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Kære læser

Med dette idékatalog ønsker Hjerteforeningen at inspirere de mange sygehuse og kommu-
ner, som hver dag forsøger at inkludere deres mest sårbare borgere i hjerterehabiliteringen.

I dag ved vi, at deltagelse i hjerterehabilitering reducerer dødeligheden, men også at der er 
betydelige sociale forskelle i, hvem der tilbydes og deltager i tilbuddene. Derfor er det vig-
tigt, at sundhedsvæsenet i langt højere grad end i dag kan rumme de mange patienter, som 
har sværest ved at følge et standardprogram. Det kræver, at både sygehuse og kommuner 
organiserer og indretter sin hjerterehabilitering på en ny måde.

Heldigvis oplever vi i Hjerteforeningen en stigende interesse for området. Vi møder dog 
også uklarheder i forhold til at vide, hvem de sårbare er, at have overblik over egnede tilbud 
og indsigt i, hvad det kræver af personalet og organiseringen at praktisere.

Til inspiration præsenterer kataloget derfor tre gode bud på socialdifferentieret hjertereha-
bilitering. To af dem finder sted i kommuner, mens det tredje foregår tværsektorielt. Ens for 
dem alle er, at de understøtter centrale læringspunkter fra rapporten ”Socialdifferentieret 
hjerterehabilitering. Sundhedsprofessionelle og patienters perspektiver”, som er udgivet af 
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, på vegne af Hjerteforeningen. 

Ønskes hele rapporten og supplerende præsentationsvideoer af de tre cases, se 
www.hjerteforeningen.dk/saarbar
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Afgrænsning af målgrupper for so-
cialdifferentieret hjerterehabilitering

• Social differentiering er individuel differentiering. 
Indled derfor et rehabiliteringsforløb med en sam-
tale – gerne ud fra et struktureret samtaleværktøj. 
Her kan I både tale med patienten om selve diagno-
sen, rehabiliteringstilbuddet og den generelle livssi-
tuation og sociale netværk. 

• Sårbarhed kan have mange årsager og findes inden 
for alle sociale lag. Ofte vil det være en kombination 
og ophobning af forskellige sygdomme og vanske-
lige kår, der skaber sårbarheden (fx økonomi, be-
skæftigelse, boligsituation og socialt netværk).

• Hvis hjertepatienten virker særligt utryg og bekym-
ret, kan det være en markør for sårbarhed.

Rekruttering og kommunikation

• De mest sårbare har brug for en særlig indsats i 
rekrutteringen. Generelt kan det være en fordel at 
præsentere rehabiliteringen som en naturlig for-
længelse af behandlingen – og ikke som noget, der 
kan vælges til og fra.

• Timing, dosering og vedholdenhed i kommunikati-
onen er i fokus for rekrutteringen:

Timing – vælg det rette tidspunkt, når I serverer 
information og tilbud om deltagelse i rehabilite-
ring. Patientens aktuelle og psykiske tilstand skal 
altid vise vejen frem.

Dosering – gør information om rehabiliteringstil-
buddet overskuelig og relevant og vælg de ind-
satser, der giver mening for patienten.

Vedholdenhed – bliv ved med at motivere en 
patient til deltagelse i rehabiliteringsforløb. Også 
selvom patienten tidligere har afvist at være med.

• Som sundhedsprofessionelle kan I hjælpe med at 
løse de praktiske og logistiske udfordringer, som 
patienten måtte have for at kunne deltage i rehabi-
literingen (fx transport, beklædning o.l.).

Læringspunkter
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har opstillet en 
række læringspunkter på baggrund af rapporten ”Socialdifferentieret 
hjerterehabilitering. Sundhedsprofessionelles og patienters perspekti-
ver”. Med udgangspunkt i dem kan I som kommune eller sygehus hen-
te inspiration til arbejdet med socialdifferentieret hjerterehabilitering.  
Hjerteforeningen præsenterer her rapportens læringspunkter i en let-
tere redigeret form. Flere vil blive eksemplificeret i katalogets tre case 
portrætter. 

Download hele rapporten og alle læringspunkterne på 
www.hjerteforeningen.dk/saarbar
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Tilrettelæggelse af aktiviteter med 
henblik på at øge fastholdelsen

• Det kan kræve individuelle hensyn, fleksibilitet og 
kreativitet at tilrettelægge aktiviteter. For særligt sår-
bare kan det være nødvendigt med gradvis opstart 
af rehabiliteringsforløb.

• Hjælp erhvervsaktive patienter med at få arbejdsliv 
og deltagelse i rehabilitering til at hænge sammen.

• Sårbare patienter kan have svært ved at overskue 
flere livsstilsændringer på én gang. Med afsæt i den 
indledende samtale kan I gøre det overskueligt for 
patienten, hvad næste skridt er.

• Visse patienter kan være hårdt belastede socialt, psy-
kisk og/eller økonomisk. Derfor kan de have svært 
ved at deltage i rehabilitering. Her er det en fordel at 
inddrage psykolog og socialrådgiver i forløbet.

• Træning på hold er en fordel. Det skaber fællesskab 
og giver mulighed for at udveksle erfaringer. For de 
patienter, der er utrygge ved træningen, kræver det 
en særlig vejledning fra de sundhedsprofessionelle. 
Overvej også gerne alternativer, hvis patienten ikke 
trives med holdtræning.

• De pårørende kan spille en stor rolle, når de ind-
drages i rehabiliteringsforløbet. Fx i form af særlige 
erfaringsfora for pårørende eller invitation til at del-
tage i den fysiske træning.

• Hvis patienten udebliver, er det en god ide at følge 
op på telefon eller lign.

Afslutning

• For mange patienter er det utrygt at afslutte et reha-
biliteringsforløb. Derfor er det vigtigt med tiltag, der 
hjælper til at fortsætte træning og andre livsstilsæn-
dringer efter et afsluttet forløb. Sårbare patienter 
kan have behov for tilbud om træning i længere tid.

• Der kan være store fordele i, at kommuner og ci-
vilsamfund arbejder sammen - fx fitnesscentre, 
idrætsforeninger o.l. 

• Patienter efterspørger muligheden for et fast net-
værk med ligesindede, hvor de kan udveksle erfa-
ringer. Fx i en hjerte- eller kronikercafé.

• Mange patienter vil gerne have en fast hotline til en 
sundhedsprofessionel, der er ekspert på det kardiolo-
giske område – både under og efter rehabiliteringen.

7

Samarbejde mellem sygehuse 
og kommuner

• Det er vigtigt med tæt dialog og klare arbejdsgan-
ge, når patienter bliver henvist fra sygehus til kom-
munal rehabilitering. Samtidig kan fælles møder 
sikre gensidig opkvalificering og inspiration. 

• I overgangen fra specialiserede til lokale sy-
gehuse oplever mange patienter problemer i 
form af mangelfuld information, forsinkelser 
og manglende overlevering af journaler. Særligt 
for sårbare patienter kan dette føre til utryghed. 
Derfor er tydelig og retvisende information til 
patienten afgørende.

• Lang transporttid fra sygehuset kan være en 
barriere for deltagelse i rehabilitering. For enkel-
te patienter kan det derfor være en fordel, at 
rehabiliteringen foregår i kommunalt regi.

Download hele rapporten og alle læringspunkterne 
på www.hjerteforeningen.dk/saarbar
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Brønderslev
Case 1

Denne case eksemplificerer især brugen af følgende  
læringspunkter:

Rekruttering og kommunikation fx rehabiliteringen præ-
senteres som en naturlig forlængelse af behandlingen og 
ikke som noget, der kan vælges til og fra.

Tilrettelæggelse af aktiviteter med henblik på at øge fast-
holdelsen fx ikke planlægge for mange livsstilsændringer på 
én gang, vælg de indsatser, der giver mening for patienten.

Samarbejde mellem sygehuse og kommuner fx tæt dialog 
og klare arbejdsgange, når patienter bliver henvist fra syge-
hus til kommunal rehabilitering. Samtidig kan fælles møder 
sikre gensidig opkvalificering og inspiration.

Rehabilitering flytter til sundhedscentrene

Når det kommer til rehabilitering af hjertepatienter, 
har Regionshospital Nordjylland, Hjørring, lagt de 
gamle vaner på hylden. Den tidligere kassetænkning 
er erstattet af individuelle forløb og et nært og suc-
cesfuldt parløb med de kommunale sundhedscen-
tre. Til stor gavn for ikke mindst de sårbare patienter.

Gitte Nielsen er overlæge i Kardiologisk Afdeling på 
Regionshospital Nordjylland og en af drivkrafterne bag 
sygehusets nye måde at tænke rehabilitering. Da hun 
startede på projektet for 5 år siden, var sygehuset me-
get firkantet omkring rehabilitering af hjertepatienter. 
Dengang tog man ikke hensyn til den enkeltes situa-
tion og ønsker, men vurderede udelukkende rehabili-
teringen ud fra typen af indgreb: “Det betød fx, at vi i 
forbindelse med ballonudvidelser både tilbød specia-
liseret rehabilitering til de ressourcestærke og ressour-
cesvage. Samtidig udgjorde de geografiske afstande 
en udfordring. Det kunne fx tage en hjertepatient fra 
Skagen over en times transporttid at komme til reha-
bilitering på sygehuset - og dette to gange om ugen i 
12 uger. Derfor oplevede vi et stort frafald.”

Siden da er frafaldet reduceret, ikke mindst blandt de 
sårbare, takket være en målrettet og individuel måde 
at tænke rehabilitering på. Hver enkelt hjertepatient 
får nu tilbudt et skræddersyet forløb i tæt samarbejde 
med de lokale sundhedscentre.

Et stærkt parløb
Som noget nyt har sygehuset overdraget opgaven 
med rehabilitering fase 2 til de kommunale sundheds-
centre. Gitte Nielsen forklarer: “Ved at få de lokale 
sundhedscentre meget mere ind over rehabiliterin-
gen, så de nu står for stort set alt undtagen den me-

dicinske behandling, kommer vi som sundhedsvæsen 
tættere på patientens hverdag. Så jeg tog rundt og be-
søgte sundhedscentrene og blev mødt af stort enga-
gement, viden og ikke mindst en lyst til at samarbejde 
om rehabilitering.” 

Kjersti Wien Quistgaard er en af de sygeplejersker, som 
Gitte Nielsen stødte på, da hun kontaktede sundheds-
centrene. Hun er rehabiliteringsansvarlig på hjerteom-
rådet i Brønderslev Kommunes sundhedscenter. For 
hende har det været en god oplevelse at få overdraget 
opgaven med rehabilitering. “Overgangen har funge-
ret rigtig godt. Særligt fordi vi har en direkte hotline til 
sygehuset, hvis vi har brug for hjælp med en patient. 
Samtidig gør denne hotline borgerne trygge ved be-
handlingen. Og så giver det rigtig god mening at have 
rehabiliteringen i nærmiljøet – der hvor borgeren bor. 
Så det er nemmere at motivere borgerne til at møde op 
– særligt dem med de færreste personlige ressourcer. 
Vores hold er i hvert fald fuldt booket hver gang.” 

Samarbejde frem for alt

I 2011 blev Regionshospital Nordjylland tilbudt at del-
tage i et forskningsprojekt med Aalborg Universitet 
om telemedicin og rehabilitering af hjertepatienter. 
Projektet stillede bl.a. skarpt på mulighederne for at 
tilbyde patienterne individuelle forløb i samarbejde 
med de kommunale sundhedscentre. Det blev start-
skuddet til et opgør med den klassiske måde at tænke 
rehabilitering på. I dag deler de ikke rehabilitering op 
i specialiseret og almen. Alle forløb strikkes i stedet 
individuelt sammen og foregår i de kommunale sund-
hedscentre – med Regionshospital Nordjylland som 
behandlingsansvarlig.

Fakta

BrønderslevBrønderslev8



10 Brønderslev

Fra sygehusets rehabiliteringskoordinator, Stine Bæk 
Sørensen, lyder der også begejstring. Særligt fordi hun 
oplever, at patienten bliver taget godt i hånden, så 
overgangen fra sygehus til kommune bliver mere gli-
dende og tryg. Et tiltag der især kommer de mest sår-
bare til gode: “Når vi førhen udskrev hjertepatienterne, 
følte jeg, at vi på en måde skubbede dem ud over en 
art bordkant. Og så håbede jeg, at der var nogen, der 
greb dem. For jeg anede egentlig ikke lige, hvad næste 
skridt var. Jeg kunne bare sige til patienten – du hører 
fra kommunen på et tidspunkt. Sådan er det ikke mere. 
Jeg ved jo, hvad kommunen laver.”

Patienterne får præsenteret rehabiliteringen som en 
naturlig forlængelse af behandlingen på sygehuset. På 
den måde bliver det ikke noget, der kan vælges til og 
fra. Sygehuset skriver en genoptræningsplan eller en 
sygehushenvisning på den enkelte patient. Den funge-

rer som henvisning til kommunen. Under hele rehabi-
literingsforløbet har sygehuset ansvaret for behandlin-
gen. Derfor bliver patienten først endeligt afsluttet, når 
rehabiliteringen er afsluttet. 

I dag er Kjersti Wien Quistgaard og Stine Bæk Sørensen 
nære kolleger - på trods af den fysiske afstand i det dag-
lige. Det betyder, at de har opbygget et tæt tillidsfor-
hold og ofte er i dialog med hinanden. “Stine kontakter 
mig bare direkte, hvis der er nogle specielle forhold om-
kring en særligt sårbar patient fx pga. dårlig mestring af 
medicin eller manglende motivation. Så kan jeg forbere-
de mig bedst muligt til det kommende samarbejde med 
patienten – og målrette min indsats. På denne måde kan 
jeg komme eventuelle barrierer og bekymringer i forkø-
bet,” forklarer Kjersti Wien Quistgaard.

“Dybest set handler det om 
tillid og kommunikation - og 
om at være åben for nye ting. 
For der sidder faktisk dygtige 
folk hos både sygehus og 
kommune.”

- Kjersti Wien Quistgaard, 
rehabiliteringsansvarlig i Brønderslev Kommune

Bump på vejen
Ideen om at rykke rehabiliteringen ud i kommunalt regi 
vakte ikke udelt begejstring på sygehusene. Hverken i 
egne rækker eller fra andre sygehuse. Begge steder var 
skeptiske overfor sundhedscentrets evner til at løfte op-
gaven. Gitte Nielsen uddyber: “Jeg forstår godt deres 
bekymring. Det er jo ikke alle sundhedscentre, der har 
en specialiseret sygeplejerske inden for alle områder. 
Omvendt tænker jeg: det vigtigste må være, at vores 
patienter deltager i rehabiliteringen. Især de mest sår-
bare, som jo typisk er dem, der udebliver, selvom be-
hovet dér er størst. Og så må vi jo finde ud af, hvordan 
vi kan samarbejde og dele viden.” 

En klar fordeling af ansvar
I løbet af de 12 uger, som rehabiliteringen tager, har 
Regionshospital Nordjylland behandlingsansvaret. Bl.a. 
for at sikre, at patienterne får den rette medicin. Det be-
tyder, at sundhedscentret altid kan bede om hjælp og 
sparring, hvis de får behov for det. Samtidig gør syge-
huset en målrettet indsats for, at personalet har de rette 
kompetencer. “Vores opgave er at klæde kommunerne 
på til opgaven og overdrage de nødvendige informati-
oner til sundhedscentret,” fortæller Gitte Nielsen. 

“Det højner kvaliteten af 
vores tilbud, når vi har direkte 
adgang til sygehusets viden.”

- Kjersti Wien Quistgaard, 
rehabiliteringsansvarlig i Brønderslev Kommune

Brønderslev 11
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Derudover gør både sygehus og kommune en målret-
tet indsats for at præcisere og synliggøre de forskel-
lige arbejdsgange for hver enkelt fagperson. Hvad er 
fx sekretærens opgave? Og hvad skal hun gøre for at 
give en opgave videre i systemet? Når alle interne pro-
cesser er klart definerede, banes vejen til et effektivt 
samarbejde på tværs af sektorer.

Et plus for de sårbare patienter
Den nye måde at tænke rehabilitering på vækker hur-
tigt begejstring hos patienterne og hjælper til at fast-
holde de sårbare patienter. Patienterne får en oplevel-
se af at blive hørt og forstået. Samtidig får de tilbudt et 
forløb, som tager hensyn til de udfordringer, som den 
enkelte måtte kæmpe med. “Som faggruppe er det så 
vigtigt, at vi formår at samarbejde omkring de sårba-
re patienter og sammensætte noget mere simpelt for 
dem. Også selvom det måske ikke opfylder alle krav. 
Det vigtigste er, at vi møder patienterne der, hvor de 
er. Ellers føler de ikke, at de kan magte opgaven,” for-
tæller Gitte Nielsen. 

De sårbare patienter kan have mange barrierer, der 
gør, at de ikke magter at gennemføre et rehabilite-
ringsforløb - fx lav mobilitet og manglende motivation 
og støtte fra det personlige netværk. Derfor er det en 
gruppe, som både sygehus og kommune har et sær-
ligt fokus på. Som et nyt tiltag har mange af sygehusets 
sygeplejersker og medarbejdere hos sundhedscentret 
fået et kursus i motiverende samtaler for at sikre en 
inddragende dialog med patienterne. Særligt de sårba-
re patienter har behov for denne tilgang.

Rehabiliteringskoordinator Stine Bæk Sørensen infor-
merer hjertepatienterne om deres rehabiliteringsfor-
løb, inden de bliver sendt videre til kommunen. Under 
denne samtale fortæller hun blandt andet, at hun nu 

sender papirerne til Kjersti, som er den sygeplejerske, 
der sidder i Brønderslev Kommune: “Det giver patien-
terne en forståelse af, at der faktisk er en, der venter 
på dem. Derved præsenteres rehabiliteringen i kom-
munen som en naturlig forlængelse af behandlingen 
på sygehuset - og ikke som noget, patienten bare kan 
vælge fra. Det er helt klart med til at højne deres delta-
gelse.” Det er netop små tricks som dette, der er med 
til at sikre den vigtige overgang mellem sygehus og 
kommune.

For de sårbare patienter gør det en mærkbar forskel, 
at de har et rehabiliteringstilbud tæt på deres egen bo-
pæl. De er lettere at motivere til fremmøde og oplever, 
at tilbuddet giver mening.

Sådan bliver tilbuddet endnu bedre
For Regionshospital Nordjylland er det en løbende 
proces at arbejde med rehabilitering. Målet er langt fra 
nået, og der opstår hele tiden nye ideer til, hvordan 
tilbuddet kan blive endnu bedre, hvis også de sårbare 
patienter skal rummes. 

Lige nu tilbyder både sundhedscenter og sygehus pa-
tienten en afsluttede samtale. Som noget nyt vil syge-
huset prøve kræfter med en fælles afsluttende patient-
samtale på sundhedscentret. Det vil spare patienterne 
for unødig transport og fremme indtrykket af et stærkt 
samarbejde mellem de to sektorer.

Et andet tiltag på tegnebrættet er delestillinger, hvor 
en medarbejder både har sin daglige gang på sygehu-
set og i et sundhedscenter. Målet er nemlig at knytte 
de to sektorer endnu tættere sammen.

Kigger Gitte Nielsen 5 år frem, ser hun flere mulighe-
der: “Om 5 år kan vi måske flytte mange af de ambu-

lante undersøgelser, der ellers foretages på sygehuset, 
ud i de lokale sundhedscentre. Det vil især gøre det 
mere overskueligt for de sårbare patienter og samtidig 
lette transporten.”

Kommunikation mellem sygehus og sundhedscenter 
er altafgørende og kan hele tiden optimeres. Stine 
Bæk Sørensen konkluderer: “Vi skal blive endnu bedre 
til at dokumentere vores løbende samtaler og aftaler 
med patienten. Jo mere information, vi kan give videre 
til sundhedscentret, jo bedre kan de rådgive patienten. 
Det er jo netop det, der er med til at skabe tryghed i 
forløbet.”

Anbefalinger 
fra overlæge Gitte Nielsen

• Vær ikke bange for at give slip. Det er ikke kun os på sygehuset, der kan gøre det rigtige. Ved at have 
et tæt samarbejde og dele viden med kommunen sikrer vi, at kvaliteten fortsat er i højsædet. 

• Tiltaget på Regionshospital Nordjylland fungerer, fordi vi har sundhedscentre, der er langt fremme. 
Så for at det skal blive en succes andre steder, kræver det, at kommunerne har lagt mange ressour-
cer i at udvikle rammerne på sundhedscentrene.

• Hold fast og tro på projektet – også selvom der kan være mange bump på vejen.

“Det vigtigste er, at vores patienter 
deltager i rehabiliteringen, og så 
må vi jo finde ud af, hvordan vi 
kan samarbejde og dele viden.”

- Gitte Nielsen, 
overlæge på hjertekardiologisk afdeling, 
Regionshospital Nordjylland

Brønderslev
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“De kender én, og det er en 
god ting, når man har været 
en masse igennem.”

- John Nielsen

Alder: 70 år
Civilstand: Bor alene
Netværk: Datter og barnebarn - ellers begrænset netværk
Arbejde: Pensioneret efter 52 års beskæftigelse inden 
for bl.a. landbrug og fiskeri

Sygdomshistorik
Diagnose: Iskæmi og hjertesvigt
Andre sygdomme: Dårlig ryg og hofte, på grænsen til 
diabetes 2 og KOL
Andet: Er i dagligdagen afhængig af el-scooter og får 
hjemmehjælp

Fakta

Da 70-årige John Nielsen fik konstateret iskæmi, var 
det et chok. Forud for diagnosen lå en periode, hvor 
John følte sig som kastebold i sundhedssystemet. Ope-
rationen gik godt, og et 12-ugers rehabiliteringsforløb 
i det kommunale sundhedscenter gav John Nielsen en 
god afslutning på et ellers frustrerende forløb.   

Brystsmerter, vejrtrækningsproblemer og svimmelhed. 
Sådan startede et langt og forvirrende sygdomsforløb 
for John Nielsen. En række undersøgelser på sygehuset 
og hos egen læge efterlod ham uden afklaring på hans 
helbred. Det var både skræmmende og frustrerende for 
den 70-årige pensionist, som helt mistede tilliden til de 
læger, som undersøgte ham.

Da en KAG undersøgelse resulterede i diagnosen is-
kæmi betød det, at John Nielsen skulle opereres. “De 
fandt fire åreforkalkninger på kranspulsåren. Det var et 
kæmpe chok, simpelthen!” fortæller John Nielsen, som 
fandt ventetiden frem mod operationen uoverskuelig.

I tryghed hos sundhedscenteret
Efter en veloverstået operation på Skejby Sygehus blev 
han direkte visiteret til et 12-ugers rehabiliteringsforløb 
på Brønderslev Sundhedscenter. Han skulle altså ikke 
omkring Regionshospital Nordjylland, hvilket ville være 
besværligt for den multisyge og gangbesværede pensi-
onist. Her blev han i første omgang inviteret til en sam-
tale med sygeplejerske Kjersti Wien Quistgaard. ”Jeg 
mødte Kjersti første gang til en samtale om hele mit 
forløb. Vi snakkede først en masse, og bagefter mød-
te jeg de andre nede i træningslokalet. Det var en god 
oplevelse,” fortæller John, som straks følte sig tryg ved 
personalet på sundhedscenteret. 

Positivt samarbejde mellem sygehus og 
sundhedscenter
Oplevelsen med sundhedscenterets personale var præ-
get af dialog og et højt informationsniveau. Samtidig 
stod det klart, at samarbejdet mellem Regionshospital 
Nordjylland og Brønderslev Sundhedscenter var nært 
og fungerede godt: ”Det var tydeligt at mærke, at de 
havde læst på lektien. De vidste alt om mit sygdoms-
forløb, mit medicinindtag og de vanskeligheder, jeg 
døjede med. De er klædt på til at hjælpe dig ud fra den 
situation, du står i,” uddyber John Nielsen. 

Tilliden er tilbage
Den personlige og nærværende modtagelse, som 
John Nielsen fik på sundhedscentret, stod i skarp kon-
trast til hans nylige oplevelser med sundhedssystemet. 
Han blev hurtigt glad for at komme i centret, hvor bl.a. 
samværet med de øvrige deltagere havde stor betyd-
ning: ”Der var en afslappet og varm stemning, der var 
plads til lir og gas. Det sociale er jo også meget værd, 
når man har haft sådan en nedtur.”

Det sundhedsfaglige team omkring John Nielsen be-
stod af en fysioterapeut, en diætist og en sygeplejer-
ske. ”Det er samme team igennem hele forløbet. De 
kender én, og det er en god ting, når man har været 
en masse igennem”. Han beskriver sit rehabiliterings-
forløb som givende, trygt og positivt. Han fortæller 
også, at hans tillid til sundhedssystemet så småt er be-
gyndt at blive genetableret: ”Man er godt dum, hvis 
ikke man benytter sig af dette tilbud. Rehabiliteringen 
har været så god for mig”.

Frustrerende sygdomsforløb fik god afslutning

Brønderslev14 Brønderslev
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Esbjerg
Case 2

Fra standardiseret rehabiliteringstilbud til individuel model

I 2012 satte Esbjerg Kommune en helt ny kurs for re-
habilitering af hjertepatienter. De gamle standardi-
serede rehabiliteringstilbud blev lagt på hylden og i 
stedet trådte en helhedsorienteret model, der sætter 
det enkelte menneske i centrum. I daglig tale kaldet 
Esbjerg-modellen. Modellen har på kort tid høstet 
international anerkendelse.

Når Esbjerg Sundhedscenter Højvang tidligere fik hen-
vist borgere til et rehabiliteringsforløb, kørte det efter 
helt samme skabelon. Alle hjertepatienter – uanset 
ressourcer – fik samme tilbud. “Alle skulle igennem på 
kortest mulige tid. Det føltes næsten som en fabrik. Så 
efter kort tid sagde jeg – det her er simpelthen ikke godt 
nok. Vi står med ressourcestærke borgere, som vi unø-
digt fastholder i vores system. Og samtidig taber vi de 
sårbare borgere, som virkelig har brug for vores hjælp.” 
Sådan lyder det fra Susanne Terkelsen, der er leder af 
Esbjerg Sundhedscenter Højvang og arkitekten bag 
Esbjerg-modellen. 

Det blev startskuddet til en helt ny og smartere måde 
at tænke rehabilitering af hjertepatienter på. For Su-
sanne Terkelsen handler det nye mindset om at be-
tragte hver enkelt patient individuelt. “Der er så stor 
ulighed på dette område. Dem, som kan det hele, fyl-
der alle holdene. Og dem, som ikke kan, sidder nede 
bagved og er en skygge af sig selv. Så vi ville være sik-
re på at matche de behov, som borgeren har, og at vi 
ikke handler ud fra standardløsninger.” Den nye model 
for rehabiliteringsforløb sætter det enkelte menneske 
i centrum og vurderer de forskellige niveauer af funk-
tionsevne individuelt.

Fra standard til målrettede hensyn
Når en hjertepatient i dag træder ind ad døren hos 
Esbjerg Sundhedscenter Højvang, er første skridt en 
samtale med en koordinator. Til denne samtale bliver 
indsatsen planlagt med borgeren – på borgerens præ-
misser. I følge Susanne Terkelsen skaber en diagnose 
ikke nødvendigvis et behov for 8 ugers rehabilitering: 
“Ved hjælp af dialog dykker vi ned i hver enkelt borger 
og spørger – hvad betyder noget for dig lige nu? Hvad 
vil du gerne have, at der er anderledes? Vi vil gerne 
være nysgerrige på, hvad den enkelte borger har med 
sig af muligheder og begrænsninger.” 

Udgangspunktet for Esbjerg-modellen er, at man ikke 
kan tvinge folk til noget som helst. Når man er særligt 
sårbar, er der nogle særlige forudsætninger og præmis-
ser, de sundhedsprofessionelle skal være opmærksom-
me på. Ellers er det svært at skabe motivationen for en 
livsstilsændring.

Borgeren som mester i eget liv

16 Esbjerg Esbjerg

Model for koordination med borgeren i 
centrum - kort fortalt

Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, har 
udviklet en helhedsorienteret og borgerind-
dragende model, som støtter borgeren i at 
mestre eget liv. Modellen - også kaldet Es-
bjerg-modellen - understøtter afdækning af 
behov og vurdering, differentiering, koordina-
tion og fælles tilgang på tværs af faggrupper.

Denne case eksemplificerer især brugen af følgende  
læringspunkter:

Afgrænsning af målgrupper og socialdifferentieret rehabili-
tering fx ved at anvende et struktureret samtaleværktøj og på 
den måde afdække den enkelte patients sårbarhed.

Rekruttering og kommunikation
fx ved at vælge de indsatser, der giver mening for patienten.

Tilrettelæggelse af aktiviteter med henblik på at øge fasthol-
delsen fx ved at den indledende samtale bruges til at gøre det 
overskueligt for patienten, hvad næste skridt er og igangsættel-
se af målrettede tilbud.

Afslutning fx samarbejde mellem  kommuner og civilsamfund, 
fitnesscentre, idrætsforeninger o.l.
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Samtalehjulet fremmer dialogen
Forud for den indledende samtale med borgerne, 
får alle tilsendt et brev med et spørgeskema med 30 
spørgsmål til deres sundhed og livskvalitet. Dette spør-
geskema bliver de opfordret til at udfylde, inden mø-
det med koordinatoren på sundhedscentret. Susanne 
Terkelsen oplever, at de fleste borgere finder det nær-
værende og nemt at forholde sig til: “Når vi mødes til 
første samtale, er vi rigtig godt klædt på til at gå ind i 
en dybere dialog. Den mest sårbare gruppe har oftest 
ikke svaret på skemaet. Men det er også ok, for så ta-
ger vi bare snakken på mødet. Der er jo stor forskel 
på, hvilke ressourcer den enkelte har til at gå ind og 
forholde sig til det her.”

Til selve samtalen bruger koordinatoren Samtalehjulet, 
som er et visuelt redskab, der hjælper med at skabe en 
god dialog om den enkelte patients livssituation – her-
under helbredstilstand, krop, aktiviteter, muligheder 
for deltagelse, omgivende og personlige faktorer. “På 
denne måde møder vi borgeren på borgerens præmis-
ser. Vi skal ikke snakke diagnose først. Det handler om 
at møde borgerne ligeværdigt, og at vi som fagperso-
ner er klædt på til at rumme dem. Uanset hvor sårbare 
de er,” uddyber Susanne Terkelsen. 

Vibse Bjerrum er koordinator i Esbjerg Sundhedscen-
ter Højvang. Hun fortæller: “Samtalehjulet hjælper til at 
sætte fokus på borgerens ressourcer. Derved bliver det 
ikke en samtale omkring det, de ikke kan - men om det 
de mestrer.” Tidligere havde samtalerne meget fokus 
på KRAM-faktorerne. Samtidig gav de fagprofessionel-
le i huset patienterne en masse viden uden helt at vide, 
om de var klar til at modtage den. 

Med den nye tilgang åbner samtalen op for dialog 
og nysgerrighed: “Det handler om at finde de områ-
der, hvor borgeren er motiverede for en forandring. 
Borgeren kan have en historik eller begrænsning, der 
spænder ben for at komme i gang med fx sund kost. Hvis 
borgeren har en stram økonomi, står det bare ikke øverst 
på listen dét med at leve sundt,” uddyber Vibse Bjerrum. 

Den gode relation 
De særligt sårbare patienter kan have svært ved at 
overskue den indledende samtale og gennemgan-
gen af Samtalehjulet. For denne patientgruppe er den 
gode relation helt central, forklarer Vibse Bjerrum og  
fortsætter: “Kontakten er det allervigtigste – ellers 
kommer vi ingen vegne med Samtalehjulet. Og Sam-
talehjulet skal kun frem, hvis det giver mening, og 
der er overskud til det. Det må aldrig stå i vejen for 

at skabe en god kontakt.” Erfaringen i sundhedscen-
tret viser, at det ikke er nok at give særligt sårbare en 
række specielle tilbud. Det vil kun give en helt masse 
indsatser, som borgeren ikke kan leve op til. Motiva-
tionen for at deltage i et tilbud skabes tværtimod ved 
hjælp af samtale og en tillidsfuld relation.

Kategorier skaber overblik
På baggrund af de svar, som gennemgangen af Samta-
lehjulet giver, bliver borgeren stratificeret ud fra graden 
af mesteringsevne og kompleksiteten af funktionsned-
sættelsen. Der findes 4 kategorier - A, B, C og D, hvoraf 
kategori D betegner de mest sårbare. Kategoriseringen 
hjælper koordinatoren til at vælge og igangsætte de ind-
satser, som er relevante for den enkelte. “I den sårbare 
gruppe kan det være rigtig svært at vide, hvad der er 
rigtigt for en selv. Samtidig tvivler de lidt på, om de kan 
det her. Og er måske lidt bekymrede for fremtiden. En 
kategori-D patient er en patient, som er i totalt ressour-
ceunderskud,” forklarer Susanne Terkelsen. Ca. 10 % af 
sundhedscentrets patienter hører til i denne kategori.

Tilbud målrettet den sårbare patient
De særligt sårbare patienter kommer ofte i det, som 
Esbjerg Sundhedscenter Højvang kalder Forløbskoor-
dination. Det betyder, at patienten bliver fulgt tæt af 
en person fra sundhedscentret i 14 dage. Forløbsko-
ordinatoren gennemfører samtaler med den sårbare 
patient og sørger for at samle relevante faggrupper 
omkring bordet. Nogle gange foregår disse samtaler 
hjemme hos patienten, hvis borgeren mangler over-
skud til at møde op i sundhedscentret. 

Undervejs i dette forløb handler det om at opbygge en 
tryg og tillidsfuld kontakt til den sårbare patient: “Måske 
er vi den eneste person, som de her mennesker har en 
kontakt til. Så det kræver, at vi har nogle stærke per-
soner her i huset, der kan håndtere dialogen. Når for-

“For mig er det en meget 
tilfredsstillende måde at arbejde 
på. Jeg tror ikke, at man rykker 
noget ved at putte folk i kasser 
og tænke alle skal have det 
samme. Folk har brug for at 
blive set som den, de er, og de 
individuelle behov de har.”

- Vibse Bjerrum, 
koordinator i Esbjerg Sundhedscenter Højvang

19Esbjerg Esbjerg
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Tilbud for sårbare patienter:
• Forløbskoordination (patienten får tilknyttet en koor-

dinator, som både håndterer det praktiske omkring 
borgerens forløb og giver støtte)

• Samtale med psykoterapeut i huset

• Hjemmebesøg (hvis patienten føler sig utryg ved at 
komme i sundhedscentret)

• Understøtte netværksdannelse fx ved at etablere 
kontakt til andre patienter og lokale motionstilbud

• Coachingforløb (hjælper til at gøre patienten moti-
veret for en livsstilsændring)

•  Beredskab for selvmordstruede

• Udslusning til lokalt træningstilbud – fx motionscenter

løbskoordinatoren finder ud af, at der kommer ro på 
hos borgeren, så kan vi gå et skridt videre med rehabilite-
ringen. Men hver ting til sin tid,” fortæller Vibse Bjerrum.

Mange af de sårbare patienter ved godt, hvad de bør 
gøre for at ændre til en sundere livsstil, men har ikke 
ressourcerne til at komme i gang med det. Derfor tilby-
der Esbjerg Sundhedscenter Højvang også et coaching-
forløb, der støtter patienterne i at blive klar til det. Den 
målrettede indsats for den sårbare patientgruppe har 
også skabt et nyt behov for viden i huset. Personalet 
i sundhedscentret har flere gange oplevet sårbare pa-
tienter, som truer med at tage deres eget liv. Derfor 
har de lavet en køreplan for selvmordstruede, så de 
ansatte har et beredskab til at kunne håndtere dem. 

Ejerskab for eget liv
Ifølge Susanne Terkelsen ender de sårbare ofte med at 
blive en brik i behandlingssystemet: “De får masser af 
post ind ad døren og ved ikke, om de har nået det, de 
skulle. Derfor ender alle andres forventninger med at 
guide dem. Så ender det faktisk med at blive en nedad-
gående spiral, som vi skal stoppe.” 

Af samme årsag har Esbjerg Sundhedscenter Højvang 
valgt at være empowerment-baserede i tilgangen til 
de sårbare patienter: “Vi vil gerne have borgeren til at  
tage ejerskab for eget liv - og få oplevelsen af at lykkes 
med noget. Derfor sætter vi kun indsatser i gang, som 
borgeren kan leve op til,” forklarer Susanne Terkelsen. 

Sundhedscentret gør samtidig en målrettet indsats for 
at hjælpe borgeren videre, når rehabiliteringen er af-
sluttet: “Det er faktisk det første, vi spørger borgeren 
om - hvad så bagefter? De skal vide, at tiden hos os 
er midlertidig. Vi skal ikke bare være en løsning, der 
kører,” lyder det fra Susanne Terkelsen. Takket være 
en målrettet udslusning og netværksdannelse sikrer 

sundhedscentret, at borgeren har en plan for, hvad 
der skal ske bagefter. Bl.a. tager sundhedscentret ofte 
patienterne med på besøg hos lokale motionscentre.

Tanker om fremtiden
Telemedicin er et stort tema – blandt andet inden for 
KOL og diabetes. Som noget nyt er Esbjerg Sundheds-
center Højvang i gang med at udtænke en løsning, der 
også kan favne over hjertesvigt. “Vi kan se mange for-
dele i at kunne monitorere den helt sårbare gruppe. For 
disse borgere giver det god mening at have en direkte 
linje ind i huset. Det er jo mennesker, som er usikre eller 
bange – og derfor vil have glæde af at blive fulgt lidt 
tættere,” konkluderer Susanne Terkelsen. 

Telemedicin vil kunne understøtte den succes som Es-
bjerg Sundhedscenter Højvang oplever. Den nye måde 
at arbejde på har hurtigt givet pote hos både borgere og 
sundhedscenter. De sårbare patienter er mere engage-
rede og får mere ud af forløbet. Samtidig oplever sund-
hedscentret færre afbud, en besparelse på ressourcer 
og en større tilfredsstillelse i det daglige arbejde. 

Esbjerg-modellen har vundet interesse i forskningsmil-
jøer i Danmark, Holland og England med henblik på et 
kommende forskningssamarbejde om metoden.

Læs mere om Esbjerg-modellen her: bit.ly/2dSPkTo
Anbefalinger 
fra Susanne Terkelsen

• Vær opmærksom på, at det her er en kulturforandring. Så man skal turde at ændre på sin rolle. 

• Hav modet til at afgive kontrollen og lade borgeren være i centrum. 

• Ledelsens opbakning er vigtig. Samtidig skal medarbejderne være klar til forandring.

“Man kan ikke tvinge folk 
igennem noget som helst. Er du 
særligt sårbar, så er der nogle 
særlige forhold, vi er nødt til at 
være opmærksomme på.”

- Susanne Terkelsen
leder Esbjerg Sundhedscenter Højvang

Esbjerg

“Vi møder borgeren med vores 
nysgerrighed – ikke vores 
faglighed”

- Susanne Terkelsen, Sundhedscentret
leder Esbjerg Sundhedscenter Højvang
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For Leif Pedersen var motion ikke noget, der tidligere 
hørte til hverdagen. Et rehabiliteringsforløb som følge 
af hjertesvigt får dog sat gang i helt nye aktive vaner. 

Efter tre måneders rehabilitering på Esbjerg Central-
sygehus går turen videre til Esbjerg Sundhedscenter 
Højvang. Her bliver Leif Pedersen budt velkommen 
med en samtale hos en koordinator, hvor de sam-
men gennemgår Samtalehjulet. “Hun spurgte mig ind 
til, hvad der betød noget for mig og min hverdag. Så 
samtalen foregik meget på mine præmisser. Det gav 
mig en rigtig god følelse,” forklarer han. For Leif Peder-
sen er der særligt én ting, der fylder meget: ønsket om 
at få mere energi i kroppen. Sammen med koordina-
toren laver han en plan for træningen, der skal hjælpe 
ham til at nå det mål.

Andre i samme situation
Da Leif Pedersen fortsætter sin rehabilitering på Es-
bjerg Sundhedscenter Højvang, er det ikke uden be-
kymringer. Han uddyber: “Jeg var usikker på, om jeg 
kunne følge med de andre på holdet. Om jeg ville føle 
mig udenfor, fordi de andre var meget bedre end mig. 
Til den indledende samtale var de dog gode til at for-
tælle mig, at alle var på samme niveau. Samtidig gjor-
de de meget ud af at fortælle, at det vigtigste var, at 
jeg gjorde tingene i mit eget tempo.” Bekymringerne 
bliver hurtigt gjort til skamme. Leif Pedersen træner på 
et hold med andre hjertepatienter i samme situation 
og nyder, at træningen kan gå hånd i hånd med en 
hyggelig snak med holdkammeraterne.

Motivation som drivkraft
Leif Pedersen har aldrig før dyrket motion. Derfor gør 
både sygehus og sundhedscenter en stor indsats for at 

gøre aktive vaner til en del af hverdagen. “De er rigtig 
gode til at motivere mig – og siger med et glimt i øjet, 
at motionen vil hjælpe med at udsætte turen på pleje-
hjem. Samtidig hjælper de mig godt i gang, så jeg bliver 
fortrolig med det hele. Og når jeg møder op til træning, 
er de helt med på mine behov,” forklarer Leif Pedersen. 

De aktive vaner har efterhånden vundet indpas i Leif 
Pedersens hverdag. Så meget, at han nu også har købt 
en motionscykel, som han kører på derhjemme et 
kvarter hver dag.

Leif Pedersens hustru har fulgt ham tæt under hele 
rehabiliteringsforløbet. Hun har været med til alle sam-
taler og har været med til at sikre, at han kom godt i 
gang med træningen. “4 ører hører nu engang bedre 
end 2. For mig har det været rart at have min hustru 
med i forløbet. Så er det også nemmere at huske, hvad 
der bliver sagt på møderne,” fortæller Leif Pedersen.

Efter at have trænet på holdet i 6 uger har Leif Pe-
dersen nu næsten genvundet halvdelen af de kræfter, 
han havde før det akutte hjertesvigt. Så anbefalingen 
fra ham er helt klar: “Du skal ikke være bange for at 
træne her – vi har det så trygt og godt.”

Alder: 74 år
Civilstand: Gift
Netværk: 2 børn
Arbejde: Pensioneret, handelsuddannet  
   
Sygdomshistorik
Diagnose: Hjertesvigt
Andre sygdomme: Diabetes 2
Andet: Har aldrig dyrket motion

Fakta

“Det er rart at komme her 
- ikke mindst fordi der er 
andre i samme situation 
som mig.”

- Leif Pedersen

Bekymringerne blev gjort til skamme

23Esbjerg Esbjerg
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Ringkøbing-Skjern
Case 3

Stærkt samarbejde mellem sundhedscenter og lokale motionscentre

I Ringkøbing-Skjern Kommune vælger de sårbare 
hjertepatienter nu i stigende grad at fortsætte træ-
ningen, når rehabiliteringen er slut. Midlet er et stærkt 
samarbejde med lokale motionscentre, der fokuserer 
på at lette overgangen fra behandling til selvtræning.

Når en patient siger farvel til de faste trygge rammer 
for rehabiliteringen, er det svært at finde motivationen 
til at fortsætte træningen på egen hånd. En tendens 
der især gjaldt de sårbare patienter. Dette måtte Sund-
hedscenter Vest gang på gang sande, når borgerne 
mødte op til opfølgende samtale et halvt år efter re-
habiliteringen. “Det viste sig, at mange ikke havde fået 
gang i træningen og var gået 6 måneder uden at have 
været fysisk aktive. Så falder de 8 ugers rehabilitering 
jo hurtigt til jorden.” Sådan lyder det fra Ulla Kirkegård 
Nielsen, sygeplejerske i Sundhedscenter Vest. 

Sundhedscentret vælger derfor at gøre en fornyet indsats 
for at fastholde borgernes motivation for selvtræning. Et 
tæt samarbejde med de lokale motionscentre viser sig at 
give pote. Allerede efter et år oplever sundhedscentret 
en markant stigning i antallet af borgere, som vælger at 
videreføre de aktive vaner i et lokalt træningstilbud. Ikke 
mindst inden for den sårbare patientgruppe.

Dialog med motionscentre
Det hele starter med, at de lokale motionscentre bliver 
inviteret til møde hos sundhedscentret. Her opfordres 
de til samarbejde og får samtidig information om ty-
pen af borgere og deres problematikker. “Guleroden 
for motionscentrene er selvfølgelig nye kunder i butik-
ken. Mange vælger dog også at indgå i samarbejdet, 
fordi de kan se et fagligt perspektiv,” forklarer Susanne 
Rystok, der er koordinator for Sundhedsfremme og 

forebyggelse på Sundhedscenter Vest. 

Der går dog lidt tid inden samarbejdet kommer op at 
køre. Først efter flere møder og gentagne besøg hos 
motionscentrene begynder interessen at vise sig. Su-
sanne Rystok fortsætter: “Om samarbejdet kommer til 
at fungere afhænger meget af den viden, der er på 
motionscentrene – og hvor motiverede de er. De ste-
der, hvor der ikke er sundhedsprofessionelle ansat, er 
det lidt sværere at få en dialog i gang.”

Med på ideen
Et af de lokale motionscentre, som hurtigt hilser det 
nye tiltag velkommen, er Sport & Fitness i Ringkøbing. 
Tanken om nye medlemmer og en ny kundegruppe 
i huset er med til at vække interessen hos centerle-
der Thomas Clarup: “Hos os er alle velkomne. Uanset 
kropsfigur, alder og etnicitet. Samtidig giver det selv-
følgelig en god fornemmelse i maven at hjælpe folk, 
der kommer med et svagt udgangspunkt og se dem 
få succes.” 

De har efterhånden fået et nært samarbejde med Sund-
hedscenter Vest og modtager ofte besøg af både pa-
tienter og medarbejdere. Et centralt element i det nye 
tiltag er nemlig tilbud om prøvetræning, mens patien-
terne træner i trygge rammer i sundhedscentret. “Det 
kan være svært at komme ind over dørtrinnet hos et 
træningscenter. Derfor prøver vi at tage frygten ud af 
det ved at lade folk komme herned og møde os til en 
prøvetræning sammen med deres vante behandler fra 
sundhedscentret. Det giver en glidende overgang og 
er med til at skabe tryghed,” forklarer Thomas Clarup.

Parløb med lokale motionscentre giver pote
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Denne case eksemplificerer især brugen af følgende  
læringspunkter:

Tilrettelæggelse af aktiviteter med henblik på at øge fast-
holdelsen  fx ved at udvise fleksibilitet og kreativitet i tilrettelæg-
gelsen af aktiviteter.

Afslutning fx samarbejde mellem  kommuner og civilsamfund, 
fitnesscentre, idrætsforeninger o.l. Kræver kontinuerligt opsø-
gende arbejde fra de kommunale sundhedsprofessionelle.
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Overgang til lokalt træningscenter
Allerede under den afklarende samtale med patienter-
ne i sundhedscentret er der fokus på, hvad der sker, 
når rehabiliteringen er slut: “Her fortæller vi dem, at 
8 ugers genoptræning slet ikke er nok i et helt liv. Vi 
prøver altså at vænne dem til tanken om, at træning 
er noget langsigtet,” uddyber Ulla Kirkegård Nielsen. 
Samtidig gør sundhedscentret en stor indsats for at 
sikre en tryg og glidende overgang. Til glæde for især 
de sårbare patienter, som har et særligt udtalt behov 
for tryghed, forklarer Ulla Kirkegård Nielsen og fort-
sætter: “Det er vigtigt, at vi kan følge dem på vej og 
overlevere dem på en god måde til de lokale moti-
onscentre. Herved oplever de nærmest, at det er en 
naturlig forlængelse af deres rehabilitering.”

Der er mange barrierer forbundet med det at træne 
i et motionscenter. Særligt fordomme om, hvordan 
man skal se ud, og hvad man skal kunne. Under prø-
vetræningen bliver disse forestillinger manet til jorden. 
“Her finder de ud af, at vi ikke er særligt farlige - og at 
man kan komme, som man er. Samtidig gør vi meget 
for at være deltagende og skabe en imødekommende 
kultur. Når man føler sig set og velkommen, er det helt 
klart med til at fastholde,” forklarer Thomas Clarup. 

I Sport & Fitness bliver alle kunder screenet, når de star-
ter med træningen. Det er med til at afdække den en-
keltes ønsker og behov for træning. Herudfra laver de 
en handleplan med realistiske og håndgribelige mål for 
træningen. En plan, der løbende bliver fulgt op på.

“Det handler om at skabe 
tryghed for de sårbare 
patienter. Finder de tryghed 
et sted – så bliver de.”

- Ulla Kirkegård Nielsen, 
Sundhedscenter Vest

Den erfarne patient som nøgleperson
For at motivere hjertepatienterne til at fastholde træ-
ningen efter rehabiliteringen anvender Sundheds-
center Vest erfarne patienter. Erfarne patienter har en 
kronisk hjertesygdom og har tidligere deltaget på reha-
biliteringshold. Efter Ullas mening har disse mennesker 
et rigtigt stort lod i at få sendt patienterne godt videre: 
“Det er jo så nemt for os sygeplejersker og fysiotera-
peuter at sige, at I skal bare træne. Vi er jo sunde og 
raske. Når det er en tidligere patient, der siger det - vir-
ker det mere troværdigt.” 

De erfarne patienter er bl.a. med, når sundhedscentret 
tager patienterne med på rundtur til de lokale moti-
onscentre. Her hjælper de patienterne ind over dør-
trinnet og er med til at nedbryde de barrierer, der kan 
være forbundet med motionscentre. 

Træning på eget initiativ
Som noget nyt har Sport & Fitness startet et hjertehold 
op. Og endda på opfordring fra deltagerne selv, for-
klarer Thomas Clarup: “Ét af vores medlemmer hen-
vendte sig til os og spurgte, om vi ikke ville starte et 
hjertehold op. Der var nemlig mange, der var interes-
serede i et sådant tilbud. Så vi sørger for opvarmning 
og intervaltræning – og serverer en kop kaffe bagef-
ter. På denne måde er både det fysiske og sociale i 
centrum. Vi gør nemlig et nummer ud af at være is-
brydere i forhold til det sociale.” Det er en rehabilite-
ringsinstruktør, der varetager træningen på holdet. En 
sådan instruktør er netop uddannet til at kunne lette 
overgangen fra behandling til selvtræning. 

“Vi er her som personale og 
tager hånd om dem - samtidig 
med at vi forsøger at skabe et 
rum for sociale relationer.” 

- Thomas Clarup, 
Sport & Fitness
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Det sociale som drivkraft
Under rehabiliteringen er det sociale et vigtigt element. 
Derfor gør både sundhedscenter og lokale motionscentre 
en stor indsats for at videreføre dette, når borgeren skal i 
gang med selvtræning: “Vi gør meget for at skabe et net-
værk blandt patienterne. For den sårbare patientgruppe 
er det især svært at komme afsted til træning, hvis man 
er på egen hånd. Når man har én eller flere ligesindede 
at følges med, øges succesraten for træningen markant,” 
uddyber Susanne Rystok. 

Til den opfølgende samtale et halvt år efter rehabiliterin-
gens afslutning kan Sundhedscenter Vest se en markant 
stigning i antallet af patienter, der har fastholdt selvtræ-
ningen – især blandt de sårbare. Over halvdelen er fort-
sat i træningstilbud. Samtidig oplever sundhedscentret, 
at mange på holdet er kommet endnu tættere på hin-
anden, fordi de har fortsat træningen sammen i et lokalt 
motionscenter.

Anbefalinger 
fra Susanne Rystok, Sundhedscenter Vest

• Vær tålmodig. Det kræver tid at få et sam-
arbejde med lokale motionscentre op at stå.

• Tro på det og hold fast i, at det er en god idé.

•  Vær opsøgende, så der kan komme gang i en 
løbende dialog. Det er ikke nok at invitere de 
lokale motioncentre til et møde i ny og næ.

“Vi har rigtig meget fokus 
på, hvad der sker, når 
rehabiliteringen er slut. 
For vi kan se, at det hjælper 
patienterne med at fastholde 
træningen.”

- Susanne Rystok, 
Sundhedscenter Vest

I 2015 sender en blodprop i hjertet auto-ophugger 
Leif Christensen ud på en mental og fysisk rutsche-
tur, alt imens hans hustru er alvorligt syg med kræft. 
Takket være en ukuelig viljestyrke, et trygt rehabili-
teringsforløb og målrettet træning kæmper han sig 
tilbage til livet.

Efter at være blevet opereret for blodproppen i hjertet 
venter der Leif Christensen en længere genoptræning, 
som starter med rehabilitering på sundhedscentret i 
Tarm. “De forstår mig og tager hensyn til min situation 
med min kones sygdom. Samtidig har de en stor viden 
og er gode til at sikre, at jeg hverken træner for me-
get eller for lidt,” fortæller han. I løbet af de 12 ugers 
rehabilitering øger Leif Christensen sit funktionsniveau 
med 50 %.

Fra sundhedscenter til lokalt træningstilbud
Før han bliver afsluttet i sundhedscentret, inviterer de 
ham på en rundtur med de andre hjertepatienter på 
holdet. Turen går til de lokale træningscentre. “Her 
fortæller de os, hvorfor det vil være godt at fortsætte 
træningen på egen hånd – og viser os de muligheder 
vi har i lokalområdet. Jeg var ude at prøvetræne to 
steder sammen med sundhedscentret. Her mødte jeg 
også de instruktører, der arbejdede her,” uddyber Leif 
Christensen. 

Rundturen giver ham blod på tanden til at fortsætte selv-
træningen efter forløbet i sundhedscentret. Valget faldt 
på Tarm Idrætscenter, hvor han fortsætter med den træ-
ning og de øvelser, han lærte i sundhedscentret.  

Selvtræning i trygge rammer

“Det er rart at vide,  
at jeg ikke er helt  
på egen hånd.”

- Leif Christensen

Ringkøbing-Skjern
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Kunsten at stå på egne ben
For Leif Christensen var det et stort skridt at komme 
fra den strukturerede træning i sundhedscentret til 
efterfølgende selvtræning: “Der skal du rykke dig 
selv op. Og hvis du ikke gør det, så falder du bare 
ned i sofaen igen. Så jeg vælger at træne videre. 
Det er jeg simpelthen nødt til. Ellers havner jeg på 
Skejby Sygehus igen, og det skal jeg ikke.”

I idrætscentret bliver Leif Christensen mødt af 
hjælpsomme instruktører. Selvom han efter eget 
valg kører sit eget løb under træningen, giver det al-
ligevel tryghed at have nogen, som holder lidt øje: 
“Dem i idrætscentret kender min baggrund og ved, 
hvem jeg er. Sundhedscentret har nemlig fortalt 
dem, at jeg tidligere har gennemført hjerterehabili-
tering hos dem. Det er rart at vide, at jeg ikke er helt 
på egen hånd,” fortæller Leif Christensen. 

Ukuelig viljestyrke
Efter 4 måneders selvtræning vælger Leif Christen-
sen at holde pause på grund af hustruens sygdom. 
Her opdager han hurtigt, at kroppen halter uden 
den faste træning i hallen: “Jeg kan mærke det, hvis 
jeg ikke kommer afsted. Derfor ved jeg, at trænin-
gen skal vedligeholdes resten af mine dage. Det er 
ikke altid nemt, og det kræver viljestyrke. Men jeg 
bliver nødt til at gøre noget selv, hvis jeg ikke skal 
have flere blodpropper.” 

Leif Christensen har igen meldt sig til træning. Den-
ne gang på et hold målrettet hjertepatienter. 

Alder: 51 år
Civilstand: Gift
Netværk: Begrænset, har ingen børn
Arbejde: Sygemeldt fra 11 timers flexjob som 
auto-ophugger. Ingen uddannelse.
Andet: Konen er kræftsyg, så Leif Christensen sør-
ger for alt i og udenfor hjemmet
 
Sygdomshistorik
Diagnose: Blodprop i hjertet
Andre sygdomme: Dårlig nakke og ryg

Fakta
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