
Temaeftermiddag 

Træningsbaseret hjerterehabilitering – fra hospital til 

kommune  

 

 

 

Denne temaeftermiddag er for dig som er: 

 Sundhedsprofessionel (eks. fysioterapeut, ergoterapeut 

sygeplejerske, læge, psykolog, diætist eller lign.) og har interesse 

i rehabilitering af kronisk hjertesyge. 

 

 Arbejder med rehabiliteringsforløb, der indbefatter 

sektorovergange. 

 

 Hjertesyg eller pårørende til en hjertesyg, der har 

gennemgået/gennemgår et rehabiliteringsforløb. 

 

 Arbejder med forskning eller kvalitetsudvikling på 

hjerteområdet på et praktisk eller strategisk plan. 

 

Temaeftermiddagen vil blandt andet indeholde en præsentation 

af resultaterne fra et tværsektorielt forskningsprojekt, der har 

undersøgt fravær og frafald i hjerterehabiliteringsforløb delt 

mellem hospital og kommune. Ydermere vil elementer, der kan 

have betydning for valg og fastholdelse af rehabiliteringstilbud 

blive debatteret via oplæg og paneldebat.  

 

Vel mødt - vi glæder os til at se jer! 

 

Med venlig hilsen 

Klinisk Forskningsenhed, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, 

Sjællands Universitetshospital 

 

Tidspunkt 

Fredag d.20 marts 2020, kl. 11.30-
15.00 

Sted 

Det store auditorium, Sjællands 
Universitetshospital Roskilde, 
Vestermarksvej – indgang 16, 4000 
Roskilde (se kort) 

Kort over hospitalet: 
https://www.regionsjaelland.dk/sun
dhed/geo/roskildesygehus/findvej/Si
der/default.aspx 

Praktisk information 

Deltagelse er gratis men kræver 
tilmelding da vi har begrænsede 
pladser – tilmeld dig på:  

roskoe-aorta@regionsjaelland.dk 

(foregår efter først-til-mølle 
princippet) 

Ved afbud: bliver du forhindret i at 
deltage, bedes du hurtigst muligt 
melde afbud via mail, så pladsen kan 
gives til anden side. 

Transport/parkering: Ankommer du 

med tog, er der ca. 8-10 minutters 

gang til auditoriet fra stationen. 

Ankommer du i bil, bør du sætte 

ekstra tid af til at finde en 

parkeringsplads. Det kan være 

problematisk at finde en plads på 

sygehusets parkering. Er dette ikke 

muligt, foreslås parkering på de 

omkringliggende veje f.eks. 

Munkesøvej eller Ny Østergade. 

 

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/findvej/Sider/default.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/findvej/Sider/default.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/findvej/Sider/default.aspx
mailto:roskoe-aorta@regionsjaelland.dk


PROGRAM 
 

11.30-12.00 Let frokost (sandwich, frugt og vand) 

Serveres i forhallen uden for det store auditorium 

 

12.00-12.05 Velkomst  

Velkomst v.: 

Lars Bo Jørgensen, Udviklingsterapeut, PhD studerende, Klinisk Forskningsenhed, Afdeling for Ergo- og 

Fysioterapi, Sjællands Universitetshospital 

 

12.05-12.25 Fysisk træning og rehabilitering ved kronisk hjertesygdom – hvor er vi i 

dag? 

Oplægsholder: Lars Hermann Tang, Fysioterapeut, Seniorforsker, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, 

Slagelse Sygehus 

 

12.25–12.55 Systematisk registrering af frafald og fravær i hjerterehabiliteringens 

træningsdel – præsentation af resultater fra projekt AoRTA  

Oplægsholdere:  

Birgitte Blume, Specialeansvarlig fysioterapeut, Master i idræt og velfærd, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde 

Anders Ravnholt Schüsler Damlund, Fysioterapeut, Cand.scient.san, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde 

 

 

12.55–13.25 Pause og networking 

Forfriskninger serveres i forhallen ved det store auditorium 

Husk at omstille P-skiven hvis I er i bil 

 

 

13.25-13.45 Udfordringer ved sektorovergange i rehabiliteringsforløb 

Oplægsholder: Tom Møller, Sygeplejerske, PhD, Forskningsleder, Rigshospitalets Center for Kræft og 

Organsygdomme Afd. Anæstesi og Operationsgangen 2041-44 



13.45-14.05 Deltagelse i fysisk træning og rehabilitering, hvad kan vi gøre for at øge 

fastholdelse? 

Oplægsholder: Julie Midtgaard, Psykolog, PhD, Seniorforsker, Universitetshospitalernes Center for 

Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) 

 

14.05-14.50 Paneldebat – Perspektiver på fysisk træning og rehabilitering af kronisk 

hjertesyge, hvad gør vi nu? 

 

Paneldebat deltagere:  

1. Tom Møller, Sygeplejerske, PhD, Forskningsleder, Rigshospitalets Center for Kræft og 

Organsygdomme, Afd. Anæstesi og Operationsgangen 2041-44 

2. Julie Midtgaard, Psykolog, PhD, Seniorforsker, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig 

Forskning (UCSF) 

3. Birgitte Blume, Specialeansvarlig fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd, Afdeling for Ergo og- 

Fysioterapi, Sjællands Universitetshospital, Roskilde 

4. Lotte Helmark, Sygeplejerske, Forløbskoordinator, PhD studerende, Kardiologisk afdeling, Sjællands 

Universitetshospital, Roskilde 

5. Dorthe Hornsgaard, Fysioterapeut, Konsulent, Hjerteforeningen 

6. Anne-Cathrine Dragsted, Fysioterapeut, Kvalitets- og udviklingsmedarbejder, Solrød Kommune 

 

 

Debat-moderator: Lars Hermann Tang, Fysioterapeut, Seniorforsker, Afdeling for Fysioterapi og 

Ergoterapi, Slagelse Sygehus 

 

14.50-15.00: Tak for i dag 

Kort afrunding v. Klinisk Forskningsenhed, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, Sjællands Universitetshospital 

 

 

 

  

 

 


