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Deltagere i arbejdsgruppen og styregruppen 

Arbejdsgruppen 

Deltagerne i arbejdsgruppen (både nuværende og tidligere), der kan kontaktes, hvis der er uddybende 

spørgsmål til forløbet:  

 

Navn  Stilling   Lokation  Mail 

Mogens Lytken Larsen  Professor, overlæge, dr.med. Aalborg UH lytken.larsen@rn.dk 

Regina Ingrid Eichhorst Afdelingslæge   Aalborg UH   

Susanne Riis Christiansen Sygeplejerske     Aalborg UH ssrc@rn.dk 

Lisbeth Ravn  Sygeplejerske  Aalborg UH  

Liselotte Andresen Sygeplejerske   Aalborg UH l.andresen@rn.dk 

Minna Holm Hansen Sygeplejerske (delestilling) Aalborg UH mhh@rn.dk 

Minna Holm Hansen Sygeplejerske (delestilling) Aalborg SC minna.holm.hansen@aalborg.dk 

Jane Rahbek   Sygeplejerske   Aalborg SC jane.rahbek@aalborg.dk 

Annette Fjerbæk Fysioterapeut  Aalborg UH  anfj@rn.dk 

Rikke Niemann Hargaard Fysioterapeut     Aalborg UH rinih@rn.dk 

Sigga Svabo Laursen Fysioterapeut  Aalborg SC sigga.svabo@aalborg.dk 

Kirsten Høg Christensen Klinisk diætist     Aalborg SC kirsten.hoeg@aalborg.dk 

Lonneke Hjermitslev  Klinisk diætist     Aalborg UH lonhj@rn.dk 

Mette Lundtoft Jensen Lægesekretær  Aalborg UH  

Anne Lyngø Gaardsøe Lægesekretær       Aalborg UH a.gaardsoee@rn.dk 

Julie Sonne Eis  Lægesekretær       Aalborg UH j.eis@rn.dk 

Kirja Holland Thomsen Konsulent          UCN  

 

Styregruppen 

Navn  Stilling  Lokation  Mail 

Elisabeth Birnbaum Viceklinikchef  Aalborg UH elb@rn.dk 

Vibeke Kræmmergaard Sundhedscenterleder Aalborg SC vibeke.kraemmergaard@aalborg.dk 

Anne-Marie K. Jørgensen Faglig leder  Aalborg SC annemarie.koch.jorgensen@aalborg.dk 

Susanne Kolding Afsnitsledende sygeplejerske Aalborg UH anmako@rn.dk 

Trine Dahl Pedersen Afsnitsledende sygeplejerske Aalborg UH tpdp@rn.dk 

Merete Husum  Ledende terapeut Aalborg UH mehu@rn.dk 

Mogens Lytken Larsen  Professor, overlæge, dr.med. Aalborg UH lytken.larsen@rn.dk 

Astrid Langelund Jørgensen Afsnitsledende sygeplejerske Aalborg UH aslj@rn.dk 

Lene Sommerdahl Bojer Ledende lægesekretær Aalborg UH lesb@rn.dk 

Rikke Krogager Leving Ledende lægesekretær Aalborg UH rikke.krogager@rn.dk 
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Projektforløbet 

 

Arbejdsgruppen har arbejdet efter følgende projektforløb: 

Projektforløbet har strakt sig fra sommeren 2014 til december 2016, og tilgangen har været at afprøve det 

udviklede forløb og løbende forbedre det undervejs, dvs. et iterativt projektforløb. Arbejdsgruppen har mød-

tes med jævne mellemrum og på skift hos hinanden for at styrke kendskab, koordinering, kvalitet og kompe-

tencer. Derudover har der været møder med styregruppen cirka hvert halve år. 

 

Undervejs i projektforløbet har der været anvendt forskellige metoder til at analysere eksisterende arbejds-

gange samt udvikle forløbet. 

 

Der har været anvendt forskellige metoder til indsamling af empiri fra patienterne/borgerne, herunder kvali-

tative og kvantitative interviews samt fokusgruppeinterviews. Undervejs har der været studerende tilknyttet, 

der har kunnet varetage nogle af interviewene.  

 

I forhold til udvikling af kommunikationsmodel og selve forløbet har der været 

anvendt relationel koordinering for at sikre fælles mål, fælles sprog samt aftaler 

om, hvor hyppig kommunikationen skal være, og hvad den skal indeholde – hele 

tiden med det formål at spille hinanden gode og anvende ressourcerne optimalt 

på tværs af sektorer, så patienterne/borgerne oplever at være i centrum. Der har 

løbende været dialog med andre aktører i forløbet eksempelvis Udskrivningsenheden og jobcenter.  

 

Til at analysere og udvikle flowet i forløbet samt sikre, at patienten/borgeren er i centrum og oplever værdi i 

forløbet, har der været anvendt arbejdsgangs- og værdistrømsanalyser.  
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Beskrivelse af det fundament Brobygningsforløbet bygger på  
Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH) har i flere år arbejdet med hjerterehabilitering. Målgruppen er 

blandt andet patienter med diagnosen iskæmisk hjertesygdom. Både på Hjertemedicinsk Afdeling (S) og 

Thoraxkirurgisk Afdeling (T) tilbydes der hjerterehabilitering efter udskrivelse. 

 

I Aalborg Kommune (AAK) har man siden november 2007 arbejdet med hjerterehabilitering til kommunens 

borgere. Dette forgår på Aalborg Sundhedscenter (ASC).  

Målgruppen for dette tilbud er blandt andet borgere med iskæmisk hjertesygdom. 

 

Arbejdet med hjerterehabilitering på Aalborg UH og på ASC er rammesat ud fra Den Tværsektorielle 

Grundaftale. Den er udarbejdet i Sundhed og Sammenhæng. Det er et samarbejdsorgan mellem regionshos-

pitalerne, kommuner og praktiserende læger i Region Nordjylland.  

Aftalen hedder ”Sygdomspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar. Den revideres hver 4. år. 

 

Siden opstart af hjerterehabilitering i Aalborg kommune har der været god tradition for, at Aalborg UH hen-

viser kommunens borgere til hjerterehabilitering på kommunens sundhedscenter, ASC. Baggrunden for at 

henvise patienter/borgere til ASC er forskellig. Nogle henvises, fordi de har haft et kompliceret behandlings-

forløb og har brug for en længerevarende rehabiliteringsindsats. Efter afsluttet specialiseret hjerterehabilite-

ringsforløb på Aalborg UH viderehenvises de til et alment hjerterehabiliteringsforløb på ASC. Resultatet 

heraf er, at patientens/borgerens samlede rehabilitering bliver to ikke-koordinerede rehabiliteringsforløb på 

tværs af sundhedssektoren. 

 

Projekt på tværs af primær og sekundær sektor 

I 2013 udgiver Sundhedsstyrelsen ”National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering”. Det giver anled-

ning til, at ledelsen på tværs af fag og specialer samt på tværs af primær og sekundær sektor holder et møde 

for at drøfte, hvordan samarbejde og overgang kan styrkes. Resultatet af dette møde er, at der udarbejdes et 

kommissorium til en arbejdsgruppe som skal: 

”udvikle et tværsektorielt forløb som patient/borger oplever som et sammenhængende og koordineret forløb 

mellem Aalborg UH og Aalborg Kommune” (bilag 1 – kommissorium) 

 

Målet med at udvikle denne indsats på tværs af primær og sekundær sektor er: 

”at sikre patientens/borgerens mulige deltagelse i rehabiliteringsforløb, fastholdelse af livsstilsforandringen 

og understøtte udviklingen af den enkeltes mestringsevner” (bilag 1 kommissorium) 

 

Til arbejdsgruppen tilknyttes der en ekstern konsulent fra University College Nordjylland (UCN), hvis for-

mål er at være projektleder gennem projektperioden og facilitere møder og processer. Arbejdsgruppen består 
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af frontpersonale fra begge sektorer (primær og sekundær sektor), som i det daglige har arbejdsopgaver i re-

lation til hjerterehabilitering.  

 

Målgruppe 

Projektets målgruppe er de mest komplekse patienter/borgere1, som har iskæmisk hjertesygdom, og som har 

brug for et længerevarende rehabiliteringsforløb på tværs af primær og sekundær sektor. Patienten/borgeren 

skal kunne have et stabilt fremmøde og kunne indgå på hold med ca. 12 deltagere. 

 

For de patienter/borgere, som ikke kan se sig i denne ramme, er der mulighed for at visitere direkte videre til 

ASC. Sundhedscenteret tager afsæt i en individuel samtale. Her afklares det, hvilke dele af rehabiliterings-

forløbet (træning, undervisning, rygestop, diætvejledning) patienten/borgeren ønsker at følge i kommunalt 

regi.  

 

Organisering af et rehabiliteringsforløb på tværs af primær og sekundær sektor 

Der er udarbejdet en kommunikationsmodel (se bilag 2) for ledelse og medarbejdere på tværs af sektorerne. 

Den indeholder en oversigt over, hvornår ledelse og medarbejdere mødes på tværs af sektorer. Ligeledes be-

skriver modellen formål og mål med møderne. Den indeholder også en plan for, hvordan nye opgaver be-

sluttes og implementeres i udviklingsarbejdet. Det er vigtigt at pointere, at kommunikationsmodellen er en 

afgørende forudsætning for at kunne opnå de beskrevne gevinster, eftersom den sikrer den relationelle koor-

dinering på tværs, så der hele tiden er fælles mål, tæt koordinering og kendskab til hinanden på tværs. 

 

Opbygningen af forløbet  

Forløbet tager afsæt i de gældende retningslinjer og guidelines, som findes på området.  

Derudover bygges opgavedelingen og samarbejdet op omkring de kerneydelser, der ydes i de enkelte sekto-

rer. Her tænkes på, at Aalborg UH primært tager sig af diagnostik, behandling og opfølgning, og ASC pri-

mært tager sig af forebyggelse, sundhedsfremme og fastholdelse. 

 

Ivar Lie, som var professor i psykologi, har beskrevet tre forskellige indsatsområder, som patienten/borgeren 

typisk skal igennem i sin rehabiliteringsproces.2  

 

Det handler om: 

 Den medicinske behandling/opfølgning 

 Funktionsrettet rehabilitering 

 Deltagelsesrehabilitering 

                                                 
1 Se afsnittet om visitation for nærmere beskrivelse 
2 Rehabilitering, teori og praksis, FADl`s Forlag 2007.  
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Han har lavet følgende model: 

 

  

For hver enkelt patient/borger, som skal igennem en rehabiliteringsproces, vil kurverne (jf. figur) være af 

forskellig størrelse, fordi de repræsenterer længde og varighed af de forskellige indsatser. Overordnet viser 

modellen, hvordan rehabiliteringsforløbet i dette projekt er opbygget. Ligeledes illustrer den, hvor og hvor-

når de enkelte elementer indgår i rehabiliteringsforløbet. De enkelte elementer er nærmere beskrevet senere i 

dokumentet, og her er præciseret, hvor og hvordan, de enkelte elementer håndteres.  

 

Hvornår har patient/borger gennemført et fuldt, eller et delvist fuldført, rehabiliteringsforløb 

Sundhedsstyrelsens ”Nationale Retningslinjer For Rehabilitering 2013” beskriver, hvilke elementer der lig-

ger i en fuld rehabilitering. Elementerne har til formål:”at forbedre patientens funktionsniveau, at fjerne el-

ler mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden af invaliditet, og gøre det muligt for hjertepa-

tienten at vende tilbage til en personlig tilfredsstillende rolle i samfundet” 

 

Der er forskel på, hvor mange af elementerne den enkelte patient/borger har brug for i sin egen rehabilite-

ringsproces for at kunne vende tilbage til en tilfredsstillende rolle i samfundet – jf. Ivar Lies model ovenfor. 

  

Via DHRD indsamles data målrettet livskvalitet (en personlig tilfredsstillende rolle i samfundet) via HeartQ 

ol. Derudover bruges en sundhedsfaglig vinkel til at vurdere, om en patient/borger har gennemført et rehabi-

literingsforløb med reference til Sundhedsstyrelsens ”Nationale Retningslinje For Rehabilitering 2013”. 

 

Der tages afsæt i den model, som Hjerteforeningen brugte i deres rapport ”Hjertepatienters brug og ople-

velse af rehabilitering 2010”. I figur 1 vises delelementerne i rehabilitering, og i figur 2 beskrives rehabilite-

ringsniveauerne. Det samlede rehabiliteringsniveau defineres ud fra, hvor mange typer af rehabilitering (fi-

gur 1) den enkelte er tilmeldt og gennemfører. 
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Figur 1; Typer af rehabilitering (4 typer): 

1.Psykosocial rehabi-

litering  

2. Medicinsk kontrol 3. Fysisk genoptræ-

ning 

4. Kost 

 Psykisk støtte 

til patient/bor-

ger 

Kontrol af patients 

medicinske behand-

ling 

Fysisk træning  Rådgivning om hjerte-

venlig kost 

 Psykisk støtte 

til pårørende 

   

 Undervisning i 

sygdomsfor-

ståelse 

   

4. Patient/borger skal 

have deltaget i 2 ud af 

3 ovenstående tilbud 

for at have deltaget i 

psykosocial rehabilite-

ring 

   

 

 

Figur 2; Definition af rehabiliteringsniveau 

Ingen  

rehabilitering 

Meget begrænset 

rehabilitering 

Begrænset  

rehabilitering 

Delvis 

rehabilitering 

Fuld  

rehabilitering 

 

0 ud af 4 typer 

rehabilitering 

 

1 ud af 4 typer 

rehabilitering 

 

2 ud af 4 typer 

rehabilitering 

 

3 ud af 4 typer 

rehabilitering 

 

4 ud af 4 typer 

rehabilitering 

 

I tillæg til denne model lægges rygestopintervention til de borgere, som aktuelt ryger. Ligeledes tilbydes der 

samtaler til patienter/borgere, som oplever at have et overforbrug af alkohol (jf. Sundhedsstyrelsens anbefa-

linger om alkohol). Dette tilbydes på ASC. 

 

Den sundhedsfaglige laver en samlet vurdering af, om patienten/borgeren har gennemført et fuldt eller et 

delvist fuldført rehabiliteringsforløb, når denne stopper i forløbet. Dette sker med afsæt i ovenfor beskrevne 

model fra Hjerteforeningen samt en evaluering af den enkeltes situation og kompetencer – jf. Ivar Lies mo-

del. 
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Gevinster ved ét sammenhængende hjerterehabiliteringsforløb  

Forløbet bygger på den højt specialiserede viden fra sygehuset sammen med den store viden og erfaring, 

ASC har om sundhedsfremme og forebyggelse og samarbejder med de lokale netværk i Aalborg Kommune. 

Således vil sektorerne på tværs af fællesskabet løse opgaven, som har baggrund i de Nationale Kliniske Ret-

ningslinjer3 samt DCS4. 

 

Den første del af rehabiliteringsforløbet foregår på Aalborg UH. Her har patienten/borgeren mest brug for 

støtte til medicinsk behandling/opfølgning. Fordelen ved, at der er en behandlingsansvarlig læge i hele forlø-

bet, er, at der er mulighed for, at patienten/borgeren kan færdigbehandles medicinsk. Patienternes/borgernes 

behandlingsplan bliver løbende justeret under rehabiliteringsforløbet med hensyn til kardielle symptomer, 

virkning og bivirkning af medicin, andre undersøgelser, henvisninger m.m. Det ses af og til, at der under 

træningen er henvendelse til lægen vedrørende symptomer i forbindelse med træning, og tit bliver patien-

terne/borgerne undersøgt nærmere med det samme eller indlagt til nærmere udredning.  

 

Den sidste del af rehabiliteringsforløbet foregår på ASC. Her har patienterne/borgerne mest brug for støtte til 

udvikling af mestringsevne, således at de bliver i stand til at omsætte den viden, der er opnået på sygehuset, 

til handling og fastholdelse. Patienten/borgeren får støtte til de livsstilsændringer, han/hun selv ønsker at ar-

bejde med for at få en tilfredsstillende tilværelse med hjertesygdom med forebyggelse for øje.  

 

Efter skiftet fra Aalborg UH til ASC er patienten/borgeren kendt af rehabiliteringsteamet på sygehuset, og 

hermed vil der i mange tilfælde kunne nøjes med et telefonopkald ved tvivl og spørgsmål til afklaring af fx 

medicin og bivirkninger. Hermed spares lægebesøg i praksis/ambulatorium, patienten/borgeren oplever, at 

der bliver taget hånd om ham/hende, når problemet opstår, og det sikres, at den medicinske behandling er 

optimeret og veltålt. 

Den hurtige adgang til læger/rette specialist under hele forløbet giver øget sikkerhed for patienten/borgeren, 

og det er af stor betydning for den kardiologiske, kliniske vurdering af patienten/borgeren. 

 

Tidsforbrug 

Hvis den første del af holdforløbet ikke foregår i sygehusregi, vil behandlingsændringer alligevel skulle va-

retages af personale på Aalborg UH. Dette vil medføre et øget tidsforbrug for læger/sygeplejersker i ambula-

toriefunktionen på anslået ½ time mindst 2 gange for hver af de 12 patienter/borgere. Det vil sige et øget 

tidsforbrug for læge/sygeplejerske på mindst 12 timer pr. hold. 

Da relevante oplysninger, der er indsamlet på Aalborg UH, følger med til ASC, sparer man den indledende 

samtale med patienten/borgeren. I stedet holder sygeplejersken en midtvejssamtale med patienten/borgeren, 

da man ikke behøver at begynde forfra med at indsamle data, men bygger videre på forløbet fra Aalborg 

                                                 
3 http://sundhedsstyrelsen.sst.dk 
4 http://nbv.cardio.dk/hjerterehabilitering 

https://webmail.ucn.dk/owa/redir.aspx?C=mVWvVyQNakCo-Mo3Hq9UGp9d8WpxetIII_XWrb1JSQXc9SYH4LcMMvJl_s30wNiATIk3HbB0l0o.&URL=http%3a%2f%2fsundhedsstyrelsen.sst.dk
https://webmail.ucn.dk/owa/redir.aspx?C=mVWvVyQNakCo-Mo3Hq9UGp9d8WpxetIII_XWrb1JSQXc9SYH4LcMMvJl_s30wNiATIk3HbB0l0o.&URL=http%3a%2f%2fnbv.cardio.dk%2fhjerterehabilitering
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UH. Midtvejssamtalen tager væsentlig mindre tid end en indledende samtale. Ligeledes spares der undervis-

ningstimer, da der ved det koordinerende forløb ikke er dobbelt undervisning. 

 

Diætbehandling/-vejledning 

Patienterne/borgerne screenes i begyndelsen af forløbet med henblik på at henvise de mest diætetisk kom-

plekse problematikker til diætbehandling på Aalborg UH. Gevinsten herved er, at der i langt højere grad bli-

ver taget individuelle hensyn i forhold til patientens/borgers samlede situation. 

 

De patienter/borgere, der er mindre komplicerede rent diætetisk, tilbydes, efter fagligt skøn, det kommunale 

tilbud om diætvejledning efter overgang til kommunen (se bilag 4 for screeningsprocedure).  

 

Træning 

Der sikres, at vi tilbyder et forløb, som lever op til de kliniske retningslinjer på træningsområdet, som er på 

12 uger, 2 gange ugentligt. Desuden gives der mulighed for, at patienterne/borgerne bliver testet og re-testet 

med den af de kliniske retningslinjers anbefalede metode, som er den mest sikre målbare test. Denne test kan 

for nuværende kun foregå i sygehusregi. 

 

Synergieffekter ved tværsektorielt samarbejde 

Aalborg UH og ASC opnår en faglig sparring, hvor man både lærer af hinanden på det almene niveau samt 

på specialvidenniveau om den enkelte patient/borger. Der bliver således løbende delt fælles viden og sikret 

en fælles forståelse, hvorved patienterne/borgerne bliver sluset ud i et samarbejde.  

 

Gevinst for patienten/borgeren 

Patienten/borgeren oplever, at de gennemgår ét sammenhængende forløb uden ventetid/pause ved sektor-

overgang. De oplever, at ingen patient/borger bliver afsluttet, før han/hun er velbeskyttet og velbehandlet og 

medicinen veltålt. Ved at have fokus på videndeling, psykosocial støtte, implementering og fastholdelse af 

de hjertevenlige vaner, vil patienten/borgeren opleve støtte til at arbejde med aktuelle livsstilsændringer, den 

mentale sundhed og egen mestringsevne med øget compliance til følge.  

 

Resultatet af dette forventes at være, at borgere med svær iskæmisk hjertesygdom både vil deltage og gen-

nemføre rehabiliteringen i langt højere grad, samt at de vil opleve et forløb, hvor sektorerne supplerer hinan-

den i stedet for at dublere.   
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Synergieffekter ved sygeplejerske i delestilling 
Der er ansat en sygeplejerske i delestilling mellem Hjertemedicinsk Afdeling på Aalborg UH og ASC. Syge-

plejersken har en vigtig funktion i forhold til det tværsektorielle forløb.  

Nedenfor beskrives delestillingens synergieffekter:  

Forståelse for begge sektorers organisering  muligheder og udfordringer 

Forståelse af begge sektorers organisering giver mulighed for at se problemstillinger/løsninger i praksis fra 

flere perspektiver, hvorved frustrationer og misforståelser forebygges og undgås, hvilket øger samarbejdet 

mellem sektorerne. Desuden opnås mulighed for optimering af arbejdsgange på baggrund af overblik over 

hele processen. På denne måde er der mulighed for at mindske arbejdspres og frustration hos de sundheds-

faglige medarbejdere. Sygeplejerskens forståelse og viden om begge sektorers organisering optimerer ligele-

des den koordinering, der finder sted i det sammenhængende rehabiliteringsforløb, hvilket kan være med til 

at lette patientens/borgerens vej mellem sektorerne. Dette giver en oplevelse af øget sammenhæng for pati-

enten/borgeren. 

Betydning af relation og personlige kompetencer hos sygeplejersken  

Erfaringen med at arbejde tværfagligt og tværsektorielt giver opmærksomhed på inddragelse af relevante 

samarbejdspartnere, herunder sekretær, fysioterapeut, læge, diætist, rygestopkonsulent, alkoholkonsulent 

mm. Da sygeplejersken er kendt begge steder, opleves det lettere at tage kontakt til relevant samarbejdspart-

ner.  

 

Kort vej for vidensdeling mellem Aalborg UH og Aalborg kommune 

Sygeplejersken har mulighed for at bære nyeste viden ind i praksis i både ASC og på Aalborg UH. Det kan i 

det sammenhængende forløb være betydende i forhold til viden om projekter og nye tiltag, der er sat i gang i 

begge sektorer, så patienten/borgeren kan støttes og få rette tilbud på rette tid.  

Sygeplejersken fungerer ligeledes som bærer af den specialiserede viden ud til sundhedscentret og kan bi-

drage til viden om nyeste evidens om fx ændringer i den medicinske standardbehandling eller de nyeste 

guidelines i forhold til blodtryksværdier. Dette kan være med til at styrke patienten/borgerens oplevelse af, 

at der er sammenhæng i de ting, de får fortalt.  

Oplevelse af sammenhæng for patient/borger  

Patienterne/borgerne kan opleve øget tryghed, når en sundhedsfaglig medarbejder er gennemgående. De ud-

trykker, at det har stor betydning at kende og blive genkendt, og det øger motivationen for deltagelse i reha-

biliteringsforløbet. Derfor fungerer sygeplejersken som ”vikar” på rehabiliteringsholdene på Aalborg UH, så 

hun har mødt så mange af patienterne/borgerne som muligt, inden de møder på ASC.  
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Beskrivelse af hjerterehabiliteringsforløbet 

I det følgende er forløbet beskrevet og uddybet. Forløbet er ligeledes skitseret i bilag 3, Oversigt over forlø-

bet.  

Med udgangspunkt i Dansk Cardiologisk Selskabs holdningspapirer5 og Sundhedsstyrelsens nationale ret-

ningslinjer for hjerterehabilitering6 tilbydes et 12 ugers superviseret træningsforløb med træning to gange om 

ugen og  undervisning som beskrevet i bilag 5. Træning og undervisning er fordelt mellem Aalborg UH og 

ASC.  For yderligere indhold af træning og undervisning henvises til bilag 5.  

Visitation 
Indlagte patienter, som er bosiddende i Aalborg Kommune, vurderes og visiteres efter følgende kriterier i 

samarbejde med kardiolog, thoraxkirurg eller kontaktsygeplejersker til specialiseret iskæmisk hjerterehabili-

tering: bypass-opererede patienter, STEMI–patienter, komplicerede NSTEMI–patienter, som vurderes i for-

hold til behov for speciallæge-backup. 7 

Hjerterehabiliteringsforløbet præsenteres for patienterne/borgerne som ét samlet efterbehandlingsforløb på 

12 uger. Den første del af forløbet foregår på Aalborg UH, og den sidste del af forløbet foregår på ASC. Her 

er ikke tale om et tilvalg, men ét sammenhængende forløb.  

 

Visiteringen foregår forskelligt på den Thoraxkirurgiske Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling, som skitse-

res herunder. 

 

Thoraxkirurgisk Afdeling (afsnit T): Under indlæggelsen på afsnit T laves genoptræningsplanen af fysiotera-

peut. En kopi medgives eller tilsendes patienten/borgeren. Patienten/borgeren indkaldes til ambulant via e-

brev til forsamtale, som finder sted fem uger efter udskrivelsen. 

 

Hjertemedicinsk Afdeling (afsnit S1 og S2): På afsnit S1 og S2 udarbejdes genoptræningsplanen af sygeple-

jersken under indlæggelsen, og en kopi tilsendes patienten/borgeren. Der medgives/fremsendes en tid til am-

bulant forsamtale, som finder sted to uger efter udskrivelsen. 

 

HjerteKost-skemaet medgives/fremsendes ved samme lejlighed til alle patienter/borgere. 

                                                 
5 Holdningspapirer vedrørende Minimumskompetencer for rehabilitering og Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom: http://cardio.dk/rapporter/holdningspa-

pir-menu. 

 
6 Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering, Sundhedsstyrelsen 2013 

• 7 Nedsat venstre ventrikelfunktion med behov for optitrering af medicin fxntikongestiv behandling 

• Forhøjet blodtryk, som skal følges og reguleres medicinsk  

• Andre konkurrerende lidelser (comorbiditet), hvor der er behov for tæt opfølgning og evt. særlige hensyn med mulighed for speciallæge-backup 

• Regulering/ændring af medicin ved bivirkninger 

• Ikke fuldt revaskulariseret patient - mulighed for undersøgelser og evt. indlæggelse i rehabiliteringsforløbet 

• Særlige sociale og psykiske forhold, så behov for tæt kontakt til sygehuset er betydningsfuldt i en overgang for at komme videre 

• Særligt kompliceret forløb 

 

http://cardio.dk/rapporter/holdningspapir-menu
http://cardio.dk/rapporter/holdningspapir-menu
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Forsamtalen 
Til samtalen med sygeplejersken er der afsat en time til hver samtale inklusiv forberedelse og dokumenta-

tion.  

Patienten/borgeren møder 15 minutter før aftalt tid og udfylder spørgeskemaerne HADs (angst- og depressi-

onsscreeening) og HeartQol (livskvalitetsskema) samt skema med oplysninger til hjerterehabiliteringsdata-

basen8 (DHRD). 

 

Patienten/borgeren informeres som indledning til samtalen om formålet og tidsrammen.  

Hvis patienten/borgeren ikke møder op som aftalt, kontakter sygeplejersken vedkommende pr. telefon eller 

brev og afklarer behov for ny tid/andet aktuelt. 

 

Samtalen indeholder:  

 Patientens/borgerens (og pårørendes) oplevelse af sygdomsforløb og tiden efter udskrivelsen 

 Afklaring af fysiske, psykiske og sociale ressourcer samt problemstillinger aktuelt 

 Motivation for livsstilsændringer med udgangspunkt i KRA(M)-faktorer 

 Hvilke mål patienten ønsker for forløbet, og hvilke tiltag der skal iværksættes 

 Medicinlisten gennemgås med henblik på compliance og evt. bivirkninger 

 Hjerterehabiliteringsmappen udleveres og gennemgås (se indhold nedenfor) 

 Mundtligt samtykke indhentes 

 HjerteKost-skemaet medtages og kontrollereres for eventuelle fejl og mangler 

 Screeningsskemaet vedrørende individuel diætbehandling udfyldes, og der skrives henvisning ved be-

hov (se bilag 4 for screeningsproces) 

 Data til databasen indsamles og vurderes, herunder blodtryk, relevante blodprøver og andre risikofakto-

rer 

 Der laves aftale ved særlige behov, fx henvisning til socialrådgiver, liaison klinik, sexologisk klinik o.a. 

 Ved behov kontaktes behandlingsansvarlig læge 

 Der bliver udleveret plan for hele rehabiliteringsforløbet 

 Det afklares, hvorvidt patienten/borgeren skal fortsætte forløbet på ASC på morgen- eller middagshold. 

Morgenhold er primært forbeholdt patienter/borgere på arbejdsmarkedet, så vi kan fastholde dem. 

 

Sygeplejersken indtaster i DHRD og skriver notat i Clinical Suite, og database-resume kopieres ind i Clini-

cal Suite. Kontaktoplysninger på pårørende skrives også ind, så disse data ikke skal oplyses igen på ASC. 

                                                 
8 Dansk HjerteRehabiliteringsdatabase: 

http://www.kcks-vest.dk/kliniske-kvalitetsdatabaser/hjerterehabilitering/ 

 

http://www.kcks-vest.dk/kliniske-kvalitetsdatabaser/hjerterehabilitering/
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Pårørendes deltagelse afklares ved forsamtalen 
Pårørende er velkomne til at deltage under den første del af forløbet, som foregår på sygehuset og ved sær-

lige behov i den sidste del af forløbet, som foregår på ASC. Vores erfaringer viser, at behovet oftest er størst 

i den akutte fase. Praksis viser, at cirka tre pårørende er med pr hold på Aalborg UH, så det vil være endnu 

færre på ASC, hvilket betyder, at et evt. behov sagtens kan imødekommes.  

 

Samtale og test med fysioterapeut 
I umiddelbar forlængelse af forsamtalen med sygeplejersken bliver patienten/borgeren set af en fysiotera-

peut. Til denne samtale er der afsat en time inklusiv forberedelse og dokumentation. Samtalen afholdes på 

Aalborg UH. 

 

Samtalen indeholder:  

 Motivation for livsstilsændringer med udgangspunkt i (KRA)M-faktorer  

 Samtale omkring tidligere og nuværende motionsvaner samt begrænsninger ift. motion 

 Symptomlimiteret arbejdstest/ Borg 15 test 

 

I de Nationale Kliniske Retningslinjer for Hjerterehabilitering9 anbefales det, at fysisk træning til patien-

ter/borgere med iskæmisk hjertesygdom forudgås af en vurdering af arbejdskapacitet med henblik på at til-

rettelægge et individuelt træningsforløb. 

 

Første valg er en symptomlimiteret arbejdstest, der tester patientens/borgerens maksimale arbejdskapacitet 

ved en cykeltest. Testen udføres med overvågning med hjertekardiogram og af blodtryk og puls. Alle patien-

ter/borgere fra hjertemedicinsk afdeling vurderes af en kardiologisk læge med henblik på deltagelse i symp-

tomlimiteret arbejdstest. Der skal være en læge tilstede i umiddelbar nærhed af, hvor testen foretages.  

 

Til de patienter/borgere der kommer fra de thoraxkirurgiske hold eller patienter/borgere fra hjertemedicinsk 

afdeling der af lægen er vurderet til ikke at være i stand til at gennemføre symptomlimiteret arbejdstest, be-

nyttes Borg 15 test eller, hvis patienten ikke kan cykle, 6 minutters gangtest.10  

Testene udføres ved start og ved slut af rehabiliteringsforløbet.  

                                                 
9 http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/F276E39E72CE4D918C44CA47FF35378A.ashx 
10 Kontraindikationer for symptomlimiteret arbejdstest  

 

 Akut iskæmisk hjertesygdom (AMI eller ustabil angina pectoris) indtil tilstanden har været stabil i mindst 5 dage 

 Hviledyspnø 

 Pericarditis, myocarditis, endocarditis 

 Symptomgivende aortastenose 

 Svær hypertension. Almindeligvis anbefales det at undlade hård fysisk belastning ved systolisk blodtryk over 180 mmHg eller diastolisk blodtryk over 105 

mmHg  
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Formål med fysiske tests: 

 At få et udgangspunkt for at beregne træningsintensitet 

 At sammenligne arbejdskapacitet/kondition ved start og slut 

 At identificere årsagen til eventuel begrænsende årsag ved fysisk belastning (fx angina, bevægeapparats-

smerter) 

 At patienten/borgeren prøver sine fysiske grænser af i trygge rammer. 

 

Det er vores erfaring, at det har stor betydning for patienterne/borgerne, at de afprøver deres fysiske grænser 

i trygge rammer og mærker, at det ikke er farligt for dem at presse sig. Dette er ligeledes undersøgt af fysio-

terapeutstuderende, der har skrevet bacheloropgave med udgangspunkt i testsituationen inden holdforløbet. 

Deres konklusion er, at testen giver patienterne/borgerne tryghed og derved en følelse af kontrol over den 

situation, de befinder sig i. Når individer oplever kontrol over en situation, medfører det en afslappet tilgang 

til en handling. Dette kan overføres til patienterne/borgerne, der i kraft af mindsket nervøsitet for fysisk akti-

vitet kan fokusere på deres rehabiliteringsforløb og opleve øget lyst til fysisk aktivitet.11  

 

Undervisning i fysisk aktivitet og træning på holdforløb 

På Aalborg UH:  

En times undervisning med fokus på sygdomslære/forebyggelse, anbefalinger om fysisk aktivitet samt årsa-

gen til, at man skal være fysisk aktiv samt motivation for forandringer. 

 

På ASC:  

To timers undervisning med fokus på forandringsprocessen, motivation/barrierer og fastholdelse. I den før-

ste time er der særlig fokus på patientens/borgerens egne mål, og der laves en handlingsplan for forløbet i 

fase II. I den anden time (sidste undervisningsgang) er der særlig fokus på det videre forløb, og der oplyses 

om relevante træningsmuligheder i Aalborg Kommune samt laves en handlingsplan i det videre forløb i fase 

III.  

 

Hjerterehabiliteringsmappen 
Mappen samles hos rehabiliteringssekretær af piccoline og rehabiliteringssekretær. Der bliver løbende tilført 

materialer, efterhånden som patienterne/borgerne kommer igennem forløbet. Styrken herved er, at de får 

                                                 
 Febrilia 

 Svær ikke-kardiel sygdom (Dansk Kardiologisk Selskab)  

 
11 https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/banker-patientens-hjerte-for-tests(2cd63396-0a63-45e4-9d56-c7e2b08fcb81).html 
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ejerskab over mappen og ved mere om hele forløbet allerede fra begyndelsen. Derudover skriver de mål/øn-

sker for fremtiden ned, så det forpligter i tiden efter og kan følges op på tværs af sektorerne. Dette bidrager 

til at patienterne/borgerne får ansvar for deres egen sundhed. 

 

Mappen indeholder: 

 Forside med logo fra Aalborg UH og ASC  

 Stamdata 

 Velkomstside med praktiske oplysninger fra begge sektorer 

 Hjerterehabilitering – praktiske oplysninger om holdforløbet (nr. til rehab-telefon, mødested og -tid, 

personale fra begge sektorer samt transport) 

 Undervisningsplan Aalborg UH 

 Undervisningsplan ASC  

 Vejviser til ASC  

 Personlige ønsker for fremtiden/mål og delmål 

 Måling af blodtryk 

 Motionsdelen 

 Borg-skala for fysisk anstrengelse 

 Noter til træning (her kan eget træningsprogram/træningsresultater sættes ind) 

 Diverse pjecer (her kan indsættes relevante pjecer, bl.a. fra Hjerteforeningen, om fx hjertesyg-

domme, sex, psykiske reaktioner og søvn) 

 Opfølgning på personlige ønsker/mål og delmål 

 Afslutning på rehabilitering med anbefalinger til efter forløb 

 Pixi-udgave af den relevante medicin 

 Medicinliste 

 Udskrivningsbrev 

 Blodprøver 

Hjælp til rygestop 

Rygere med iskæmisk hjertesygdom opfordres til rygestop og tilbydes hjælp til rygestop som del af hjertere-

habiliteringen. 

Rygestatus registreres systematisk i Clinical Suite og DHRD. 

For alle patienter/borgere med iskæmisk hjertesygdom, som er aktive rygere ved indlæggelsen, planlægges 

rygeophør så tidligt som muligt i forløbet med følgende aktive indsatser. De: 

 opfordres til rygestop under indlæggelse 
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 henvises til rygestop-intervention, en individuel samtale i Sund Info på Aalborg UH eller gennem 

ASC. Rygeintervention igennem ASC kan både være på hold, i boligområder og i særlige tilfælde 

individuelt 

 tilbydes nikotin substitution. E-cigaretter med og uden nikotin anbefales ikke som del af rygeafvæn-

ning pga. mulige helbredsmæssige konsekvenser og ud fra et forsigtighedsprincip 

Patienter/borgere, som er ophørt med at ryge inden for de sidste seks måneder, støttes i fortsat rygeophør, da 

tilbagefaldsrisikoen fortsat er stor 12.  

Diætbehandling 

Der er evidens for, at kostændringer i form af mere frugt, grønt, fuldkornsprodukter og fisk, mindre fedt fra 

mejeriprodukter og kød samt reduktion i saltindtagelsen (hjertevenlig kost) medfører en reduktion i rein-

farkt, total og kardiovaskulær mortalitet. 

Det har vist sig, at kosten ikke kun påvirker sygdomsforløbet via blodets lipidprofil, blodtryk, og overvægt. 

Kostkomponenterne frugt, grønt, fuldkorn samt fisk har en beskyttende effekt, som kan nedsætte risikoen for 

reinfarkt, hjertedød og den totale mortalitet. Effekten af kostændring kan være af samme størrelsesorden 

som den, der er opnået ved medicinsk behandling 13. Via kostændring er det muligt at reducere blodets kole-

sterolindhold med 8-15% 14. Endvidere medfører kostintervention gavnlige effekter på vægten, blodtrykket, 

DMII og nedsat glucosetolerance 15 16 17. 

 

Formålet med diætbehandlingen er at nedsætte risikoen for reinfarkt, hjertedød og den totale mortalitet ved 

at styrke patientens vidensniveau og handlekompetencer vedrørende hjertevenligkost. Patienten/borgeren 

motiveres og støttes med henblik på ændringer og vedligeholdelsen af kost- og livsstilsændringer på lang 

sigt.  

 

Den fremlagte plan har til mål at løfte niveauet fra grundlæggende informationsniveau til selfcare/intergrati-

onsniveau, således at patienten/borgeren ikke kun får viden, men også får redskaber til at kunne implemen-

tere hjertevenlig kost i hverdagen. 

 

                                                 

12 Kilde: http://nbv.cardio.dk/hjerterehabilitering 

 
13 Stender S, Astrup A, Dyerberg J, Færgeman O, Godtfredsen J, Lind EMV, Marckmann P, Viggers L: Kostens betydning for patienter med åreforkalkning i 

hjertet. Ernæringsrådet 1996. 
14 Rammeplanen for diætbehandling ved forebyggelse og behandling af atherosklerose. Foreningen af kliniske diætister 2001. 
15 Stender S, Astrup A, Dyerberg J, Færgeman O, Godtfredsen J, Lind EMV, Marckmann P, Viggers L: Kostens betydning for patienter med åreforkalkning i 

hjertet. Ernæringsrådet 1996. 
16 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiol-

ogy and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European Heart Journal (2007) 28, 2375-2414. 
17 Lichtenstein et al. Diet and Lifestyle Recommendations Revision 2006. A Scientific Statement from the American Heart Association Nutrition Committee. 
Circulation 2006; 114: 82-96. 
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Ved forsamtalen screener (se bilag 4 for screeningsprocedure) sygeplejersken borgere fra Aal borg Kom-

mune til specialiseret individuel diætbehandling hos klinisk diætist på Aalborg UH. Dette er for at sikre, at 

den enkelte patient/borger får den optimale diætbehandling. De diætetisk komplekse patienter/borgere, som 

screenes til diætbehandling på Aalborg UH, er karakteriseret ved, at det er væsentligt, at der er adgang til 

journaloplysninger og blodprøver og øget konferencemulighed med speciallæger for sikre, at der gives den 

korrekte diætbehandling. Patienter/borgere, som ikke visiteres til diætbehandling på Aalborg UH, har, ud fra 

et fagligt skøn mulighed for at modtage individuel diætvejledning på ASC, når de fortsætter i forløb der. På 

ASC er de samme kompetencer til stede, men der er ikke den samme adgang til journaloplys- ninger og 

blodprøver og mulighed for konference med speciallæger.  

 

Målet med de individuelle forløb er, at patienten/borgeren i langt højere grad får målrettet vejledning til at 

implementere den hjertevenlige kost, end der kan gives ved gruppeundervisning. 

 

Forløbet planlægges af den kliniske diætist og tilrettelægges efter patientens/borgerens individuelle behov 

og ressourcer. Den kliniske diætist kan vejlede den enkelte patient/borger til at omsætte diætforskrifter til 

konkrete anbefalinger i den konkrete situation under hensyntagen til sociale, psykologiske, kulturelle og eti-

ske forhold. Det betyder, at individuel diætbehandling især er til gavn for borgere/patienter, som man gerne 

vil nå i relation til lighed i sundhed.  

 

Den individuelle diætetiske behandling er baseret på principperne for hjertevenlig kost.  

En del af patienterne har desuden behov for at blive vejledt i principperne for andre diættyper, fx: 

 Energireduceret diæt 

 Type II diabetes 

 Ernæringsterapi med henblik på vægtøgning eller forebyggelse af vægttab. 

 

Forløb hos den kliniske diætist 
 Det typiske forløb hos den kliniske diætist strækker sig over 2-5 vejledninger, alt efter det individu-

elle behov 

 En initial vejledning har varighed på 1-1½ time ekskl. forberedelse, journalføring og registrering 

En opfølgende vejledning med varighed på ca. 30 minutter; afvikles typisk 3-8 uger senere 

 Patienten/borgeren opfordres til at have pårørende med.   

 

I den initiale diætbehandling/diætvejledning afdækkes patientens/borgerens viden, erfaringer, ressourcer og 

nuværende situation med henblik på et individuelt tilrettelagt forløb. 

Principperne for hjertevenlig kost gennemgås med patienten/borgeren, målrettet de områder, hvor patien-

ten/borgeren har brug for viden eller behov for at ændre vaner. Der tages udgangspunkt i HjerteKost-ske-

maet, evt. suppleret med en kostanamnese samt eventuelle andre diagnoser. 
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Sammen med patienten/borgeren udarbejdes der en handleplan samt et notat med konkrete mål og forslag. 

Det videre forløb afhænger af patientens/borgerens diagnoser, vægt, behov, ressourcer og motivation. 

 

I en opfølgende samtale kan følgende emner indgå: 

 Spørgsmål fra patienten/borgeren 

 Evaluering af vægt og evt. taljemål 

 Gennemgang af blodprøvesvar (kun aktuelt på Aalborg UH) 

 Viden, holdning og compliance i forhold til patientens diæt 

 Justering af handleplanen. 

 

Hvis det er muligt, planlægges samtalerne med den kliniske diætist i tilknytning til anden rehabiliteringsind-

sats, så patienten/borgeren oplever sammenhæng i rehabiliteringsforløbet. 

 

Holdundervisning i hjertevenlig kost 
Patienter/borgere, som kommer til specialiseret rehabilitering, er højrisikopatienter, og undervisningen bør 

derfor være sygdomsspecifik. 

 

Holdundervisning kan dog ikke erstatte det individuelle forløb hos den kliniske diætist. Dette skyldes at pati-

enterne/borgerne har forskellige forudsætninger, herunder andre diagnoser, motivation og ressourcer. 

 

På Aalborg UH gives holdundervisning, således at patienterne så hurtigt som muligt i forløbet får grundlæg-

gende information om hjertevenlig kost. Det er erfaringen, at patienterne ganske hurtigt efterspørger infor-

mation om hjertevenlig kost. Der er mulighed for erfaringsudveksling blandt patienter og deres pårørende. 

 

På ASC gives holdundervisning med henblik på selfcare/integrationsniveau. I undervisningen lægges vægt 

på, hvordan man implementerer kostanbefalingerne i hverdagen. Der er øget fokus på erfaringsudveksling 

mellem deltagerne og motivation for kostændringer. Borgerne opfordres til at opstille konkrete personlige 

mål for ændringerne.  

 

Advisering til ASC 
To uger før holdstart på ASC sender rehabiliteringssekretær epikrisen  via sikker mail angående deltagere på 

holdet, og hvilket hold de skal på. 

 

Følgende data overleveres:  

 Anamnese 

 CPR-nummer 

 Telefonnummer 
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 Social status (netværk, uddannelse/arbejde) 

 KRAM-screening under indlæggelse/AAUH rehabilitering 

 

Aktuel situation og helbred: 

 Diagnose og aktuelle behandlingsplan 

 Mental tilstand (angst- og depressionsscreening) 

 Aktuelle funktionsniveau/-tests 

 Eventuel diætbehandling på AAUH 

 

Patientens/borgerens målsætning: 

 Har patienten/borgeren formuleret en målsætning for rehabiliteringsforløbet? 

 

Kørsel: 

 Ved behov for kørsel skal dette skrives til ASC 

 

GOP:  

GOP´en udfyldes af fysioterapeuterne og sendes mindst to uger inden overlevering til sundhedscentret. Det 

vigtigste er, at overskriften er korrekt med henblik på effektiv visitering fra udskrivningsenhed til ASC. 

Overskriften skal være: Brobygning, iskæmisk hjertepatient. 

 

Beskrivelse af holdforløbet Hjerter på tværs 
Det tilstræbes, at det er de samme sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter, som har det samlede holdfor-

løb hos henholdsvis Aalborg UH og ASC. Ved træningsdelen er der altid to fagpersoner til stede, en syge-

plejerske og en fysioterapeut, hvor fysioterapeuten er ansvarlig for træningsdelen. Beskrivelsen af indholdet 

i træningen og undervisningen kan ses i bilag 5. 

Undervisningsdelen i det samlede forløb er planlagt ud fra, hvad patienterne/borgerne har mest behov for i 

begyndelsen af et rehabiliteringsforløb, og hvad behovet er længere henne i forløbet. Desuden er der taget 

udgangspunkt i personalekompetencerne samt, hvor det er muligt, journaloplysninger ved behov. Der er lagt 

vægt på et supplerende forløb og ikke et dublerende forløb.  

 

Overordnet er det planlagt, at der på sygehuset er fokus på:  

 sygdomslære (Hvad fejler mit hjerte?)  

 gennemgang af medicinsk behandling (Hvilken behandling har jeg fået/får jeg?)  

 forebyggelse af hjertesygdom 

 psykiske reaktioner.  

 

På ASC har undervisningen fokus på:  
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 livet med hjerte/kar sygdom, herunder de psykologiske aspekter. 

 livsstilsændringer, forandringsprocesser, ændring af vaner og fastholdelse 

 fremtiden og dagligdagen med hjerte/karsygdom, herunder tilbagevenden på arbejde, familielivet, 

rejser, videre træning, handlekompetencer etc.  

 

Ved denne opdeling af undervisning får patienten/borgeren specialiseret viden med fokus på grunden til at 

ændre livsstil (hvorfor) på sygehuset, mens der på ASC støttes op om implementering af den nye viden 

(hvordan), så patienten/borgeren kan leve et tilfredsstillende liv med sin hjertesygdom. 
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De 12 ugers rehabilitering er skitseret herunder.  

 Afd. T Afd. S 

Udskrivelse  X X 

Forsamtale 4-5 uger efter udskrivelsen 2 uger efter udskrivelsen 

Holdstart 1 uge efter forsamtalen 2 uger efter forsamtalen 

Diætist Individuel diætbehandling efter scree-

ning 

Individuel diætbehandling efter screening 

1. uge Introduktion og træning             

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Introduktion og træning              

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

 Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Hvad fejler mit hjerte  

Træning v/sygeplejerske og fysioterapeut 

2. uge Hvad fejler mit hjerte? Hjertemedicin 

og forebyggelse af hjertesygdom  

v/sygeplejerske og læge 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Hjertemedicin v/sygeplejerske og læge 

 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

 Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Kostens betydning  

v/sygeplejerske og diætist 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

3. uge Motionens betydning 

v/fysioterapeut 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Forebyggelse af hjertesygdom  

v/fysioterapeut 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

 Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Motionens betydning og forebyggelse af 

hjertesygdom 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

4. uge Psykiske reaktioner efter en hjertesyg-

dom 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Psykiske reaktioner v/Liaisonsygeplejer-

ske 

Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

 Træning  

v/sygeplejerske og fysioterapeut 

Træning og holdslut v. sygeplejerske og 

fysioterapeut 

5. uge Kostens betydning 

Træning  

v/sygeplejerske og diætist 

Overlevering på ASC v/ sygeplejerske el-

ler fysioterapeut 

 Holdslut v. sygeplejerske og fysiotera-

peut Træning og opfølgning af hjerte-

venlig livsstil. 

 

6. uge** Træning v/ fysioterapeut og sygeplejerske   

Undervisning: KRAM dine vaner og sæt ny retning v/ fysioterapeut og sygeplejer-

ske   

 Træning v/ sygeplejerske og fysioterapeut   

Undervisning: KRAM - til dig, der vil ændre på kosten v/klinisk diætist 

7. uge Træning v/ fysioterapeut og sygeplejerske   

Undervisning: Livet med hjerte karsygdom v/sygeplejerske 

 Træning v/ fysioterapeut og sygeplejerske   

Undervisning: Hjertemedicin og din hverdag + EU sygeforsikring v/sygeplejerske 

8. uge Træning v/ fysioterapeut og sygeplejerske   

Undervisning: Næste skridt på din vej – fremtiden v/ fysioterapeut og sygeplejer-

ske   

9. uge Træning 
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10. uge Træning 

11. uge Træning 

12. uge Træning 

 

** Undervisningen er fleksibel, så det kan samles i forhold til de løbende holdopstart. Det vil derfor være 

forskelligt, hvilke uger der er undervisning. 

 

Overgangen mellem Aalborg UH og ASC 
Overgangen fra Aalborg UH sker den førstkommende træningsgang på ASC efter endt holdforløb på Aal-

borg UH. Der er på forhånd givet anvisninger vedrørende parkeringsforhold og bybusser.  

 

Patient/borger bliver overleveret af en kendt fysioterapeut eller sygeplejerske fra holdet. Dette foregår ved, 

at deltagere og sygeplejerske/fysioterapeut mødes i forhallen på Nordkraft og følges op til 9. sal, hvor sund-

hedscenteret ligger. Alle følges op, så vejen er kendt fremover. På ASC tager delesygeplejersken fra ASC 

imod holddeltagerne, introducerer til huset og viser omklædningsrummet, og deltagerne følges herefter til 

træningssalen, hvor de sluses ind på det hold, de skal være en del af. Sygeplejerske/fysioterapeut fra Aalborg 

UH overleverer vigtige informationer om patient/borgere og trækker sig tilbage.  

 

Der er stor fokus på overgangen, fordi tidligere patienter/borgere angiver, at de ikke overkommer eller mi-

ster motivationen, når de skal fortsætte et nyt sted med ventetid, nye deltagere og nyt personale. Vi ved også, 

at nogle deltagere tidligere har sagt nej tak pga. den fysiske beliggenhed af ASC. Ved at sikre information 

og mødet med et kendt ansigt i forhallen skabes der tryghed for dem, som har et særligt behov herfor. Den 

etablerede overgang sikrer, at behandlingsplan og kendte problemstillinger videreformidles, således at fag-

lighed og kvalitet i rehabiliteringsforløbet er i fokus. 

 

Endelig vil den etablerede kommunikationsform mellem sektorerne give anledning til, at deltagerne føler en 

tryghed og sikkerhed for de udfordringer/ikke færdigbehandlede problemer, de måtte have. Deltagerne und-

går således at skulle begynde forfra med at fortælle om deres udfordringer. Alt i alt giver det et bedre sam-

menhængende forløb for patienten/borgeren.18 Hvis det opleves, at patienten/borgeren ikke møder op på 

ASC, vil personalet fra ASC ringe den enkelte op for at sikre fastholdelsen. Dette sker ligeledes i forløbet 

ved fravær to gange 

 

 

                                                 
18 Gitte Schrøder har været med til at beskrive forløbet ”livsstilscafeen”, og hun beskriver, at overgange er gift for sammenhænge i sundhedsvæsnet. Af den grund er det særligt i over-

gangene, at der bør gøres en indsats for ikke at tabe patienterne/borgerne. http://www.cfk.rm.dk/Api/CfkPage/Download/?fileId=291 
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Baggrund for åbent ambulatorium 
I Den tværsektorielle Sundhedsaftale for Hjerte-Kar 2015-2018 er anført, at sygehuset har behandlingsan-

svaret under hele rehabiliteringsforløbet, og sundhedsfagligt personale fra kommunen kan kontakte sygehu-

set dagligt og ved behov. Kontakten vil ofte være til en ansvarlig sygeplejerske og foregå per telefon. 

 

Kardiologisk afdeling på Aalborg UH har oprettet en ”Rehabiliteringstelefon” som passes af iskæmi rehabi-

literingssygeplejerskerne på skift på alle hverdage mellem klokken 7.30 og 15.00 

Opkaldene klares primært af rehabiliteringssygeplejersken; men ved behov for lægelig rådgivning kontaktes 

primært en af lægerne fra rehabiliterings- og/eller iskæmiafdelingen. Ved ændringer i behandling journalfø-

res dette af lægen. Ved behov vil rehabiliteringssygeplejersken også kunne hjælpe med en subakut tid i am-

bulatoriet. 

 

Patienten bør fortsat være informeret om at kontakte egen læge ved akut sygdom eller problemer, der ikke er 

relateret til rehabiliteringsforløbet. 

 

På den måde er der mulighed for at gøre brug af specialistviden fra Aalborg UH under hele rehabiliterings-

forløbet. Dette er en stor gevinst, da ASC ikke har ordinationsret. Det åbne ambulatorium kan bruges i for-

hold til de kardiologiske og thorax-kardiologiske patienter/borgere, indtil holdforløbet er slut samt mulighed 

for kontakt ved 4 og 12 måneders opfølgningssamtale på ASC. Det vurderes i de enkelte situationer, om der 

er behov for specialistkompetencer, eller patienten/borgeren bør kontakte egen praktiserende læge. 

 

Personalet fra ASC kan, hvis det vurderes, at der er behov for specialistkompetencer, gøre følgende: 

A. Kontakte S-sygeplejerske på rehab-telefonen på hverdage mellem kl. 07.30 og 15.00 og konferere 

problemstillingen. Rehab-sygeplejersken kan konferere med ambulatorielægen efter behov og ringe 

tilbage til ASC, hvis ikke problemet løses. 

Sekretariat er back up på telefonen.  

B. Booke tid via sekretær til iskæmi-ambulatorium (lægebemandet) for S og T patienter 

Fra den erfaringsbaserede praksis ser vi problemstillinger, som kan være: 

 Optitrering af antikognestiv, antihypertensiv, antianginøs eller lipidsænkende behandling (som ikke 

foregår i Insufficiensklinikken eller i Lipidklinikken), og som ikke kunne færdiggøres under syge-

husforløbet) 

 Bivirkninger af medicin – ændring i medicin 

 Compliance – skal/skal ikke tage medicin, når patienten/borgeren tror, han/hun får for meget/for 

lidt/ønsker alternativ medicin 

 Brystsmerter  
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 Åndenød 

 Ændrede smerter efter bypass-operation 

 Blodtryksbehandling 

 Behov for henvisning til ambulatorium for liaisonpsykiatri eller sexologisk klinik.  

Det er erfaret, at patienterne/borgerne sætter stor pris på, at der hurtigt bliver taget hånd om deres problem-

stillinger, og at de ikke skal vente på en tid hos egen læge eller ambulant tid. Ligeledes mener vi at kunne 

reducere antallet af genindlæggelser samt sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorer, således at pa-

tienten/borgeren får den mest optimale behandling. Samtidig gives den bedste mulighed for tryghed og sik-

kerhed i forløbet på ASC, når den direkte kontakt til Aalborg UH er åben. 

 

Inddragelse af praktiserende læge 
Den praktiserende læge får epikrise samt behandlingsplan efter forsamtalen på Aalborg UH. Derudover får 

den praktiserende læge epikrise ved overgang til SCCA samt ved ambulant kontrol. Desuden sendes alle no-

tater efter kontakt med Kardiologisk Ambulatorium på Aalborg UH. 

 

Midtvejssamtale 
Når patienten/borgeren er begyndt på ASC, vil der i løbet af de første to uger blive afholdt en samtale med 

patienten/borgeren. Samtalen foretages af den sygeplejerske, som er holdansvarlig. Sygeplejersken er forbe-

redt ud fra de oplysninger, der er givet fra Aalborg UH og samtalen afholdes i forbindelse med en trænings-

seance.  

 

Formålet med midtvejssamtalen er at kunne målrette den støtte, der skal ydes, for at patienten/borgeren får et 

fortsat konstruktivt forløb. Med afsæt i patientens/borgerens fysiske og mentale situation er der fokus på 

KRAM og det dobbelte KRAM (kompetencer, relationer, accept, mestring).  

I samtalen er patient/borger i centrum, og i dialogen er der bl.a. fokus på:  

 at samle op på den proces, der er sat i gang på sygehuset, herunder behandlingsplanen fra Aalborg 

UH   

 at følge op på de mål, patienten/borgeren har sat, og evt. justere herpå. Disse mål er synlige i patient-

mappen  

 at identificere, hvordan patienten/borgeren har det, og hvad der fylder for patienten/borgeren 

 at vurdere sammen med patienten/borgeren, om der er brug for en mere indgående samtale. Det kan 

fx være en individuel samtale med en specifik fagperson 

Under midtvejssamtalen er det erfaret, at nogle patienter/borgere er tæt på at være fuldt rehabiliteret – jf. 

projektets definition af ”fuld rehabilitering” – og derfor ikke har behov for at deltage i alle 12 uger. Dette er 

et skøn ud fra den enkeltes kompetencer til at kunne implementere den nye viden, der er givet på sygehuset, 

i sin hverdag.  
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Slutstatus på ASC 
Slutstatus er en skriftlig status omhandlende den enkelte patient/borger. Den laves i samarbejde mellem det 

tværfaglige team på ASC og patient/borger. Der er i samtalen fokus på at lave en samlet status over borge-

rens/patientens helbred, trivsel og målsætning, som beskriver de elementer (KRAM + mental sundhed), som 

vedkommende vil arbejde med i forhold til at leve med en hjerte-kar-sygdom.  

 

Den samlede slutstatus laves inden for den sidste uge af det sammenhængende rehabilitering forløb og sen-

des elektronisk til Aalborg UH samt patient/borger.  

Formål med slutstatus:  

 At følge op på behandlingsplanen og herved skabe kontinuitet i forløbet 

 At samle op på det samlede forløb og beskrive, hvis der stadig er problemstillinger, som skal følges 

op på ved den sidste ambulante opfølgning på Aalborg UH  

 At beskrive de mål, patienten/borgeren har for fremtiden, angående implementering/fastholdelse af 

livsstil og hjertevenlig levevis – herunder arbejdsfastholdelse 

 At lave slutstatus sammen med patienten/borgeren for at fastholde dennes ejerskabsfølelse i forhold 

til de livsstilsinterventioner, der ønskes at arbejde med. Dette kan fremme motivationen for fasthol-

delse.  

 

Ligeledes anvendes den skriftlige slutstatus til dokumentation i DHRD, hvorfor patientens/borgerens frem-

møde på sundhedscenteret også registreres. 

 

Udover at slutstatus endnu engang sætter patienten/borgeren i centrum, så fremmer den også samarbejdet 

mellem sektorerne og har stor værdi for de kommende opfølgninger på ASC.  

 

Ambulant afslutning på hjerterehabiliteringsforløb på Aalborg UH 
Patienterne/borgerne indkaldes til individuel afsluttende samtale med sygeplejerske og læge samt cykeltest 

og samtale med fysioterapeut i umiddelbar forlængelse af de 12 ugers holdforløb. Samtalen og testen foregår 

på Aalborg UH i Kardiologisk Ambulatorium og/eller Thoraxkirurgisk Ambulatorium. ASC har forinden 

sendt slutstatus på patienten/borgeren. 

 

Sygeplejesamtalen indeholder: 

 status på fysisk, psykisk og social tilstand, herunder arbejdsmæssige forhold samt fremtidige planer 

– med udgangspunkt i patientens/borgerens behov 

 gennemgang af risikofaktor-status: kost, rygning, alkohol, evt. motion, lipider og øvrige blodprøver, 

blodtryk, vægt  

 gennemgang af medicinlisten  
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 EKG-tagning efter vurdering 

 gennemgang af spørgeskemaerne Hads og HeartQol med patienten/borgeren 

 Henvisning ved behov for liaisonsygeplejeske mm. 

 Dataindsamling og indtastning til DHRD samt dokumentation. 

 

Lægesamtalen indeholder: 

 status på behandlingseffekt, justering af medicin – virkning og bivirkning  

 evt. henvisning til andre behandlingsafdelinger ved behov 

 vurdering af behov for yderligere undersøgelser 

 Journalføring. 

 

Fysioterapeutsamtalen indeholder: 

 symptomlimiteret arbejdstest eller Borg 15 test 

 Evaluering af forløbet i forhold til fysisk formåen og videre forløb med udgangspunkt i testens resul-

tat og patientens/borgerens behov.  

 

Opfølgning på ASC 4 og 12 måneder efter holdforløbets afslutning 
Der kan være sket mange ting i patientens/borgerens liv siden afslutning på rehabiliteringsforløbet, som kan 

have indvirkning på de mål og fastholdelse, der var planlagt ved slutstatus. Derfor indkaldes holdet til op-

følgning på ASC, hvor kendt fysioterapeut og sygeplejerske deltager. Der tages udgangspunkt i den enkeltes 

slutstatus, og der er stadig fokus på KRAM og det dobbelte KRAM. 

 

Formålet med opfølgningerne: 

 At mødes med de andre fra holdet og dele erfaringer med hinanden 

 At fastholde og støtte patienten/borgeren i dennes livsstilsændringer samt give støtte til livet med 

hjertesygdom  

 At patienten/borgeren i samarbejde med personalet følger op på sine mål og justerer dem i den ret-

ning, der er brug for 

 At henvise til relevante samarbejdspartnere ved behov eller tilbyde individuel samtale efter opfølg-

ning ved diætist, sygeplejerske eller fysioterapeut 

 

Patienten/borgeren får på denne måde støtte til at fastholde sine livsstilsændringer, justere sine mål samt 

tackle nye situationer, som er opstået siden afslutning på holdet.  
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Det optimale forløb 
 

Det beskrevne forløb tager udgangspunkt i, hvad der pt. kan lade sig gøre i forhold til de givne ressourcer og 

rammer. Arbejdsgruppen har i processen skitseret det optimale forløb, men har undervejs måttet justere dette 

i forhold til, hvad der er muligt. Eksempelvis, vil det optimale være at, alle holddeltagere er cykeltestet in-

den holdstart. På grund af begrænsede fysioterapeutiske ressourcer er det dog ikke alle patienter fra Hjerte-

medicinsk Afdeling, der er cykeltestet inden holdstart. 

 

Ligeledes er det ikke optimalt, at alle deltagere fra Thoraxkirurgisk Afdeling bliver testet med Borg 15 test 

frem for en symptomlimiteret arbejdstest. Borg15 test er behæftet med en del usikkerhed og er ikke optimal 

til at måle ændring i kondition over tid. Testreliabiliteten er desuden lav.19 Der arbejdes på, at denne patient-

gruppe også skal have en symptomlimiteret arbejdstest, men dette kræver mulighed for at tilkalde lægelig 

assistance under testen og et lokale. Desuden må der forventes et øget ressourcebehov fra fysioterapeutens 

side, da tidsforbruget til en symptomlimiteret cykeltest er større end til en Borg 15 test (vurderet til ca. 15-30 

minutter mere pr. patient). 

 

Det har været arbejdsgruppens oprindelige intention, at alle patienter/borgere, som scorer under 75 i Hjerte-

Kost-skemaet, skulle modtage individuel diætbehandling/diætvejledning.  

Det har været hensigten, at alle patienter/borgere, som ved indledende samtale, blev screenet til at være diæ-

tetisk komplicerede, skulle tilbydes individuel diætbehandling hos klinisk diætist med speciale i hjertesyg-

domme ved Aalborg UH. Dette er ikke muliggjort grundet besparelser. Det er dog fortsat muligt at henvise 

til diætist på Aalborg UH via vanlige procedurer f.eks. via Lipidklinikken.  

 

Patienter/borgere, som ikke modtager diætbehandling på Aalborg UH, skulle alle tilbydes individuel diæt-

vejledning på ASC, men dette har ikke været muligt at imødekomme på grund af manglende ressourcer. Der 

tilbydes efter fagligt skøn individuelt diætvejledning til patienter/borgere.  

 

Patienter/borgere som ikke er bosiddende i Aalborg Kommune, bliver ved forsamtalen ikke screenet til indi-

viduel diætbehandling på Aalborg UH. Ikke alle nordjyske kommuner tilbyder individuel diætvejledning 

eller holdundervisning af klinisk diætist. Det vil sige, at der er en stor patientgruppe, som ikke får tilbudt di-

ætvejledning/diætbehandling.  

 

Derudover havde det være optimalt at indlægge et praktisk element i diætistundervisningen i form af ind-

købstur. Dette er dog ikke muliggjort endnu pga. mangel på ressourcer. 

 

                                                 
19 Pedersen MK. Inter-tester reliability of a sub-maximal graded cycling test using the Talk test as intensity documentation. Konferenceabstract, Danske Fysiotera-
peuters Fagfestival 2012. 
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Effektmålinger 
Forløbet har været evalueret efter pilotfasen ift.  

 Tilfredshedsundersøgelse (Kvantitativ) 

 Fokusgruppeinterview med patienter/borgere (Kvalitativ) 

 Fokusgruppeinterview med medarbejdere (Kvalitativ) 

 Deltagerprocent 

 Cykeltestresultater 

 Brug af rehab-telefonen 

 

Arbejdsgruppen har derudover arbejdet med følgende effektmål jf. indikatorer i DHRD: 

 

Deltagelse: 

1. Blandt alle patienter med iskæmisk hjertesygdom(IHS) deltager over 35 % i hjerterehabilitering 

2. Blandt de henviste bør over 75 % gennemføre hjerterehabilitering 

Arbejdskapacitet 

3. Øgning i arbejdskapacitet på min 10 % for 80 % af deltagerne 

4. 70 % gennemfører mindst 80 % af de planlagte træningssessioner 

Rygning 

5 60 % af deltagere, som var rygere ved indlæggelsen er eks-rygere ved afslutningen af rehabiliterings-

forløbet  

Diætbehandling 

6 Standard ikke fast endnu, men scorerne fra Hjertekost-skemaet kan bruges 

LDLkolesterol 

7 Ved afslutning af rehabiliteringsforløbet har mindst 60 % LDL kolesterol under 1,8 mm/l eller 50% 

fald 

Blodtryk 

8 Ved afslutning af rehabiliteringsforløb har mindst 70 %  konsultationsblodtryk under 140/90 

Screening for Diabetes 

9 Ved afslutning af rehabiliteringsforløbet er mindst 90 % af patienter uden kendt diabetes ved indlæg-

gelsen screenet for diabetes  

Depression 

10 Ved afslutning af rehabiliteringsforløb er mindst 80 % med AKS screenet for depression  

Antitrombotisk behandling 

11 Ved afslutning på rehabiliteringsforløb er mindst 95 % af alle patienter med IHS i ASA og/eller 

ADP-receptorbehandling 

Statinbehandling 

12  Ved afslutning af rehabiliteringsforløbet er mindst 80 % af alle IHS patienter er i statinbehandling  
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Betablokadebehandling 

13  ved afslutning af rehabiliteringsforløbet er mindst 80 % af alle patienter med AKS i betablokkerbehand-

ling  
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Bilag 1 Kommissorie 
 

  

  

Fra Mette Borup skrevet i samarbejde med styregruppen: Eli-

sabeth Birnbaum, Lene Rodkjær Nielsen, Astrid Lange-

lund Jørgensen, Anne Marie Korsgaard, Vibeke Kræmmer-

gaard, Anne Marie Jørgensen, Merete Husum, Trine Due-

dal Nielsen 

  

Sagsnr./Dok.nr. 2014-17888/2014-127492 

16-04-2014 

Kommissorium for arbejdsgruppe 

For de patienter/borgere med iskæmisk hjertesygdom, der deltager i hjerterehabilitering på såvel 

Aalborg Universitetshospital som i Aalborg Kommune, skal der skabes et sammenhængende og koor-

dinerende rehabiliteringsforløb mellem de to sektorer. 

Baggrund 

Hjertesygdom beskrives af Sundhedsstyrelsen som en kronisk sygdom. Der er ca. 200.000 danskere, der le-

ver med iskæmisk hjertesygdom, og det koster årligt sundhedsvæsenet 4,6 milliarder kr. at behandle borgere, 

som indlægges på sygehus med hjertesygdom – heraf 1,5 milliarder til borgere med iskæmisk hjertesygdomi. 

19 % af alle indlæggelser kan tilskrives hjertesygdom og i en kommune med 50.000 indbyggere vil ca. 3.000 

have en hjertekarsygdomii, dette svarer til ca. 12.000 borgere i Aalborg Kommune.  

I sundhedsloven, § 119 beskrives, at region og kommune har et fælles ansvar for den patientrettede forebyg-

gelse. 

I 2013 udarbejdede Sundhedsstyrelsen ”National Klinisk retningslinje for Hjerterehabilitering” med det for-

mål at formulere anbefalinger, der kan understøtte en ensartet høj kvalitet på tværs af regioner, kommuner, 

sektorer og faggrupper. På denne baggrund skal der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af AUH og AAKiii. 

Jf. National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering viser en opgørelse fra 2009, at kun 27 % af borgere 

med svær hjertesygdom fik tilbud om fuld hjerterehabilitering, heraf var det kun 13 % der deltog i det fulde 

tilbudiv 

Rehabilitering af borgere med iskæmisk hjertesygdom skal tilrettelægges således, at den enkelte borger støt-

tes optimalt i at opnå bedst mulige funktionsevne både individuelt og i samspil med det omgivende samfund. 

Formål 

Med fokus på patienten/borgeren i centrum skal arbejdsgruppen: 

Udvikle et tværsektorielt forløb som borgeren oplever som sammenhængende og koordineret mellem AUH 

og Aalborg Kommune, ud fra de anbefalinger der ligger fra Sundhedsstyrelsen.  
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Mål 

Målet er at sikre borgerne mulig deltagelse i rehabiliteringsforløb, fastholdelse af livsstilsforandringen og 

understøtte udviklingen af den enkeltes mestringsevner.  
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Opgave: 

 

Med afsæt i de nye kliniske retningslinjer skal arbejdsgruppen: 

 

Udvikle og beskrive et tværsektorielt, sammenhængende og koordinerende rehabilite-

ringstilbud til patient/borger, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer. 

 

 

Abejdsgruppen skal: 

 

- gennemgå de nye kliniske retningslinjer med henblik på at sikre, at nye såvel som kendte evidensba-

serede elementer kommer med i beskrivelsen af tværsektoriel hjerterehabilitering.  

 

- Give anbefaling til opbygning og organisering af et tværsektorielt rehabiliteringstilbud. 

 

- Synliggøre barrierer for deltagelse samt fastholdelse i forløbet ex. barrierer sektorielt, patienter, bor-

gere, pårørende, udskrivningsenheden mm.  

 

- Give anbefaling til, hvordan borgeren hjælpes videre efter endt forløb og fastholdes i livsstilsændrin-

ger. 

 

- Give anbefaling til hvilke sundhedspædagogiske redskaber, der understøtter udviklingen af den en-

keltes mestringsevner. 

 

I arbejdet med ovenstående skal arbejdsgruppen forholde sig til følgende: 

 

1. Skabe fælles forståelse – fælles terminologi på tværs af sektorer   

For at sikre sammenhæng er det vigtigt, at de involverede medarbejdere har den samme tilgang til borgerne 

og også har samme terminologi omkring hjerterehabilitering.  

 

Arbejdsgruppen skal: 

- beskrive, hvordan man sikrer en fælles forståelse, et fælles sprog og ramme for rehabilitering. Ram-

men skal tydeliggøre sammenhæng imellem indsatser og indikatorer for virkninger og effekter.  

 

2. Udvikling af kommunikationsmodel 

Arbejdsgruppen skal: 

- udvikle en kommunikationsmodel, der beskriver, hvordan man sikrer, at alle medarbejdere omkring 

hjerterehabilitering på tværs af AUH og ASC har et godt kendskab til hinanden og til tilbud begge 

steder.  

- Komme med forslag til, hvordan man vil sikre faglig videndeling imellem sektorerne, og tydeliggøre 

kommunikationsveje og ansvar - ”Hvem gør hvad – hvornår – hvorfor”. 

Det gensidige kendskab skal især medvirke til at optimere overgangen fra sygehus til kommune. 

Hensigten er, at patienten/borgeren deltager i et rehabiliteringsforløb, som kan medvirke til at fremme livs-

stils ændringer. Ved at italesætte rehabiliteringstilbuddet som ét samlet tilbud lettes sektorovergangen.  

I arbejdet med kommunikationsplatforme skal arbejdsgruppen: 
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- beskrive, hvordan man bedst muligt får opbygget tværgående kompetencer og synergien herved bl.a. 

inddragelse af delestillinger og relationel koordinering, mulighed for gensidig inddragelse af specia-

lister i sektorerne mm. 

- Fokus på en tydelig samtykke erklæring 

 

3. Organisering af patient/borgerforløbet 

Ud fra laveste effektive omkostningsniveau (LEON princippet) skal arbejdsgruppen komme med forslag til: 

- Hvordan man optimerer organiseringen af det tværsektorielle rehabiliteringsforløb for patienter/bor-

gere med iskæmisk hjertesygdom ud fra: 

o et sundhedsfagligt perspektiv 

o et borgerperspektiv – herunder barrierer for deltagelse og fastholdelse,  

o et økonomisk perspektiv 

 

- om andre parter med fordel bør inddrages i rehabiliteringen  

- hvordan borger og pårørende kan blive en aktiv medvirkende part i rehabiliteringsforløbet 

Deltagere i arbejdsgruppen 

 

 Aalborg Universitetshospital 

 

Sundhedscenter Aalborg 

Diætist 

 

Lonneke Hjermitslev Kirsten Høg Christensen 

Fysioterapeut 

 

Annette Fjerbæk Sigga Svabo Laursen 

Sygeplejerske 

 

Susanne Riis Jane Rahbek 

Sygeplejerske 

 

Liselotte Andreasen  

Læge 

 

 

Afdelingslæge 

Regina Eichorst 

(ad hoc) 

Praksiskonsulent  

Jonna Thomsen 

 

 

Sekretær 

 

Mette Lundtoft Jensen  

 

Konsulent 

 

Kirja Thomsen, UCN 

 

 

Tidsperspektiv 
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Juni: 

Repræsentanter fra styregruppen (Anne-Marie K. Jørgensen (AAK), Astrid Jørgensen (AUH) og Merete Hu-

sum (AUH) præsenterer kommissorium for arbejdsgruppen: 

Den 13.6. 2014 kl. 13.00-15.00 

August – oktober: 

Arbejdsgruppen holder 4 møder og udvikler og beskriver et udkast til sammenhængende rehabiliteringsfor-

løb. 

November: 

Præsentation af produkt til styregruppen 

Medlemmer af styregruppen: Elisabeth Birnbaum, Lene Rodkjær Nielsen, Astrid Langelund Jørgensen, 

Anne Marie Korsgaard, Vibeke Kræmmergaard, Jane Rahbek, Anne Marie Jørgensen, Merete Husum, Trine 

Duedal Nielsen. 

December: 

Styregruppen tager stilling og beslutter produkt fra arbejdsgruppen. På baggrund heraf skal styregruppen fo-

retage en konsekvensvurdering for indsatsen i forhold til ressourcer og rollefordeling.  

Referencegruppe: Sygeplejerske Minna Holm Hansen(AAU/SUAA), fysioterapeut afd T, sygeplejerske Lis-

beth Ravn afd. S2. 
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Bilag 2 Kommunikationsmodel 
 

Kommunikationsmodel: Tværsektorielt Hjerterehabilitering Aalborg Kommune og Aalborg Universi-

tetshospital 

 

 

 

 

Kommunikationsmodellen består af fire led og der er en indbyrdes afhængighed mellem alle led. 

På de næste sider er de enkle led beskrevet: 

- Medlemmer 

- Mødeindhold (formål og mål med at mødes) 

- Antal møder pr år 
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Ledelsen på tværs 

Styregruppe: 

Viceklinik Chef, AAUH 

Leder af Aalborg Sundhedscenter 

Faglig leder, Aalborg Sundhedscenter 

Lægefaglig leder for rehab, AAUH 

Afsnitsledende sygeplejerske Afdeling S, AAUH 

Afsnitsledende sygeplejerske, AAUH 

Afsnitsledende sygeplejerske fra Afdeling T, AAUH 

Afsnitsledende sygeplejerske for Lipidklinikken forskningsenheden, AAUH 

Ledende terapeut, AAUH 

Ledende sekretær, Kardiologisk og Hjertelungekirurgisk speciale 

 

Mødeindhold og rolle (formål og mål med at mødes). 

Skal styre og navigere, så arbejdsgruppen kan udføre praksis. Skal sætte rammen, så praksis kan fungere. 

Udfærdige overordnet strategi og handleplan for den tværsektorielle Hjerterehabilitering og klæde næste led 

på – Team på Tværs. 

Det samlede formandskab i styregruppen består af Viceklinikchef AUH og Leder af Aalborg Sundhedscen-

ter. 

 

Indhold på møderne: Økonomi, strategier, evaluering af både kommunikationsmodel samt den tværsektori-

elle Hjerterehabilitering, Sundhedsaftaler  

Styregruppen evaluerer hvert andet år på hvem der skal sidde i team på tværs (arbejdsgruppen) samt i Le-

delse på tværs (styregruppen) 

 

Antal møder pr år 

2  

Møderne tilrettelægges af det samlede formandskab således, at styregruppens møde ligger forud for møderne 

arbejdsgruppen ”TEAM på Tværs”. 
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Arbejdsgruppe Team på tværs  

Medlemmer: 

En rehablæge, AAUH 

En sygeplejerske fra S og T + fysioterapeut + diætist fra AAUH 

En sygeplejerske + fysioterapeut + diætist fra Sundhedscenter Aal-

borg 

En sekretær fra AAUH 

Det samlede formandskab for arbejdsgruppen ”Ledelse på Tværs”, som konstituerer sig selv, har rollen som 

mødefaciliator og mediator samt bindeled mellem Styregruppe og Team på tværs. 

 

Ad hoc kan en praktiserende læge inviteres med 

en mulighed at tænke dem ind i vidensdeling, eftersom de overtager efter forløbet 

 

Mødeindhold (formål og mål med at mødes): 

Team på Tværs omdrejningspunkt er erfaringsudveksling på de problemstillinger, som ikke umiddelbart kan 

løses relationelt i dagligdagen. Derud over har arbejdsgruppen en opgave i at udarbejde og implementere 

løsninger på problemstillinger i henhold til strategi og handleplanen 

Dele ny viden samt fortsat sikre fælles sprog og mål 

Definere arbejdsspørgsmål til ”Ledelsen på Tværs”. Disse arbejdsspørgsmål kunne have en sådan karakter, 

at de med fordel kunne løses ved at ”Ledelse på Tværs” opretter en ”Ad hoc gruppe på Tværs”. Denne 

gruppe kunne så undersøge problemstillingen og udvikle nye brugbare løsninger til kerneopgaven 

”Ad hoc gruppe på Tværs” godkendes af styregruppen 

Evaluere indsatser 

 

Antal møder pr år: 

To møder årligt af en halv arbejdsdag** 

Mødes på skift mellem matrikler 

Evt. en fælles studietur en gang årligt til andre regioner/kommuner for at søge ny viden på området 

 

**Evalueres en gang årlig, et halvt møde er tænkt som et tværsektorielt fagligt møde for alle aktører, plan-

lagt af Team på tværs. 
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Der oprettes sharepointløsning til videndeling af fælles dokumenter. Til referater, fælles arbejdsdokumenter, 

skabeloner, patientmappen 

 

Ad hoc gruppe på tværs 

 

Medlemmer: 

Medlemmer afhænger af arbejdsopgaven og der vil ofte være 

gengangere af  

deltagerne fra Team på Tværs, fx når der er behov for 

monofaglighed. 

 

Der kan også være andre medarbejdere fra Aalborg UH eller ASC, der ikke  

er med i Team på Tværs.  

 

Mødeindhold (formål og mål med at mødes): 

Koordinere og sparre på de arbejdsprocesser, som gruppen arbejder  

med i relation til de problemstillinger der bliver givet af ”Ledelse på Tværs” 

 

Antal møder pr år: 

Mødes efter behov   

 

Vidensdeling på tværs for frontpersonale 

Medlemmer: 

Alle der arbejder med borger/patient i målgruppen, eller er en del af  

brobygningsarbejdet skal tilbydes et fyraftensmøde én gang om året. 

 

Mødeindhold (formål og mål med at mødes): 

Formål er at få ny viden om hvilke nye tiltag, der er på området.  

Samt at fastholde viden om fælles mål og indsigt i forløbet, så alle kan spille hinanden gode ift. til at være 

patientens/borgerens team. Ellers fælles afsæt (oplæg) i forhold til fælles kompetenceudvikling for Opgave-

løsningen. 

2 møder pr år: 

En gang årligt á 2½ time et arrangement for alle som arbejder med brobygningspatienter.  

En gang årligt á 2½ time et arrangement for alle som arbejder med rehabilitering indenfor hjerteområdet. 

 



Side 39 af 54 

Bilag 3 Oversigt over forløbet 
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Bilag 4 Screening af diætetisk komplekse patienter v/ Aalborg UH 

 

 

 

Pt. label: 

 

Dato: 

 

 

 

 

Patienter markeret med rød henvises fra rehabiliteringen til Lipid klinikken på 

Aalborg UH. 

Patienter markeret med grøn henvises enten til nefrologernes diætist tilbud eller 

Diabetes skolen. 

 

 

BMI< 20  Ja / Nej 

Utilsigtet/ufrivilligt vægttab  Ja / Nej 

  

Hjertesvigt, NYHA II-IV Ja / Nej 

DM II, udvalgte patienter/ved behov Ja / Nej 

Hypertriglyceridæmi, TG > 5 Ja / Nej 

LDL ≥ 5 (mistanke FH) Ja / Nej 

Nyrepåvirkning GFR < 30 ml/min. Ja / Nej 

Andet:  
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1,92 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 

1,90 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 

1,88 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 

1,86 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 

1,84 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 

1,82 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 

1,80 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 

1,78 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 

1,76 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 

1,74 13 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 

1,72 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 

1,70 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 

1,68 14 15 15 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 33 33 33 34 35 

1,66 14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 

1,64 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 

1,62 14 15 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 

1,60 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 

1,58 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 

1,56 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 

1,54 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 

1,52 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 42 

Kilo 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 
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Bilag 5 Beskrivelse af indholdet i trænings- og undervisningsforlø-

bet Hjerter på tværs 
 

Fysisk træning  

Den fysiske træning varetages af fysioterapeut med særlige kompetencer inden for træning af patienter/bor-

gere med hjertesygdom. Der skal altid være to fagpersoner med til træning – mest hensigtsmæssigt, at det er 

en fysioterapeut og en sygeplejerske (på sygehuset er dette et krav). 

 

Hvis patienten/borgeren har konkurrerende lidelser (fx artrose, rygproblemer) eller særlige behov/ ønsker (fx 

bækkenbundstræning), tages der hensyn til dette i så høj grad som muligt. 

 

Indhold:  

 Relationsdannelse 

 Opvarmning 

 Konditionstræning 

 Styrketræning 

 Udspænding 

 Afspænding 

 Fastholdelse 

Intensitet af konditions- og styrketræning tilrettelægges ud fra anbefalingerne i de nationale kliniske ret-

ningslinjer med udgangspunkt i den enkeltes formåen, tilstand og resultat fra cykeltesten. 

Som redskab til deltagerens egen vurdering af anstrengelsesgrad benyttes Borgskala for fysisk anstrengelse 

(Borg RPE-skala). Denne introduceres ved første samtale/test og bruges aktivt gennem hele forløbet.  

 

Formål med træningsdelen er, at patienten/borgeren:  

 øger sin fysiske formåen – herunder kondition og muskelstyrke. 

 opnår forståelse for symptomer fra kroppen og at handle hensigtsmæssigt på dem fx: 

o hjertesmerter 

o muskelsmerter 

o ledsmerter 

o åndenød 

o utilpashed (svimmelhed, hjertebanken mm.) 

 bliver tryg ved at være fysisk aktiv og ved fysisk belastning, fx åndenød og muskeltræthed 

 finder sine fysiske grænser. 

 afprøver forskellige motionsformer 
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 opnår forståelse for sammenhæng mellem risikofaktorer, nødvendige livsstilsændringer og medicinsk 

behandling 

 finder motivation til at være fysisk aktiv og fastholde et aktivitetsniveau, der som minimum følger 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

Beskrivelse af undervisningens indhold på Thoraxkirurgisk Afdeling (T) 

1. Introduktion til rehabilitering 

 Formål: at vi skaber et forum for samarbejde, tillid og erfaringsudveksling (understreger tavsheds-

pligt) 

 Velkomst til hele holdet 

 Præsentation og information/praktiske spørgsmål v/sygeplejerske og fysioterapeut 

 Præsentation af hjerterehabiliteringens indehold: at få fysisk træning m.h.p. at optimere patien-

tens/borgerens funktionsniveau under hensynstagen til sternotomien og evt. andre begrænsninger 

 At få større viden om sygdom og behandling. At få fornemmelse for, at rehabilitering kræver en egen 

indsats med det formål at få hjælp til selvhjælp for at trives optimalt i hverdagen efter hjertesygdom 

og operation 

 At få kendskab til hjertevenlig levevis. At arbejde med livsstil for at forebygge videreudvikling af 

sygdommen 

 Præsentationsrunde af patienten/borgeren, hvor de hver især præsenterer sig og kort fortæller om de-

res sygehistorie samt deres forventninger til dette rehabiliterings forløb 

 Midler: udlevering og præsentation af patientmappen (program, mødedatoer, emner, undervisning og 

aftaler). 

 

 

Hvad fejler mit hjerte?: Sygdom og behandling, undervisning/dialog med thoraxkirurg 

 Hvad er der gjort ved hjertet under operationen 

 Følger efter operationen (smerter, træthed, respiratoriske gener, søvnproblemer, sår, sanseforstyrrel-

ser, humørlabilitet), med udgangspunkt i patienternes/borgernes situation 

 Udvikling af hjerte-kar-sygdom, årsag hertil og forebyggelse heraf 

 Medicinsk behandling for iskæmisk hjertesygdom gennemgås med udgangspunkt i, hvad patien-

terne/borgerne får af medicin 

 Pixi-udgave om medicin udleveres efter undervisningen til at sætte i patientmappen 
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2. Motionens betydning 

 Hvorfor er det så vigtigt med motion? Fysioterapeuten taler om betydning af fysisk aktivitet ved 

hjerte-kar-sygdom. Om hvordan man bygger musklerne op igen efter operationen, med hensynstagen 

til sternotomien 

 Orienterer om forskellige former for træning (styrke træning, udholdelsestræning)  

 

3. Psykiske reaktioner 

 Hovedemnerne er kriser og psykiske reaktioner i forbindelse med hjertesygdom og operation 

 Det er kendetegnende for de fleste bypass opererede patienter/borgere til hjerterehabilitering, at de 

har svært ved at koncentrere sig og huske. Derfor lægger vi vægt på, at de får få og enkle informatio-

ner. Det skal være enkle og genkendelige ord, og ikke for mange fremmedord 

 Sygeplejersken har et oplæg om, hvilke reaktioner der er meget almindelige. Dette for at opnå gen-

kendelighed hos patienterne/borgerne, gøre det begribeligt, håndterbart og meningsfuldt og derigen-

nem få patienten/borgeren selv på banen 

 Eksempler på relevante emner: Hjertesyg mig? Tanker op til operationen, oplevelser i forbindelse 

med indlæggelsen, fysiske ubehag der giver bekymringer, anspændthed, tankemylder hos nogle, rea-

gerer anderledes end man plejer: opfarende, let til tårer, husker dårligt, koncentrationsbesvær, eufori, 

søvnbesvær, rastløs, trist mm. 

 Nogle patienter har haft oplevelser med hallucinationer og konfusion, som de har meget behov for at 

snakke om og dele med andre, som har prøvet lignende 

 Vi taler om angst og depression, hvordan får man hjælp, og hvad kan man selv gøre 

 Hvordan bruges pårørende? 

 Fremtiden, ny livsrolle hvor hjertesygdommen er med 

 Spørgsmål og refleksioner fra patienterne/borgerne 

 

4. Hjertevenlig kost v. klinisk diætist 

 Diætprincipperne for den hjertevenlige kost samt andre livsstilsfaktorer præsenteres af den kliniske diæ-

tist. Undervisningen har primært en teoretisk indgangsvinkel med mulighed for erfaringsudveksling 

blandt patienterne og de inviterede pårørende 

 Emnerne vil typisk være: de officielle kostråd med fokus på: 

a. mættet og umættet fedt 

b. fisk 

c. frugt og grønt 

d. fuldkorn og kostfibre 

e. alkolhol 
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f. sukker 

g. nødder/mandler 

h. æg 

 Der tages udgangspunkt i HjerteKost-skemaet, udfyldt af patienterne 

 Midlerne der anvendes er: HjerteKost-skema, pjecer, opskrifter og indkøbsguide 

 Efter diætistens undervisning samles de pårørende og sygeplejersken til en dialog om det at være pårø-

rende til en hjerteopereret person (mens patienterne/borgerne træner) 

 Diætisten medbringer pjecen ”Mad for dit hjertes skyld”, som udleveres, så den kan komme i mappen 

 Diætisten tager kopi af HjerteKost-skemaet og opfordrer til, at borgerne/patienterne lægger den i map-

pen, så de selv kan arbejde med det og ASC kan følge op 

 

5. Hjertevenlig levevis 

 Opfølgning på de faktorer, der ikke har været talt nok om, fx kolesteroltal, medicinsk behandling, 

seksualitet og hjertesygdom 

 Spørgsmål og refleksioner fra patienterne/borgerne 

 

Beskrivelse af undervisningens indhold på Hjertemedicinsk Afdeling (S) 

1. Introduktion af undervisere og deltagerne 

 Formål: at skabe tryghed og tillid ved at lære hinanden at kende og afklare rammer og gensidige for-

ventninger   

 Præsentation og information/praktiske spørgsmål ved sygeplejerske og fysioterapeut. Præsentation af 

patienterne/borgerne, hvor de hver især kort fortæller, hvem de er, og hvad deres sygehistorie og for-

ventninger til dette forløb er    

 Midler der anvendes: epikrise og evt. genoptræningsplan udleveres, patientmappe gennemgås. Pati-

enterne/borgerne kan således gennemlæse epikrisen hjemme og stille uddybende spørgsmål den ef-

terfølgende undervisningsgang 

 Blodtryksmåling 

 

2. Dialog om ”Hvad er hjertesygdom?” 

 Formål: at øge kendskabet til hjertets funktion og de forskellige undersøgelser, som deltagerne har 

fået foretaget under indlæggelsen, således de kan identificere sig med eget forløb 

 Undervisning i hjertekredsløbet, åreforkalkning samt hvad en blodprop er. Undervisning omkring 

hjertes pumpefunktion og evt. rytmeforstyrrelse. Desuden dialog om undersøgelser; EKG, ekko, ar-

bejds-EKG, KAG, hjerte-CT, myocardiescintigrafi, PCI og CABG. Måling af blodtryk 

 Midler der anvendes: model af hjertet, stent, evt. overheads, PowerPoints eller tavle 
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3. Medicin ved læge 

 Formål: at deltagerne bliver bekendt med, hvilken slags medicin de får, hvorfor de skal tage medici-

nen, og hvilke bivirkninger de skal være opmærksomme på 

 Lægelig undervisning omkring medicin: trombocythæmmer, clopidogrel/Brilique, betablokker, stati-

ner, ACE-hæmmer, Nitroglycerin og Viagra. Individuel gennemgang af medicinliste, hvor patien-

terne/borgerne har mulighed for at stille konkrete spørgsmål 

 Midler der anvendes: medicinliste, Plavix-/Brilique-kort 

 Måling af blodtryk og medicinjustering efter behov 

 

 

4. Hjertevenlig kost ved klinisk diætist 

 Diætprincipperne for den hjertevenlige kost samt andre livsstilsfaktorer præsenteres af den kliniske diæ-

tist. Undervisningen har primært en teoretisk indgangsvinkel med mulighed for erfaringsudveksling 

blandt patienterne og de inviterede pårørende 

 Emnerne vil typisk være: de officielle kostråd med fokus på: 

a. mættet og umættet fedt 

b. fisk 

c. frugt og grønt 

d. fuldkorn og kostfibre 

e. alkolhol 

f. sukker 

g. nødder/mandler 

h. æg 

 Der tages udgangspunkt i HjerteKost-skemaet, udfyldt af patienterne 

 Midlerne der anvendes er: HjerteKost-skema, pjecer, opskrifter og indkøbsguide 

 Diætisten medbringer pjecen ”Mad for dit hjertes skyld”, som udleveres, så den kan komme i mappen 

 Diætisten tager kopi af HjerteKost-skemaet og opfordrer til, at borgerne/patienterne lægger den i map-

pen, så de selv kan arbejde med det og ASC kan følge op 

5. Livsstil og hjertesygdom 

 Formål: at patienterne/borgerne får indblik i de faktorer, der er medvirkende til udvikling af årefor-

kalkningsprocessen 

 Risikofaktorerne ridses op i plenum og de enkelte gennemgås. Hvordan påvirkes risikoprofil? Hvor-

dan ændres livsstil med udgangspunkt i deltagernes risikoprofil; fx disposition, rygning, forhøjet 

blodtryk, kolesterol, diabetes og stress 

 Evt. henvisning til rygestoptilbud 
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6. Livsstil og hjertesygdom fortsat 

 Formål: at patienterne/borgerne får viden omkring fysisk træning efter blodprop i hjertet og udveks-

ling af erfaring med motion 

 Fysioterapeuten underviser i motion – styrketræning, konditionstræning samt gode motionsvaner. 

Patienterne/borgerne inddrages ift. at tage stilling til/vurdere egne fremtidige motionsvaner. Sygeple-

jersken tager dialogen op fra sidste mødegang, og patienterne/borgerne involveres i egen foran-

dringsproces og livsstilændring 

 Midler der anvendes: pjece om motionsråd og træningsprogrammer/materiale på mail 

7. Opsamling og fremtiden 

 Formål: at patienter/borgere får kendskab til kriser og psykiske reaktioner, forandringsprocesser og 

livsstilsændring. At deltagerne får formuleret konkrete mål for fremtiden, herunder ændring af vaner. 

Endvidere praktiske oplysninger  

 Kritisk sygdom og rejseforsikring m.m. 

 Dialog ift. vaneændring, psykiske reaktioner og samliv. Opsamling på deltagernes målsætninger og 

ønsker for fremtiden 

 Afslutning for de patienter/borgere, der fortsætter forløbet i andre kommuner 

 Midler der anvendes er: motivationscirklen, dialog om målformuleringen i patientmappen og udleve-

ring af pjece fra hjemkommune om almen rehabilitering og kort med beskrivelse af vejen til ASC 

samt aftale om mødested og evt. fælles kørsel 

Senest efter 4. holdgang skal fysioterapeuten eller sygplejersken gøre op, hvem der vil gå på morgen eller 

eftermiddagshold (dette noteres på holdlisten). Opgørelsen sendes med øvrige papirer, der er aftalt for over-

levering.  

 

Beskrivelse af undervisningens indhold på ASC 

Nedenfor ses en beskrivelse af de enkelte undervisningsgange i forløbet. Der er 5 lektioner hos ASC. 

 

8. KRAM dine vaner, og sæt ny retning v/fysioterapeut og sygeplejerske 

 Viden om vanens magt 

 Hvilke tilbud har vi, som støtter op om ændring af vanerne:  

o Kost  

o Rygning  

o Alkohol 

o Motion  

o Mental Sundhed 

 Hvad er dit fokusområde (patientens/borgerens målsætning og handleplan) 
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9. Til dig, der vil ændre på kosten v/klinisk diætist 

 Fokus på hjertevenlig mad. Efter deltagernes ønsker og behov uddybes de emner om kost, der er un-

dervist i på Aalborg UH. Der er fokus på, hvordan man kan implementere nye kostvaner i hverdagen.  

 

10. Livet med hjerte-kar-sygdom v/sygeplejerske 

 Hvordan kan følelsesmæssige udfordringer håndteres 

 Accept og mestring 

 Søvn og træthed 

 Stress 

 Angst og depression 

 Pårørende  

 Netværkets betydning/ensomhed 

 

11. Hjertemedicin og din hverdag v/sygeplejerske 

 Hvordan har du det med at tage medicin dagligt? 

 Hvordan husker du at tage din medicin? 

 Hvordan tjekker du, at apoteket har udleveret den rette medicin? 

 Opdateret medicinliste 

 Tilskudsregler (CTR-register) 

Offentlig forsikring på rejser 

 Blåt EU-kort 

 Medicin med på rejsen 

 

12. Afslutning - Næste skridt ind i fremtiden v/fysioterapeut og sygeplejerske 

 Aktiviteter, der fremmer implementering af nye vaner 

 Aktiviteter, der hæmmer implementering af nye vaner 

 Hvordan ser din plan ud? 

 Oplysninger om træningsmuligheder i Aalborg Kommune, som har relevans for den enkelte  

 

i Hjerterehabilitering i Danmark – En oversigt over danske erfaringer og omkostninger, DSI november 2011.  

 
ii Hjertekar rehabilitering efter strukturreformen. Hjerteforeningen 2007.  

 
iii National kliniskretningslinje for hjerte rehabilitering 2013, p.6 

iv Sundhedsstyrelsen: National kliniks regningslinje for hjerterehabilitering, 2013 
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Bilag 6 Hjertekostskema 
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