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Hjerteområdets kerneproblemer

Høj sygelighed:

Næsten 470.000

lever med hjerte-

kar-sygdom

Høj dødelighed:

1 ud af 4 

danskere dør af 

en hjerte-kar-

sygdom



Ventetid stadig en udfordring



Patienternes bekymringer
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Hvad ser du som den største udfordring på 
hjerte-kar-området lige nu?

Tag jeres telefon frem
Find hjemmesiden: www.mentimeter.com
Tast koden: 27 36 54
I kan skrive op til tre ord, som beskriver, hvad I ser som 
den største udfordring på hjerte-kar-området lige nu

http://www.mentimeter.com/


Hjerteforeningen arbejder for

At færre får 
en hjerte-
kar-sygdom

At hjerte-
kar-patienter 
får den 
bedst mulige 
behandling

Mindre 
ulighed i 
hjertesundhed



Tre indsatsområder

Styrk det 
akutte 
bered-
skab

Bedre 
rehabilitering 
til hjerte-kar-
patienter

Ingen børn 
og unge 
skal ryge i 
2030



Styrk det akutte beredskab



Ingen børn og unge skal ryge i 2030



Bedre rehabilitering til hjerte-kar-patienter



Hvad så nu?



Baggrund
En helhjertet indsats er:
• En artikelsamling 

udgivet af VIVE
• Ti delundersøgelser,  

som bl.a. VIVE, SIF og 
REHPA har udarbejdet

• En public affairs-indsats

Læs mere her:
https://hjerteforeningen.dk/
enhelhjertetindsats/

https://hjerteforeningen.dk/enhelhjertetindsats/


Tak for ordet!
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