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Vad vill vår organisation uppnå 

 

Ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Hjärtebarnsfonden vill göra livet bättre för hjärtebarn och deras 
familjer och närstående. Det gör vi genom att:  

• Påverka och utveckla bla vård, omsorg, stödfunktioner, skola, habilitering och försäkringskassa. 
• Bilda opinion hos allmänhet och beslutsfattare 
• Arrangera läger och mötesplatser 

 
Vårt mål är att alla barn med hjärtfel ska överleva och uppleva en god livskvalité med en fungerande 
livssituation. Vi vill att barnen ska få tidig diagnos, bästa medicinska behandling och omhändertagande 
oavsett var de bor i landet. Vi vill att barnen ska överleva sina föräldrar. 
  
Hjärtebarnsfonden vill skapa förutsättningar för att vuxna med medfödda hjärtfel ska kunna leva ett 
självständigt liv. Hjärtebarnsfonden vill därför att vuxna med medfödda hjärtfel skall vara 
välinformerade om sitt hjärtfel och de konsekvenser som hjärtfelet kan föra med sig samt få stöd och 
möjlighet att träffa andra vuxna som lever med hjärtfel.  
 
Hjärtebarnsfonden vill att föräldrarna ska vara trygga och välinformerade om barnens hjärtfel och deras 
livsvillkor. Vi vill också att barnen skall få anpassad information och få stöd i att lära sig att hantera sin 
sjukdom på ett bra sätt. Vi vill skapa förutsättningar för föräldrar att vara bra föräldrar i vardagen. 
Genom ett sådant stöd kan de också bli bättre rustade för att låta barnen frigöra sig och låta barnen bli 
självständiga individer. 
 
Hjärtebarnsfondens egen fond vill med sitt stöd till forskning uppnå en bättre medicinsk behandling, ett 
bättre omhändertagande i vården och ökat psykosocialt stöd till drabbade familjer. Ge ekonomiska 
lättnader till familjer vid långvariga sjukhusvistelser och som begravningsstöd för de som mist sitt 
hjärtebarn. Genom lägerverksamhet ge hjärtebarnsfamiljerna ökad kunskap och möjlighet till att hantera 
sin situation i vardagen. För hjärtebarnen vill vi ge möjlighet att prova på aktiviteter där barnen kan träna 
upp fysisk styrka och självförtroende för att därigenom öka deras självständighet. 
 
Våra mål på tre års sikt är att öka bidragen till forskning och utveckling, öka stödet till familjer genom att 
fler ska få möjlighet att delta i aktiviteter. Våra mötesplatser och vår lägerverksamhet är i ständig 
utveckling för att stärka våra medlemmar och möta deras behov. Vi arbetar aktivt för att öka kunskapen 
om medfödda hjärtfel genom information och utbildning. Dessutom ska alla hjärtebarn, vid behov, få 
tillgång till habilitering. Vi anser också att alla barn med hjärtfel ska få en skolsituation som är anpassad 
till deras behov och möjlighet.  
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I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vi? 

 

Hjärtebarnsfonden, med säte i Stockholm, består av en central styrelsen och 13 föreningar som täcker 
alla län i Sverige. 
 
Vi är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och driver tillgänglighets- och rättighetsfrågor för barn med 
funktionsnedsättning. Vi finns representerade i dels regeringens Lss-utredning, som en del i 
Funktionsrätt Sveriges referensgrupp samt i Socialstyrelsens projekt kring samordning av insatser för 
barn. 
 
Vi har ett nordiskt samarbete kring gemensamma frågor och är delaktiga i ett internationellt samarbete 
med andra patientorganisationer inom området medfödda hjärtfel, ICHL international congenital heart 
leader. Vi är också medlemmar i den europeiska organisationen ECHDO där vi driver 
funktionshinderfrågor av internationell natur.  
 

 

Våra strategier för att uppnå målet  
Hjärtebarnsfonden verkar för personer födda med eller under barndomen förvärvade hjärtfel och deras 
närstående.  
 
Vi arbetar med stöd, information och påverkan. 
 
StödStödStödStöd Hjärtebarnsfonden anordnar anpassade barn- och ungdomsläger, läger för familjer med hjärtebarn 
i och konferens för vuxna födda med hjärtfel. Vi har även samarbete över de nordiska gränserna. 
Hjärtebarnsfonden utbildar engagerade medlemmar och förtroendevalda som ett personligt stöd till 
hjärtebarnsföräldrar runt om i landet. Samtal i stödjande syfte ges av dessa personer och 
Hjärtebarnsfondens personal. Föreningarna arrangerar stödträffar runt om i landet. 
 
Ekonomiskt stöd ges till forskning och utveckling och till enskilda familjer som stöd till bl a 
merkostnader vid långvariga sjukhusvistelser, som stöd till begravningskostnader eller aktiviteter i 
habiliterande syfte. 
 
Information Information Information Information ges via förtroendevalda och de tidigare utbildade personerna som nämnts. 
Hjärtebarnsfonden deltar och informerar olika professioner inom sjukvård, tandhälsa och skola om 
hjärtebarnens livsvillkor. Vi sprider också information genom tidningen Hjärtebarnet, via hemsidan, 
sociala medier och genom deltagande på kongresser, professionsmässor i Sverige och utomlands.  
 
PåverkanPåverkanPåverkanPåverkan bedrivs gentemot makthavare och politiker för att förbättra sjukvård och livsvillkor för barn 
och vuxna med medfödda hjärtfel och deras närstående.  
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Vilken kapacitet och vilket kunnande vi har för att uppnå målet  
 

Hjärtebarnsfonden har 5 anställda som arbetar med områdena stöd, information/kommunikation, 
påverkan och insamling.  Vi har nära 200 aktiva medlemmar i styrelser och kontaktpersoner som 
arbetar med den lokala föreningsverksamheten runt om i landet. Dessutom har vi kontaktpersoner som 
stödjer familjerna som befinner sig på sjukhusen i Göteborg och Lund, vilka är de två sjukhusen som 
genomför hjärtoperationer på barn i Sverige.   
 
Externa resurser är barn- och familjenätverket inom Funktionsrätt Sverige och samarbetet med Ronald 
McDonald Hus i Göteborg och Lund. Dessutom finns ett nära samarbete med hälso- och 
sjukvårdspersonal på barnhjärtmottagningar och GUCH-mottagningarna i landet och de opererande 
enheter som är en resurs i vårt målarbete. 
 
Hjärtebarnsfondens forskningsråd, bestående av tre professorer och en docent verksamma inom 
omvårdnad och medicinisk vetenskap samt en föräldrarepresentant. Rådet bedömer 
forskningsansökningarna och fungerar även som en resurs i frågor av medicinsk karaktär och vid 
omvårdnadsfrågor. 

 

 

 

 

Hur vet vi att vår organisation gör framsteg? 
 

Hjärtebarnsfonden får återkommande återkopplingar från medlemmar och professionen på vikten av 
det arbete Hjärtebarnsfonden utför.  
 
Genom de kvalitetsregister vi har tillgång till följer vi utvecklingen kring barnhjärtkirurgin och 
behandlingsresultaten. 
De forskningsrapporter fonden får ger återkoppling på att bidragen gör nytta.  
 
Alla läger och träffar anordnas av anställd personal tillsammans med deltagande ledare från 
Hjärtebarnsfonden. Genom enkäter utvärderas alla läger utbildningar och därigenom både 
kvalitetssäkrar och utvecklar vi verksamheten. 
 
Ombud från våra rikstäckande föreningar samlas till förbundsråd två gånger per år där verksamheten 
utvärderas och planeras vidare. 
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Vad har vi åstadkommit så här långt? 
 

Vi har genom stödverksamhet skapat nya nätverk mellan familjer som har barn med hjärtfel, mellan 
barn och unga med hjärtfel, mellan vuxna med medfödda hjärtfel via våra föreningar runt om i landet.  
 
Via våra fikagrupper som regelbundet besöker inneliggande familjer på de opererande sjukhusen i 
Göteborg och Lund, erbjuds en stunds samvaro och tillfälle att träffa andra i samma situation.  
Vår lägerverksamhet och lokala arrangemang har under året samlat barn, unga och vuxna till givande 
och utvecklande möten och aktiviteter.  
 
Utbildnings- och informationsverksamheten har ökat kunskapen hos föräldrarna om barnets hjärtfel och 
möjligheter till stöd och hjälp från samhället. Det har även ökat kunskapen och tryggheten hos vuxna 
med medfödda hjärtfel i att hantera sin sjukdom och livssituation. För många av de barn som deltagit 
vid Hjärtebarnsfondens verksamhet har det inneburit en ökad säkerhet och trygghet, bara av vetskapen 
att inte vara ensam. 
 
Hjärtebarnsfonden har vidareutvecklat kontaktpersons-utbildningen och därmed har vi skapat ytterligare 
möjligheter till stöd i våra föreningar. 
 
Vi har tidigare via vår projektverksamhet och i samarbete med sjukvården initierat och utvecklat en 
föräldrastöds- och utbildningsmodell på ett antal sjukhus i landet.  
 
Hjärtebarnsfonden har genom olika arrangemang nått ut till allmänheten med information om barn med 
medfödda hjärtfel. Ett sätt har varit att sälja hjärtebarnsarmband och det initierades av en av 
Hjärtebarnsfondens medlemmar. Ett annat sätt har varit arrangemanget av Hjärtebarnsloppet. Dessa 
två exempel har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att öka vetskapen om barn med medfödda hjärtfel. 
   
Hjärtebarnsfonden har tillsammans med enskilda föräldrar vid besök hos myndigheter och skola 
bidragit till ökad förståelse och stöttning till att få igenom deras rättigheter på ett mer tillfredställande 
sätt. 
 
Genom vårt påverkansarbete har vi bidragit till att förbättra förhållandena på de opererande klinikerna. Vi 
har också bidragit till en ökad kommunikation mellan de opererande enheterna inom barnhjärtkirurgi. 
 
Ett av de påverkansområden som varit i fokus har varit på den bristande tillgången till habilitering för 
barn med medfödda hjärtfel genom en omfattande Habiliteringsutredning och rapport till 
Socialstyrelsen. Arbetet har fortsatt i en arbetsgrupp bestående av barnkardiologer och andra inom 
habiliteringsprofessionen.  
 
Vi har också uppmärksammat brister i tillgänglighet i skolan för barn med medfödda hjärtfel att delta på 
lika villkor. Vi påverkar kontinuerligt via SPSM och skolverket samt utbildar skolpersonal.  
 
Vi har ett etablerat samarbete med Folksam som tagit fram ett försäkringsalternativ för barn med 
medfödda hjärtfel (upp till 18 år), som annars riskerar att stå helt utan olycksfalls- och sjukförsäkring. 
 
Genom våra forskningsbidrag och utvecklingsstipendier har vi bidragit till att utveckla vården och ökat 
kunskapen kring barn med hjärtfel. Genom ekonomiska bidrag till enskilda familjer vid långvariga 
sjukhusvistelser samt stöd till begravningskostnader, har vi bidragit till att underlätta den ekonomiska 
situationen för drabbade familjer. Under året har många behövande familjer mottagit ekonomiskt stöd. 
 
För att arbeta med stöd och påverkan för GUCH har vi påbörjat ett arbete för att uppmärksamma hur de 
7 olika GUCH-mottagningar runt om i landet arbetar. Detta i syfte för att skapa samstämmighet och för 
att påverka att vuxna med medfödda hjärtfel får sina behov tillgodosedda oavsett var man bor i landet.  
 
Ytterligare ett etablerat samarbete har varit aktuellt och Hjärtebarnsfonden är med och finansierar en 
del av projektet Stepstone, som studerar övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård. 

 


