordisk Ungdomslejr og møde unge 
med hjertesygdom fra alle de nordiske 
lande.
Formålet med ungdomslejren er at give 
dig mulighed for:

• Oplevelser i forskellige omgivelser. 
• Kulturel udveksling.
• At udvikle dine sprogfærdigheder 

(kommunikationen foregår mest på 
engelsk).

• At networke og få nye venner fra de 
andre nordiske lande.

I lejren deltager op til 10 unge fra hvert 
af de nordiske lande: Finland, Sverige, 
Norge, Island og Danmark.
Du skal overholde visse regler på lejren 

– der er alkoholforbud for alle, og ry-
geforbud for unge under 18 år (gælder 
også E-cigaretter og lignende). Personer 
over 18 år skal melde klart ud inden lej-
ren, hvis de er rygere, ellers er der også 
forbud for dem. 
Hovedsproget på lejren er engelsk. For at 
du kan deltage aktivt og være social, er 
det derfor en fordel, hvis du kan tale og 
forstå engelsk på brugerniveau. 
Der er 10 pladser til danske hjerteunge. 

INVITATION:

KOM MED PÅ 
NORDISK UNGDOMSLEJR
Har du ikke været med før, kommer 
du først i køen. Dog vil der altid være 
mindst 2 danske deltagere fra tidligere år.

Du kan læse mere om det sted i Norge, 
hvor lejren skal holdes i 2017 på 
http://www.solasen.no/
Hvis du vil deltage, koster det 3.500 kr. 
Beløbet skal betales, når du får at vide, at 
du har fået en plads. Fra det tidspunkt er 
din tilmelding bindende.

Du kan søge om støtte via hjerteforenin-
gens patientstøtteordning. Kontakt Ulla 
Frejbæk, tlf. 33670048/patientlegat@hjer-
teforeningen.dk. 

Du kan downloade ansøgningsskema 
til patientstøtte på Hjerteforeningens 
hjemmeside www.hjerteforeningen.dk. 
Har du eller dine forældre spørgsmål, 
kan I kontakte Hanne Ørtved på tlf.: 
61650483 eller på nulejr@hjertebarn.dk. 

Hvis du vil med, skal du tilmelde dig 
via nedenstående webadresse, der skal 
være udfyldt senest den 18. februar 
2017. https://goo.gl/forms/YpzDOH-
99ptZHz2F43

Se reklame her: 
https://youtu.be/z4U4tqaiuhQ og 
https://youtu.be/gX3307Lupac
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Hjerteforeningen GUCH tilbyder nu 
telefoniske samtaler for alle med 
en hjertesygdom, som har brug 
for en snak med en ligesindet.

Af Katja Jensen, formand for GUCH

Ofte er der brug for at tale med 
en ligesindet. Især når man står 
i en sårbar og nogle gange kri-

tisk situation, som det kan være at 
være hjertesyg. Selvom ens familie og 
venner ofte gerne vil snakke og prøve 
at forstå, så giver det noget andet at 
snakke med en jævnaldrende og en, 
som har været igennem noget lignen-
de, som én selv. Derfor har GUCH 
nu fået et nyt tilbud, hvor unge og 
voksne med en hjertesygdom netop 
kan tale med jævnaldrende og lige-
sindede om de ting, som berører dem, 
eller som de af en anden årsag har 
brug for at snakke om.
6 rådgivere med hjertesygdom på 
19-26 år er knyttet til tilbuddet: De 
kender til hospitalsliv, teenagerliv 
og voksenliv som hjertesyg. Du kan 
snakke med dem om alt mellem him-
mel og jord, og der er ikke noget, som 
er for stort eller for småt at snakke 
om. Du kommer i kontakt med råd-
giverne ved at skrive til ungtilung@
guch.dk og forklare, hvad du gerne 
vil snakke om. Så vil de kontakte dig.
Du kan finde mere information på 
GUCH’ hjemmeside, under menu-
punktet ”Ung-til-ung-støtter”. Her 
kan du også se, hvem der sidder bag 
skærmen og telefonen.

NYT STØTTE TILBUD 
TIL UNGE OG 
VOKSNE MED EN 
HJERTESYGDOM

Hjerteforeningen og Børnehjerte-
fonden tilbyder igen i 2017 børn 
og unge med medfødt eller tidligt 

erhvervet hjertesygdom at være med på 
Styrkeprøvens cykelhold eller svømme-
hold, hvor vi både får en masse motion, 
og hvor socialt samvær prioriteres højt.

Styrkeprøvens cykelhold

For at deltage på cykelholdet, skal du 
være fyldt 15 år. Du/dine forældre skal 
også være medlem af enten Hjertefor-
eningen eller GUCH. 
Vi mødes 5 weekender om året, hvor vi 

ER SVED PÅ PANDEN 
OG HYGGELIGT SAMVÆR 
NOGET FOR DIG?
Er du født med en hjertesygdom, og har du lyst til at få sved på panden 
sammen med andre børn og unge med medfødt eller tidligt erhvervet 
hjertesygdom, så er Hjerteforeningens svømme- eller cykelhold, støttet af 
Børnehjertefonden, måske lige noget for dig.

både træner og hygger. Du behøver ikke 
at have nogen erfaring med at køre på 
racercykel. Ved årets første samling får 
du udleveret cykel og cykeltøj. Børne-
hjertefonden dækker de fleste af dine 
udgifter i forbindelse med samlingerne. 
Som ny på holdet skal du betale et en-
gangsbeløb på 2.000 kr. for at deltage. 
Har du været med før, koster det 1.000 
kr. Der er et begrænset antal pladser på 
cykelholdet, så hvis du har lyst til nye 
udfordringer på racercykel og nye cykel-
venner, skal du skynde dig at melde dig 
til, inden det er for sent.
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ER SVED PÅ PANDEN 
OG HYGGELIGT SAMVÆR 
NOGET FOR DIG?

Det siger unge 
om at være med i 
Styrkeprøven:

- Jeg er kommet i bedre fysisk form, og jeg 
har fået større selvtillid og mod på at kaste 
mig ud i nye udfordringer: Nu tror jeg på, at 
jeg har den fysiske styrke til at nå store mål, 
selvom jeg er født med hjertefejl. 

- På Styrkeprøvens cykelhold har jeg fået 
nye venskaber og en mere fyldig hverdag, 
samtidig med at jeg er kommet i bedre form.

Det siger forældre 
om Styrkeprøven:

-Mit barn har fået mere selvtillid og har 
fundet ud af, at han ikke er alene i verden 
med hjertesygdom.

-Min søn har fået nogle gode venskaber og 
har lært at svømme. Vi forældre har også 
fået gode venskaber på kryds og tværs. 

-Et stærkt sammenhold med andre hjerte-
børn og forældre. 

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil 
melde dig til cykelholdet, så kontakt 
Christian Helth Louby på 
chlouby@youmail.dk eller Gert Palner 
på gert.palner@mail.dk. 

Styrkeprøvens svømmehold

For at deltage på svømmeholdet, skal du 
være mellem 10 og 15 år, og din familie 
skal være medlem af Hjerteforeningen. 
Du skal kunne svømme minimum 25 
meter uden hjælpemidler. Svømmehol-
det mødes til fire weekender om året 
rundt omkring i Danmark, hvor frivil-
lige instruktører stiller op og underviser 
alle deltagerne efter hver enkelt delta-
gers niveau. Du er altid velkommen til 
at tage en forælder med til samlingerne. 
Ved årets første samling får du udleveret 
svømmetaske og svømmetøj. Derudover 
dækker Børnehjertefonden de fleste af 
dine udgifter i forbindelse med week-
endsamlingerne.
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil 
melde dig til svømmeholdet, så kon-

takt projektleder Rikke Morthorst på 
rikkem@hjerteforeningen.dk eller på 
tlf. 33669942. Der er et begrænset antal 
pladser.

Nu kan du også danse med 
Styrkeprøven 

Som noget helt nyt i 2017 tilbyder Hjer-
teforeningen og Børnehjertefonden nu 
også hjertebørn og deres søskende at 
være med på et dansehold i forbindelse 
med Styrkeprøven. Danseholdet mødes 
en til to weekender i løbet af 1. halvår 
i 2017. Her får du mulighed for at lære 
forskellige danse og stilarter, samtidig 
med at vi alle hygger os sammen. 
Børnehjertefonden dækker de fleste af 
dine udgifter i forbindelse med week-
endsamlingerne. Du vil i starten af 2017 
kunne finde mere information om dan-
seholdet og tilmelding på Hjerteforenin-
gens hjemmeside. Hvis du har spørgsmål, 
så kontakt projektleder Rikke Morthorst 
på rikkem@hjerteforeningen.dk eller på 
tlf. 33669942.
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REGION HOVEDSTADEN

I skrivende stund er der 14 dage til vores jule-

træsfest løber af stablen.

Det er dejligt, at 70 har tilmeldt sig.

KOMMENDE AKTIVITETER
26. februar kl. 14 holder vi fastelavns-

fest med indlagt ridder- eller troldeshow. 

Vi skal slå katten af tønden, drikke kakao og 

spise fastelavnsboller.

Der vil være præmier til kattekonge og 

-dronning, samt til bedste udklædning. 

Vi regner med, at det kommer til at foregå i en 

spejderhytte i Hvidovre.

Der vil være en lille deltagerbetaling, som ikke 

er fastsat endnu, da vi afventer nogle donationer, 

som vi vil bruge på arrangementet. Tilmelding 

til regionhovedstaden@hjertebarn.dk. Vi glæ-

der os til og se jer.

I foråret regner vi med en zoo-tur og måske et 

par andre arrangementer.

I ønskes glædelig jul.

På vegne af aktivitetsgruppen i Region Hoved-

staden,

Helle Meinhardt

REGION SJÆLLAND

Kære alle.

Man kan vist roligt sige, at julen står for døren 

– en dejlig tid med en masse hyggeligt samvær 

rundt om i familierne, glade og forventnings-

fulde børn samt forældre, som er taknemme-

lige, fordi det endnu engang er lykkedes os at 

glæde vores børn, store og små.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Region 

Sjælland søndag 5. februar 2017 kl. 13.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens/formandens beretning 

3. Bestyrelsen/formanden fremlægger 

regnskab(er) til orientering 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse 

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under dagsor-

denens punkt 3, skal være regionsformanden i 

hænde senest 2 uger før mødet.  De sendes til 

regionsjaelland@hjertebarn.dk

Venlig hilsen og vel mødt,

formand Lillian Riber Rasmussen.

SIDEN SIDST
Vi har i denne weekend afholdt vores tradi-

tionsrige juletræsfest, en dag fyldt med hygge, 

god musik, en rar og dejlig julemand med kone 

og to børn, lækker mad og lotteri, store godte-

poser og en gave der stod højt på ønskesedlen. 

Der var tilmeldt 210 medlemmer, men nogle 

måtte desværre blive hjemme pga. skoldkopper, 

influenza, feber og et brækket ben og andre ær-

gerlige pludseligt opståede problemer. De 172, 

der mødte op, havde en god oplevelse, og alle gik 

hjem med en god julestemning i maven. Det var 

dejligt at se så mange nye familier, og at se, at de 

blev godt modtaget af alle jer, der har deltaget 

mange gange før. Til næste år vil juletræsfesten 

være den 25. november samme tid og samme 

sted, så sæt bare kryds i kalenderen allerede nu. 

Tak til både julemand med familie, samt til mu-

sikeren Jakob for hvert år at stille op og være 

med til at hygge om vores medlemmer, samt 

tak til Eskilstrup skole for at låne os de dejlige 

lokaler, hvor alle kan være.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
8. januar 2017 skal vi på biograftur i Næstved. 

Der bliver noget for alle aldre, da vi har bestilt 

billetter til at se Syng – en animationsfilm, der 

handler om dyrenes sangkonkurrence, som alle 

kan se, samt Rogue One: A Star Wars Story som 

er for de lidt større. Vi spiser lidt sandwich før 

filmen og får sodavand og popcorn med ind i 

salen, når filmen starter. Sidste frist for tilmel-

ding: 1. januar. Pris 50 kr. pr. deltager alt inkl. 

5. februar 2017 er det igen ved at være tid 

til udklædning og tøndeslagning på Eskil-

strup skole, Stødstrupvej 1, 4863 Eskilstrup. 

Vi starter kl. 13, hvor vi hygger med fastelavns-

boller og lidt at drikke. Så skal der holdes ge-

neralforsamling: Det er vigtigt at mange kom-

mer, da vi gerne vil, at flest muligt er med til at 

bestemme, hvem der skal være med i Region 

Sjællands bestyrelse fremover. Hvis nogen ger-

ne vil stille op, er man hjertelig velkommen til 

det. Herefter skal der findes kattekonger og kat-

tedronninger. Og vi skal selvfølgelig også finde 

bedst udklædte, også blandt de voksne, da alle 

meget gerne må komme udklædt. Vi slutter af 

med lidt let aftensmad, inden vi kører hjem. 

Sidste frist for tilmelding: 1. februar. Pris: 50 kr. 

pr deltager.

25. februar 2017 skal vi lege i legejunglen 

Køge, mere om det pr. mail og Facebook. Vi 

spiser pizza sammen. Sidste frist for tilmelding: 
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18. februar. Pris 50 kr. pr. deltager.

25. marts 2017 skal vi lave bolsjer. Vi arbejder 

på højtryk på at finde det rigtige sted og de er-

farne folk, der kan hjælpe os. Få mere info på 

mail og Facebook. Alt efter tidspunkt, bliver der 

serveret mad/kaffe m. kage. Sidste frist for til-

melding: 10. marts. Pris 50 kr. pr deltager. 

12. marts 2017 er der landsgeneralforsamling 

i Hjerteforeningens Børneklub.

22. april 2017 skal vi i DGI byen og svømme. 

Der bliver også lidt at spise. Sidste frist for til-

melding: 15. april. Pris 50 kr. pr. deltager.

20. maj 2017 holder vi Hjertets motionsdag 

på Bornholm – en super dejlig mulighed for 

at besøge Bornholm, og jeg garanterer, at det 

bliver hyggeligt.

Husk at alle tilmeldinger sker til regionsjael-

land@hjertebarn.dk og at der skal indbetales 

på reg.nr. 0674 kontonr. 3491 341156 med ty-

deligt navn, antal og arrangement. Fx: ”Riber, 6, 

fastelavn”.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt, 

sygdomsfrit og velsignet nytår – jeg håber, at vi 

ses til sjove og hyggelige timer i 2017!

Mange julehilsner, 

Lillian Riber Rasmussen

REGION SYD

Vi håber, at alle nyder efterårets farverige natur 

her i skrivende stund.

SIDEN SIDST
28. august mødtes en lille flok til en hyggelig 

dag i Den Fynske Landsby i Odense. Der var 

desværre en del afbud til arrangementet, men 

de deltagende havde en hyggelig dag. Vi var 

desværre også selv forhindret i at deltage, selv-

om det altid har været hyggeligt at være med. 

Tak til Odense Bys Museer for sponsorering af 

entreen. 

9.-11. september tjekkede vi en pænt stor flok 

ind i 6 hytter på Vikær Strand Camping i lø-

bet af fredag eftermiddag.

Jørn mente at have styr på pizzaer, de var bestilt 

hjemmefra, men de blev leveret ”kun” 1½ time 

for sent i forhold til aftalt med Just Eat, efter 

der havde været kontakt med både Just Eat og 

pizzeriaet flere gang i løbet af ventetiden. Det 

meste til lørdagens måltider havde Michael og 

Lene fået sponsoreret af: HYTOR Esbjerg, Su-

perBrugsen Bramming og Fanø, Rudbecks Ost 

og Deli, Fanø, SPAR Fanø, Fanø Bryghus. KIWI 

Bramming, Bøgesvang og Lund samt Vikær 

Strand Camping. Tak til alle sponsorerne, der 

gjorde det til en billigere tur.

Lørdag efter fælles morgenmad var der hygge 

rundt på pladsen, børnene hoppede i hoppe-

borgen og legede på pladsens udmærkede le-

gepladser, der var så fælles frokost og eftermid-

dagskaffe i det fri efter et lille hvil til nogen af os. 

Efter kaffen blev det meget fine septembervejr 

nydt med en badetur i vigen, og sidste på efter-

middagen klargjorde vi maden til fælles mid-

dag lørdag aften. 

Vi håber på flere deltagere næste år – det var 

hyggeligt at møde et par nye i år, og som altid 

i det her forum fandt børn og voksne hurtigt 

sammen og fik de nye med i flokken.

Michael Deleuran og Jørn var 12. oktober i 

Logehuset i Esbjerg til en donationsuddeling, 

hvor vi modtog 5.000 kr. til at bruge på hjerte-

børn i Esbjerg. Det var meget hyggeligt og stil-

fuldt med et lille traktement. To andre forenin-

ger blev også betænkt med henholdsvis 5.000 

kr. til ”Ung Kræft Esbjerg” og 10.000 kr. til ”Af-

lastningstjenesten”. Tusind tak til Søsterloge Nr. 

12 Prinsesse Marie for donationen.

6. november tog cirka 130 mennesker til Lalan-

dia Billund til søndagsbrunch og derefter en tur 

i Aquadome – læs mere i næste nummer. 

8. november holdt Regionsudvalget møde 

med frivilligkonsulenten vedrørende det 

fremtidige samarbejde og vores arrangementer 

i regionen til næste år – læs mere i næste num-

mer.  

12. november mødtes familier fra Region 

Syd med socialrådgiver Lene Elise Nielsen i 

Kolding og fik et oplæg om sociale rettigheder, 

med afsæt i den nye guide til hjertebarnsforæl-

dre: ”Kend din ret, pligt og muligheder – guide 

for hjertebørns forældre”. Læs mere side 8. 

Vi søger stadig efter en ny formand i Region 

Syd. Vi håber på, at der snart er en, som gerne 

vil bestride denne post. Der er trods alt stadig 

ildsjæle, der arrangerer aktiviteter i en endnu 

aktiv region. 

Med venlig hilsen,

Olinda og Jørn.

REGION MIDT

KOMMENDE AKTIVITETER
Familiedag – lørdag 1. april 2017 kl. 11.00-

14.30 afholder vi familiedag på Morgen Børup 

Skolen, Møllegade 45,  8660 Skanderborg. Fo-

kus er primært på det at være ny hjertebarnsfa-

milie, og der vil udover et oplæg om overgange 

i hjertebarnets liv (fra hjem til dagpleje/vug-
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gestue til børnehave til skole), være god tid til 

snak og erfaringsudveksling. For børnene er 

der mulighed for leg i skolens gymnastiksal el-

ler på legepladsen. Tovholderne har hjertebørn 

i alderen 11-16 år, og deler gerne deres viden og 

erfaringer. Vi køber ind til frokost (inkl. drik-

kevarer), og alle hjælper til med det praktiske. 

Pris for medlemmer af Hjerteforeningens Bør-

neklub: Voksne 20 kr. og børn 10 kr., som beta-

les ved ankomst. Tilmelding skal ske til rm1@

hjertebarn.dk senest 25/3-17 med angivelse af 

medlemsnummer og antal voksne og børn.

Voksenaften i Skjern – tirsdag 5. september 

2017 kl. 19.30 hvor vi mødes hos Gerda & Tage 

Nielsen, Vestervænget 65, 6900 Skjern. Hermed 

inviteres alle medlemmer, som er forældre eller 

pårørende til hjertesyge børn, til en aften med 

er mulighed for at mødes og drøfte forskelligt. 

Deltagerne er selv med til at vælge, hvad man 

vil tage op – det kan være særlige ting i familien, 

forholdet mellem hjertebarn og andre børn el-

ler søskende, vores rolle som familiemedlem-

mer eller helt andre emner. Med forbehold 

for at det kan blive nødvendigt at ændre dato: 

Venligst tilmelding med antal senest 28. august 

2017 til rm1@hjertebarn.dk.

Jul i Den Gamle By i Aarhus – 3. december 

2017 mødes vi til juleåbent og kan gå rundt 

og se nogle af de 75 gamle og nyere huse. An-

komsttidspunkt er valgfrit fra kl. 10, og kl. 12-

13 mødes de, som har lyst, i huset ”Madkassen”, 

hvor man kan spise medbragt mad. Der kan 

også købes pølser, æbleskiver m.m. omkring 

i gaderne. Tilmelding og betaling: senest 21. 

november 2017 til regionmidt@hjertebarn.dk. 

Husk info om medlemsnummer, navn, post-

adresse og alder på alle børn. Pris: 60 kr. pr. 

voksen (fra 18 år), som indbetales på konto 

9506 4576127022, så tilsender vi adgangsbevis 

i uge 48. Dette letter entréen. Adresse: Viborg-

vej 2, 8000 Århus C. NB. Pensionister i Aarhus 

kommune samt studerende har gratis adgang, 

se også: www.dengamleby.dk. 

REGION NORD

Kære alle.

Så er 2016 så småt ved at være slut, og vi kan 

begynde at se frem imod 2017. Lige nu arbejder 

vi på højtryk i regionsudvalget  i Region Nord 

for at få lavet en rigtig god arrangementskalen-

der for 2017. Jeg håber meget, at den snart er 

på plads, så den kan blive sendt ud til jer alle 

sammen pr. mail.

Vi har afholdt et arrangement siden sidst, vores 

store tur til Liseberg. Det kan vist kun siges at 

være en rigtig stor succes, hvor der har været 

rigtig mange positive tilbagemeldinger. Det er 

vi i regionsudvalget rigtig glade for, så mange 

tak for det!

SIDEN SIDST
LISEBERG Lørdag den 13. august mødtes vi 

meget tidligt ved transportcentret syd for Sæby. 

Herfra kørte vi samlet i bus til færgen i Frede-

rikshavn. Den sidste familie fra Læsø nåede hel-

digvis lige frem, inden vi gik ombord.

Der var reserveret borde i færgens restaurant, 

hvor en overdådig brunchbuffet stod og ven-

tede på os (og andre). Børnene fik endvidere 

små skattekister med spændende indhold, og 

snart blev tallerknerne fyldt, og snakken gik på 

kryds og tværs. Vi fik efter maden lov at blive 

i restauranten, som var vores base. Resten af 

overfarten blev brugt på leg, snak og afslapning 

på soldækket.

Fra færgen blev vi i bussen kørt til Liseberg. 

Efter indgangen delte vi os op i små grupper, 

alt efter hvad der var stemning for. Dagen gik 

med at prøve de mange forskellige forlystelser, 

måske specielt de mange tombolaer, hvor man 

kunne vinde chokolade. Der var også et par 

stykker, der “blev væk” – uden de dog selv op-

dagede det. Et regulært skybrud var også en del 

af oplevelsen: nogle blev mere våde end andre, 

da de blev “fanget “ i en forlystelse. Men alle tog 

det med højt humør.

Først på aftenen samledes vi ved udgangen og 

kørte tilbage til færgen. Restauranten dannede 

igen ramme om selskabet, og endnu en gang 

med en dejlig buffet. Der var knap så meget 

gang i børnene som på udturen, og vi voksne 

var også blevet lidt trætte. 

Tilbage i Frederikshavn kørte vi en sidste tur 

med bussen til transportcentret, hvor vi fik 

sagt farvel til hinanden efter en helt igennem 

fantastisk dag, som blev til takket være en lang 

række sponsorer: Stena Line, Jutlander Bank, 

Skalborg, Falck, Region Nord, Sydbank, Aal-

borg, Jørns Busrejser

Uden dem kunne den dejlige tur IKKE være 

blevet til noget. 

Skulle I have spørgsmål eller andet, så er I som 

altid meget velkommen til at kontakte mig på 

mail eller telefon.

HUSK at få opdateret jeres email-adresser, så I 

altid modtager diverse tilbud samt andre vig-

tige informationer. Hvis I ikke modtager med-

lemsmail fra mig, så giv mig endelig besked, så 

I kan komme på listen og modtage al informa-

tion.

Send mig en mail på: regionnord@hjertebarn.

dk eller ring på tlf. 30 28 73 16.

Rigtig god jul til jer alle!

Thomas Larsen

Formand Region Nord
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KALENDER

Flytter du, så husk at sende flyttemed-
delelse til Hjerteforeningen på post@
hjerteforeningen.dk eller kontakt 
medlemsservice på tlf. 70250000.

Som hjertebarnsfamilie eller pårørende 
til et hjertebarn, tilbydes du et ½ års gra-
tis medlemskab af Børneklubben, når 
du melder dig ind i Hjerteforeningen.
Som medlem får du tilsendt bladet Hjer-
tebarnet, hvor du finder mange nyttige 
informationer og artikler om hjertebørn 
og deres familier. I bladet kan du også 
læse mere om de aktiviteter, som Børne-
klubben arrangerer i netop din region.
I Hjerteforeningen kan du få støtte og 
rådgivning, så du kommer videre med 
livet og får en velfungerende hverdag.
 
Sådan melder du dig ind:

• Via Hjerteforeningens hjemmeside 
www.hjerteforeningen.dk.

• Kontakt Hjerteforeningens medlems-
service på tlf. 7025 0000 eller via mail: 
post@hjerteforeningen.dk. HUSK at 
oplyse. at du ønsker tilknytning til 
Børneklubben.

 
Kontingent:

Ægtepar-medlemskab 335 kr. pr. år.
Enlig-medlemskab 220 kr. pr. år.
Livsvarigt enlig-medlemskab 2500 kr.
Livsvarigt ægtepar-medlemsskab 3500 kr.
 
Bliv bidragyder eller støttemedlem:

Ønsker du at blive støttemedlem eller 
bidragyder med et fast bidrag på måned?
Kontakt medlemsservice på tlf. 70250000.
Alle gaver modtages med tak. Gaver og 
faste månedsbidrag er fradragsberetti-
gede i henhold til loven.
 

BLIV MEDLEM AF 
BØRNEKLUBBEN
Af Anne Willeberg, Hjerteforeningen

BØRNEKLUBBENS AKTIVITETER 2016
DATO AKTIVITET REGION

JANUAR
8 Biograf Region Sjælland

FEBRUAR
5 Fastelavn & Generalforsamling Region Sjælland

25 Legeland Region Sjælland

26 Fastelavn Region Hovedstaden

MARTS
25 Bolsjeværksted Region Sjælland

APRIL
1 Familiedag Region Midt

22 DGI-Byen Region Sjælland

30 Landsindsamling Region Sjælland

MAJ
28 Gerlev Legepark Region Sjælland

JUNI
10 Bustur til Samsø Region Sjælland

16-18 Campingweekend Region Sjælland

JULI
1 Sejltur Region Sjælland

AUGUST
19 Lejre + Fly high Region Sjælland

19-20 Børneklubbens Familiekursus

SEPTEMBER
2 Hjerteløb i Bonbonland Region Sjælland

23 Brandmandsdag Region Sjælland

OKTOBER
8 Stevnsfortet Region Sjælland

NOVEMBER
5 Julegavehygge Region Sjælland

25 Juletræsfest Region Sjælland

DECEMBER
10 Nisseland Region Sjælland



Skejby Universitetshospital, Børneafsnittet A40 i køkkenet,
hver onsdag kl. 19 eller efter aftale med
Børneklubben v. John og Marika S. Poulsen,
tlf. 86 51 15 18, regionmidt@hjertebarn.dk 

MØD BØRNEKLUBBEN PÅ:

Du er velkommen til at kontakte Hjerteforeningens Bør-
neklubs regionsformænd og kontaktpersoner. Ring, hvis 
du har behov for at snakke, eller hvis du har problemer, 

Børneklubben kan hjælpe med. Du behøver ikke at være medlem af Børneklubben!

Afsender: Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 1120 København K

Magasinpost SMP 

ID NR: 42908

 KONTAKT

BØRNEKLUBBENS HJEMMESIDE
www.hjertebarn.dk Webmaster Kenneth Andersen webmaster@hjertebarn.dk

Rigshospitalet
Rådgivende forældre træffes på afd. 4144 i køkkenet 
hver anden onsdag kl. 19. Kontakt  personalet ved 
behov. 

KONTAKTPERSONER 
Kontaktperson i forbindelse
med transplantation:
Anette S. Jensen
Tlf. 98 97 17 03

Kontaktperson for forældre
til mistede hjertebørn:
Majbritt Hansen
Tlf. 97 40 67 70
Laila Hansen
Tlf. 76 56 08 86

Kontaktperson for børn med  
DiGeorge/22q11-syndrom:
Charlotte Dreyer 
Tlf. 21 83 56 33

HJERTEFORENINGENS  
RÅDGIVNINGER 
København: Kontaktperson: Hanne Balle 
Tlf. 70 25 00 00, hballe@hjerteforeningen.dk 

Århus: Kontaktperson: Hanne Lisette Andersen 
Tlf. 33 66 99 12, hlandersen@hjerteforeningen.dk 

Odense: Kontaktperson: Lene Soelmark 
Tlf: 70 25 00 00, 
raadgivningodense@hjerteforeningen.dk

Gratis psykologsamtale
til børn, søskende og forældre
tlf. 70 25 00 00 hverd. kl. 9-15

Gratis socialrådgiver
Lene Elise Nielsen, tirs-tors. kl. 9-15
tlf. 65919935, lenielsen@hjerteforeningen.dk

REGIONSFORMÆND 
Region Hovedstaden
Helle Meinhardt
regionhovedstaden@hjertebarn.dk

Region Sjælland
Lillian Riber Rasmussen
Nygårdsvej 3, 4863 Eskilstrup
Tlf. 40 29 95 75  
regionsjaelland@hjertebarn.dk 

Region Syddanmark
 Jørn Jensen
regionsyd@hjertebarn.dk

Region Midtjylland
John Suzuki Poulsen
Tømmerbyvej 19, 8653 Them
Tlf. 86 51 15 18
regionmidt@hjertebarn.dk 

Region Nordjylland
Thomas Larsen
Løgtagervej 5, Sejlflod, 9280 Storvorde
Tlf. 30 28 73 16
regionnord@hjertebarn.dk  

Hjerteforeningen GUCH
(for hele landet)
Katja Bødker Langballe Jensen
Tornbjergvej 33, 1-1, 5220 Odense SØ
Tlf. 30 70 64 04
formand@guch.dk
 www.guch.dk

HJERTEFORENINGENS 
BØRNEKLUBS BESTYRELSE
Formand Michael Markvardt Thiessen 
Siimvej 25, 8680 Ry
Tlf. 29 26  96 07
formand@hjertebarn.dk 
 
Næstformand Vibeke Kjeldgaard
Dronningborg Boulevard 25
8930 Randers
Tlf. 30627225
naestformand@hjertebarn.dk
 
Sekretær Morten Kargo
Ellestrup 24, 6600 Vejen
Tlf. 75 36 74 56
sekretaer@hjertebarn.dk
 
Kasserer Palle Hansen
Hemmingsvej 37, 4653 Karise
Tlf. 40 41 69 37
kasserer@hjertebarn.dk
 
Anja Bech Andersen
Møllegårdsvej 4, 4684 Holmegaard
Tlf. 61 99 18 90
b-medlem@hjertebarn.dk
 
1. suppleant 
Didde Welander
Ærtemarken 54, 4140 Borup  
Tlf. 22 76 34 49 
1.suppleant@hjertebarn.dk
 
2. suppleant 
Claus Kolbe Tange 
Jørgen Jensens Vej 53, 4700 Næstved  
Tlf. 27 23 44 68
2.suppleant@hjertebarn.dk


