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HJERTELINJEN ALLE HVERDAGE  9-16
RING GRATIS PÅ 70 25 00 00

HJERTEFORENINGENS RÅDGIVERE ER HJERTESYGEPLEJERSKER, DIÆTISTER, FYSIOTERAPEUTER, 

SOCIALRÅDGIVERE OG PSYKOLOGER.



WEBINARER TIL PATIENTER 
OG PÅRØRENDE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udviklingen af webinarer, som erstatning for de fysiske foredrag, tog fart under nedlukningen, hvor pladserne hurtigt blev optaget. I evalueringerne kan vi se, at patienterne og de pårørende er glade for den fleksibilitet der er forbundet ved at kunne sidde hjemme og ikke at skulle ud af døren. Tilbagemeldingerne er også, at formidlingen er i øjenhøjde og indholdet er brugbart for den enkelte.Det har også betydet, at vi fortsætter med at tilbyde webinarer. Lige aktuelt har vi  behandling af forhøjet kolesterol samt kost ved forhøjet kolesterol.Oplægsholderne er sygeplejersker, læger, diætister, psykologer og socialrådgivere med særlige kompetencer indenfor hjerte-kar-området.�Emnerne er f.eks.:��- Sygdom og behandling�- Kost og motion�- Mental sundhed�- SocialområdetWebinarerne kan ses live og gemmes efterfølgende på Hjerteforeningens hjemmeside, hvor de kan genses.Gratis adgang og ikke nødvendigt at være medlem af HF. Fordelen ved at være medlem er dog, at man så direkte bliver informeret om kommende webinarer og også hvordan man tilmelder sig. Men alle kan gå på vores hjemmeside og melde sig til den vej.Webinarer – som sagt er de virtuelle. Men alle vores gode lokalforeninger i kommunerne kommer sikkert også til at tilbyde fysiske foredrag eller hjertecafeer.



PODCASTS TIL PATIENTER OG 
PÅRØRENDE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På Hjerteforeningens hjemmeside kan man finde vores podcasts. Fx om: CoronaAtrieflimren HjertesvigtSeksualitet KolesterolKostDiverse klapsygdomme osv.Her medvirker læger, diætister og psykologer – alle med specifik viden om hjertet. Og der er flere undervejs.    www.hjerteforeningen.dk/podcast



HJERTEMOTION

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I HF har vi som en del af vores nationale strategi udviklet Hjertemotion, som er vores motionstilbud til borgere med hjertesygdom. Det er et koncept, der nu tilbydes i stort set alle kommuner i landet. Når jeg kalder det er koncept, er det fordi vi stiller nogle krav til udformningen af det for at det må betegnes som HM. Hjertemotion varetages som udgangspunkt af fysioterapeuter der skaber trygge rammer for deltagerne, og med mulighed for at få gode råd og vejledning af instruktøren, mens de motionerer. Nogle steder er det den samme fysioterapeut, som patienterne kender fra sundhedscenteret, som varetager HM, og det bidrager til en tryg overgang.Hjerteforeningen ønsker at hjælpe borgere med hjertesygdom med livslang rehabilitering, og det sker bedst i lokalområdet hvor borgerne bor. Det er jo netop i det lokale, at der kan ske netværksdannelse hvor der kan skabes sociale relationer. Hjertemotion er som udgangspunkt inddelt i en forårs- og en efterårssæson. Deltagerne mødes til en times motion om ugen efterfulgt af en halv times socialt samvær. Hjertemotion har til formål at støtte borgere med hjertesygdom til et aktivt hverdagsliv med motion og hjertesunde vaner. Det gælder både de borgere, der for nylig har afsluttet et rehabiliteringsforløb i region eller kommune, og de der efter en inaktiv periode ønsker støtte og inspiration til at komme i gang med motion.Hjertemotion er ikke en erstatning for fase 2 rehabilitering, men skal ses som et supplement undervejs eller bagefter. Med Hjertemotion ønsker vi at understøtte brobygningen fra hjerterehabiliteringsforløbet til et aktivt hverdagsliv med motion og hjertesunde livstilsvaner. 



          

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tænd og træn'Tænd og Træn dit hjerte' er for dig, der er ny-opereret hjertepatient og ønsker at dyrke motion hjemmefra, mens du venter på rehabilitering, eller som et supplemet undervejs. Det kan også være at du er uvant med motion, og har brug for at komme i gang med motion på en tryg måde.HjertemotionHjertemotion online er et digitalt supplement til vores fysiske Hjertemotion som findes i lokalforeningerne over hele landet. Hjertemotion online er for dig der er hjertepatient og har afsluttet et rehabiliteringsforløb i region eller kommune, og ønsker fortsat støtte og inspiration til motion.HjertetræningHjertetræning er for dig, der er stabil hjertepatient samt andre interesserede, der ønsker inspiration til fysisk aktivitet og bevægelse. Hvert program indeholder opvarmning, styrke og puls samt udstrækning instrueret af Hjerteforeningens ambassadør, Thomas Evers Poulsen.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Benytte ”søg” i højre hjørne



PATIENT- OG 
PÅRØRENDESTØTTER

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Patientstøtterne er pt. et projekt støttet af Sallingfonden. Ambitionen er udbredelse til alle 21 akuthospitaler på sigt. Fysisk på udvalgte hospitaler – i region Midt er det på Viborg sygehus og næste sygehus er her i Skejby På telefonen samt virtueltPeer-to-peerPå den anden side af egen sygdom – screenet og uddannede – vi står inde for at det er mennesker der besidder empati og at de formår at være til rådighed og lytte – egen sygdom i baggrundenIndgyder håb Kan kontaktes via Hjertelinjen eller via hjerteforeningen.dk/patientstøtter eller hjerteforeningen.dk/pårørendestøtterPatientstøttegalleri 



FAGNET
TIL DIG SOM ARBEJDER MED 
HJERTE-KAR-OMRÅDET
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