
Vis hjælpelinjer som hjælp ved 
placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet, vælg 
’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved  
’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Fremhæv et eller  
flere ord i overskriften 

1. Markér ord 
2. I Font-menuen vælger du 

Kulturista(Headings), placeret højst 
oppe i Drop-down menuen 

3. Vælg Bold 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

 
Når du laver et nyt slide  

kan du vælge layout direkt  
under knappen Nyt dias 
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Afrapportering 



”Vi er nok lidt overbeviste om, at der eksisterer flere 
anden etniske, dårlige hjerteborgere, end vi ser. Men 
som vi siger: ’Vi får kun dem, som nogen sender til os’.” 
(Sundhedsprofessionel, kommune) 

 



Baggrund 

• Ikke alle patienter med behov henvises til, deltager i og 
fuldfører hjerterehabiliteringsprogrammer 
 

• Der er social ulighed i hjertesygdom og -rehabilitering 
 

• Patienter med iskæmisk hjertesygdom, der ikke deltager 
i rehabilitering, formodes at have et øget antal 
genindlæggelser og øget dødelighed 

 



Socialdifferentieret 
hjerterehabilitering 

• Udfordring: Man når ikke de patienter, der ifølge 
eksperterne har størst behov 
 

• Der er behov for en socialdifferentieret tilgang til 
hjerterehabilitering 
 

• I videnskabelig litteratur defineres socialdifferentieret 
hjerterehabilitering typisk som: 

 Særligt, udvidet forløb, der er tilpasset patienter med 
 kort uddannelse og et svagt socialt netværk 



Formål 

• At afdække hvordan man på sygehuse og i kommuner 
forstår og tilrettelægger socialdifferentieret 
hjerterehabilitering samt hvilke erfaringer patienter har i 
den forbindelse 



Metode 

• Hvordan?  
• 21 fokusgruppeinterviews med sundhedsprofessionelle og patienter 

 
• Hvem ? 

• Fem sygehuse  
• Seks kommuner 

  





30 sundhedsprofessionelle  

• Sygehuse: 14 sundhedsprofessionelle (fem fokus-
gruppeinterviews)  
• Sygeplejersker, fysioterapeuter, læge, diætist 

 
• Kommuner: 16 sundhedsprofessionelle (fem fokus-

gruppeinterviews)  
• Fysioterapeuter, sygeplejersker, diætist, SOSU-assistent 



34 patienter 

• Sygehuse: 15 patienter (fem fokusgruppeinterviews) 
 

• Kommuner: 19 patienter (seks fokusgruppeinterviews) 
 

 
• 23 mænd, 11 kvinder 

• 22 kort/ingen uddannelse (jf. DUN klassifikation) 

• 8 patienter bor alene, 26 patienter gift/samboende  

• 11 patienter under 60 år 

• Andre kroniske sygdomme, handicaps og/eller belastende tilstande 
(fx dårlig økonomi, hjemløshed, alvorlig sygdom i nær familie) 



Opfølgende interviews  

Læringspunkters relevans og meningsfuldhed: 
 

• Syv telefoninterviews  
• Fire sundhedsprofessionelle fra tidligere interview 
• Tre patienter fra tidligere interview 
 

• Et fokusgruppeinterview m. fire patienter (44-67 år), der havde 
fravalgt at deltage i hjerterehabilitering (Kontakt gn. Hjerteforeningens 
Barometerundersøgelse) 

  
 

 



Overordnede  
læringspunkter 

• Manglende konsensus om definition og forståelse af 
socialdifferentieret hjerterehabilitering 
 

• Forskning tager afsæt i bestemte patientkategorier, 
eksempelvis patienters uddannelsesgrad og sociale 
netværk 
 

• De sundhedsprofessionelle tilrettelægger 
socialdifferentieret hjerterehabilitering med afsæt i 
den enkelte patients behov og livssituation 



”Jamen, altså jeg forstår det jo som, at man skal 
tilrettelægge – altså man skal være så fleksibel i sit 
tilbud, så man kan tilrettelægge efter de behov, som 
den enkelte patient har. Og det kan jo være meget 
forskelligt alt afhængig af, hvilke ressourcer de har. (…) 
Så jeg tænker egentlig ikke, at det hedder 
socialdifferentiering, men jeg sidder og laver en 
individuelt tilpasset rehabiliteringsplan i samarbejde 
med dem [patienterne], som giver mening for dem 
(…). Fordi jeg prøver virkelig at tænke: Hvad har du 
brug for? Mere end: Er du en af de sårbare og 
udsatte?” (Sundhedsprofessionel, kommune) 



Sårbarhed 

• Sårbarhed kan opstå af mange grunde og inden for alle 
sociale lag 
 

• En kombination og ophobning af forskellige sygdomme og 
vanskelige kår kan forårsage sårbarhed 
 

• Udpræget utryghed kan betragtes som en markør for 
sårbarhed. 

 



”Den værste tid for mig har været, fra jeg slap 
sygehuset og blev sendt hjem med en kasse 
piller. Jeg har aldrig nogensinde taget medicin 
før (…). Og så sidder man der. Hvad skal jeg så? 
Og skide ræd er du, for at der lige pludselig 
sker noget igen. Og ondt har du. Det var den 
værste tid, hvor du er fuldstændig overladt til 
dig selv (…). Det er frygteligt svært at sidde 
med alt det der, og jamen, føle sig fuldstændig 
som Palle [alene i verden].” (Patient, kommune) 



Forhold der kan gøre patienter sårbare   
 

• Minoritetsbaggrund og dårlige danskkundskaber 

• Ophobning af forskellige sygdomme 

• Ophobning af vanskelige sociale kår, herunder dårlig økonomi 

• Hyppig og/eller langvarig kontakt med socialvæsenet 

• Hjemløshed 

• Misbrug 

• Psykisk sygdom 

• Manglende socialt netværk 

• Hjemmeboende børn og unge 

• Handicap og funktionsbesvær 

• Alderdom 

• Graden af tilknytning til arbejdsmarkedet 



Rekruttering - af sårbare patienter 

• Rehabilitering som en naturlig forlængelse af 
behandling  
 

• Centrale principper: Timing, dosering og vedholdenhed 
 

• Opmærksomhed på praktiske og logistiske udfordringer 
(fx transport, beklædning) 



Fastholdelse - af sårbare patienter 

• Individuel hensyntagen, fleksibilitet og kreativitet 

• Systematisere og prioritere sammen med patienten 

• Erhvervsaktive patienter: rehabilitering indpasses i 
arbejdslivet 

• Ved udeblivelse: systematisk opfølgning på alle patienter  

• Behov for psykolog- og socialrådgiver 

• Tryghedsskabende relationer og rammer 

 
 



”Man skal ikke undervurdere det der med, at man 
føler, at man har en kontakt, og at der er en ramme, 
hvori man kan agere.” (Patient, sygehus) 

”Når man ringer til Karin [sygeplejerske], og når man 
ringer til sekretærerne, så bliver der taget hånd om 
én. Og man får det allerede meget bedre, for der er 
nogen, som vil lytte på én, og det betyder så meget.” 
(Patient, sygehus) 



Afslutning - af sårbare patienter 

• Rehabiliteringsforløb forlænges ofte 

• Iværksættelse af tiltag vedrørende fortsat træning og 
påbegyndte livsstilsforandringer 

• Stort potentiale i samarbejde mellem kommune og 
lokalsamfund (fx fitnesscentre, idrætsforeninger) 

• Permanent tilgængelig hotline (fx til hjertesygeplejerske) 



Samarbejde - sygehuse og kommuner 

• Overgange ml. sygehuse og kommuner – problem vedr. 
henvisning og frafald 

• Trygge rammer og oplevelse af sammenhæng i hele 
rehabiliteringsforløbet 

• Klare, enkle og lokalt tilpassede procedurer for 
henvisning 

• Tydelig information om ”Hvad skal ske?” og ”Hvem kan 
kontaktes” i tvivlsspørgsmål 

 



Konklusioner og 
læringspunkter 

• Afsæt i sundhedsprofessionelles og patienters 
praksiserfaringer (fem sygehuse, seks kommuner) 

• Ikke evidensbaseret viden 

• Yderligere forskning til at udarbejde nye evidensbaserede 
anbefalinger for socialdifferentieret hjerterehabilitering 



Retningslinjer og 
hverdagspraksis 

• Sundhedsprofessionelle tilstræber at følge 
retningslinjer og lokale procedurer 

• Sundhedsprofessionelle må kontinuerligt bøje disse – 
for at sikre den fornødne fleksibilitet 

 





Der findes flere pre-definerede 

tekstdesign 

1. Niveau 

 Tekst 25 pkt 
2. Niveau 

 Tekst 10 pkt 

3. Niveau 

 Tekst 14 pkt  

4. Niveau  

→ Bullet 14 pkt  

5.Niveau 

→  Bullet 12 pkt 

For at skifte mellem de  
forskellige niveauer brug 

’Forøge/Formindske indryk’ 

Tak for ordet! 
liin@si-folkesundhed.dk 

Tak til:  
 

• Deltagende sundhedsprofessionelle og patienter 
 

• Professor Mogens Lytken Larsen og professor Ann-Dorthe Zwisler 
 

• Hjerteforeningen 
 

• Sygekassernes Helsefond, Fondation Juchum, Sundhedsministeriet 
(Aktivitetspuljen), Anne Margrethe & Thorkild Willemsens Fond, 
Mikkelsens Mindefond, J.J. Bahnson og Hustrus Fond, Stenild 
Hjorths enke Else Hjorths Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Poul og 
Else Tausons Fond og Wasehuus-Fond 

 

• Projektgruppen på Statens Institut for Folkesundhed, SDU 

 


