
FORMIDDAGENS PROGRAM: 
9.00 - 13.00

HJERTEFORENINGENS 
SUNDHEDSKONFERENCE
Den 29. september 2020 
kl. 9.00 - 15.30 

9.00 – 9.30 Registrering

9.30 – 10.00
Velkommen og sidste nyt fra Hjerteforeningen    
Anne Kaltoft, adm. direktør  Hjerteforeningen

10.00 – 10.45
Hjertestopoverlevere – hvad fagfolk bør vide, indtil vi ved mere    
Ann Dorthe Zwisler, speciallæge, REHPA

10.45 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00
Ikke til forhandling      
Chris MacDonald, Humanfysiolog

12.00 – 13.00 Frokost



13.00 – 14.00

Atrieflimren 2020
med Claus Tveskov,  
Overlæge, ph.d.

Under oplægget vil ætiologi, 
symptomer, komplikationer, 
behandling på patienter med 
atrieflimren gennemgåes.

Oplæg uden deltagerbegrænsninger.

Sundhedspædagogik og 
etniske minoriteter
med Lisa Duus, Konsulent/
sundhed for etniske  
minoriteter og Special- 
konsulent, Indvandrer-
medicinsk Klinik, Odense 
Universitetshospital.

Workshoppen drejer sig om 
de barrierer og udfordringer, 
der findes i mødet med den 
etniske minoritetsborger 

Workshop med max. 25 deltagere.

HjerteKost-skemaet i 
den ernæringsfaglige 
behandling
med Trine Klink.

En workshop om Hjerte-
Kost-skemaets historie og 
eksempler på hvordan det 
kan benyttes i den  
ernæringsfaglige behandling 
af Hjertepatienter. 

Workshop max. 25 deltagere.

Hvorfor og hvordan 
med Ann Dorthe Zwisler, 
Speciallæge i Kardiologi og 
Videncenterchef for REHPA.

På workshoppen gennem-
gås baggrunden for brug at 
PRO (patientrapporterede 
oplysninger) og hvordan det 
tænkes brugt i den kliniske 
hverdag. 

Workshop max. 40 deltagere.

Moderne diabetesbe- 
handling af patienter 
med type 2-diabetes og 
hjertekarsygdom 
med Tina Vilsbøll, Professor, 
Overlæge.

Oplægget vil være baseret på 
seneste evidens, og fokusere 
på hvilke behandlere der gør 
hvad og hvornår.

Oplæg uden deltagerbegrænsning.

Anvendelsen af 
Watt-Max som test 
af arbejdskapacitet i 
kommunal hjerte- 
rehabilitering? 
med Thomas Maribo, 
Lisbeth Løvlund, og Claus 
Sevel, hhv. Forskningsleder, 
Fysioterapeut & Sundheds-
konsulent, lektor.
 
Oplægget tager udgangs-
punkt i teori og praksis i 
kommunal hjerte- 
rehabilitering. Watt-max 
som test af arbejdskapacitet 
og vores udfordringer som 
fagprofessionelle belyses.

Oplæg uden deltagerbegrænsning.

Heart&Mind – dør vores 
patienter af skræk? 
med Selina Kikkenborg 
Berg, Professor i Kardiologi 
med særlig fokus på klinisk 
sygepleje.

I oplægget vil der blive talt 
om spørgsmålet “Dør vores 
patienter af skræk, sorg og 
ensomhed? og hvordan skal 
vi som sundhedsprofes- 
sionelle forholde os til disse 
tilstande?”

Oplæg uden deltagerbegrænsning.

14.00 - 14.30 Pause

EFTERMIDDAGENS PROGRAM: 
13.00 - 14.00

Ved tilmelding skal du vælge to af nedenstående sessioner. En session før pausen og en efter pausen.



14.00 - 14.30 Pause

14.30 – 15.30

Tværsektoriel hjerte- 
rytmerehabilitering 
med Tove Sommer, Syge- 
plejerske, DG Rehabilitation 
og Caroline Elnegaard, Forsk-
ningsassistent.

Oplægget bliver en præsen- 
tation af et nyligt afsluttet  
projekt med fokus på påvirk-
ning af patientens livskvalitet 
samt screening og håndtering 
af angst og depression.  

Oplæg uden deltagerbegrænsning

Den svære kunst at fast-
holde adfærd – myter og 
muligheder
med Julie Midtgaard, Senior-
forsker og Psykolog.

Oplægget vil handle om, 
hvordan vi i praksis kan 
indrette os således, at flere 
fastholder en fysisk aktiv 
livsstil og formår at gøre 
fysisk træning til en stabil og 
blivende del af hverdagen.

Oplæg uden deltagerbegrænsning.

Bivirkninger og læge- 
middelinteraktioner ved 
brug af naturlægemidler 
med Anna-Marie Schjerning, 
læge og Ann Banke, læge.
 
Oplægget vil handle om de 
hjertepatienter, der anvender 
naturlægemidler i tillæg til 
den traditionelle medicinske 
behandling, og hvilke kom-
plikationer det kan have for 
patienten.

Oplæg uden deltagerbegrænsning.

Rehabilitering med 
fokus på arbejdsfast-
holdelse – hvordan 
tilgodeses det i reha-
biliteringen?
med Malene Stærmose, 
Socialrådgiver & Konsulent i 
Hjerteforeningen.

Workshop med oplæg 
samt sparring om arbejds-
fastholdelse som en del af 
rehabiliteringen. Der tages 
udgangspunkt i de nationale 
kliniske retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen, diverse 
undersøgelser og patient- 
oplevelser. 

Workshop max. 40 deltagere.

Nye guidelines for den 
medicinske behandling 
af Dyslipidæmi 
med Gunnar Gislason, 
Forskningschef i Hjerte-
foreningen.

Oplægget vil handle om 
guidelines for behandling af 
dyslipidæmi. Hjerte- 
foreningens Forskningschef 
Gunnar Gislason giver en 
status på behandlingsmål 
og den nationale medicinske 
behandlingsvejledning.

Oplæg uden deltagerbegrænsning.

“Eksempler på Reha-
biliteringstilbud – og 
hvordan vi lykkes med 
det” 
Sessionen består af to 
oplæg hver på en varighed 
af 30 minutter  

1. “Superviseret gang- 
træning til borgere med 
claudicatio intermittens” 
med Trine Knudsen, 
Udviklingsterapeut, Cand.
Scient.Fys. 

2. “Rehabilitering efter 
blodprop i lungen” med 
Nanna Rolving, Forsker 
og Fysioterapeut.

Livet efter overlevet 
hjertestop
med Mette Kirstine Wagner, 
Klinisk Sygeplejespecialist.

Workshoppen vil centreres 
om, hvad fagprofessionelle 
bør vide i forbindelse med 
hjertestopoverlevere i reha- 
biliteringen.

EFTERMIDDAGENS PROGRAM: 
14.30 - 15.30

Ved tilmelding skal du vælge to af nedenstående sessioner. En session før pausen og en efter pausen.


