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Moderator: Line Gade
Line Gade er chefrådgiver i sundhedskommunikation.com og vært ved sundhedskommunikation.com/podcasten-sundhedsvisioner. Line kommer som moderator til Hjerteforeningens Sundhedskonference med et
stort engagement og en finger på pulsen, når det gælder den social- og sundhedspolitiske agenda.
09.00-10.00

Hjerteforeningen anno 2021
Direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft
Anne Kaltoft tager os på Hjerteforeningens mission for at vinde kampen mod hjertesygdom gennem
forskning, forebyggelse og patientstøtte, hvor vi drømmer om, at livet og ikke sygdom er i fokus.

Livet med Hjertesygdom
Seniorforsker i Hjerteforeningen Nina Føns
Nina Føns vil præsentere de vigtigste fund fra Hjerteforeningens nationale undersøgelse ”Livet med hjertesygdom” – en undersøgelse af hvordan hjertepatienter og deres pårørende oplever livet med hjertesygdom
og mødet med sundhedsvæsenet.
10.15-11.00

Sårbar - det kan du selv være
Professor Morten Sodemann
Morten Sodemann giver os et indblik i, hvordan fagfolks forståelse af sårbarhed kan påvirke mødet med
patienten. Derudover får du redskaber til, hvad du konkret kan gøre i mødet med sårbare hjertepatienter og
pårørende.

Fra rask til syg på 10 minutter
Hjertepatient og patientstøtte i Hjerteforeningen Henrik Norrild
En fortælling om at blive akut hjertesyg, og om den angst og de tanker og følelser, der følger med.
11.15-12.00

Future patient – telerehabilitering af hjertepatienter
Professor, Ph.d. Birthe Dinesen
Birthe Dinesen præsenterer, hvordan hjertepatienter kan bruge ny teknologi til selvmåling under rehabilitering
og følge egne data på Hjerteportalen.dk. Som en ny mulighed vil Hjertespillet som App også blive præsenteret, samt resultater fra den nyeste forskning på området.

Har patienter med hjerte-stentklap gavn af online rehabilitering?
Fysioterapeut og Ph.d. Barbara C. Brocki.
Barbara C. Brocki gennemgår den nyeste viden om træning og rehabilitering i forbindelse med TAVI-klapoperation, samt forskningsresultater om telerehabilitering efter TAVI.
12.15-12.50

Etik og velfærdsteknologi
Filosof og tidligere formand for Det Etiske råd Jacob Birkler
Velfærdsteknologi får en stadig større plads i vores hverdag, men i hvilket omfang bør teknologien henholdsvis supplere og evt. erstatte den menneskelige kontakt? Hvilken plads får de økonomiske hensyn set i forhold
til de menneskelige hensyn, når nye teknologier tages i brug? Teknologiens positive muligheder skal
udnyttes, samtidig med at værdigheden bevares.
12.50-13.00
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