
Velkommen til Hjerteforeningens regionale 

netværksmøde for medlemmer af fagnet



Dagens program

14.00 - 14.30 Nyt fra Hjerteforeningen ved Rådgivningsleder 

Hanne Balle

14.30 - 15.45 Oplæg om pårørende ved Anne Sophie Ågård 

klinisk sygeplejespecialist, ph.d., Aarhus Universitetshospital 

15.45 - 16.15 Pause

16.15 - 17.15 Pårørende set fra psykologens perspektiv ved 

Diana Pedersen, Hjerteforeningen

17.15 - 18.00 Tak for idag. Sandwich to go eller på stedet



Hjerteforeningens Rådgivninger



Hjertelinjen

Mandag til 
fredag fra 9-16



www.hjertelinjen.dk

• Overblik over rådgivningstilbud
• Aktivitetskalender + tilmelding
• Film med patienter og pårørende



Teams af professionelle rådgivere

Malene Stærmose
Socialrådgiver

Anne Marie Kurtzhals
Hjertesygeplejerske

Dorthe Kjærgaard Jensen
Fysioterapeut

Lotte  Juul Madsen
Diætist

Diana June Pedersen
Psykolog



Lokalrådgivninger

• Rådgivning Ringsted. Sidste torsdag i måneden i Knud Lavard centret

• Rådgivning Maribo. Første onsdag i måneden i Maribo sundhedscenter

• Rådgivning Kalundborg. Anden mandag i måneden i sundhedshuset

• Tilbud om personlig rådgivning for patienter og pårørende ved en 
rådgiver samt deltage i temamøder

• Mulighed for snak med repræsentant fra lokalforening

• Tilmelding nødvendig



Patientstøtter

Online galleri med
navn og diagnose

Kontakt etableres
nemt gennem vores

rådgivere

En person som selv har haft en hjertesygdom eller forælder til hjertebarn, og som 

nu har overskud til at hjælpe andre

• Patientstøtter

• Patientstøtter på hospitalet

• Frivillige forældre

• Ung til ung støtter



Patientstøtter:

Alle skal via en godkendelsesprocedure godkendes af en rådgiver. 

Alle er selv hjertesyge. 

Skal deltage på basiskursus. 

Superviseres og erfaringsudveksler 2 gange om året.

Praktiske møder og undervisning 2 gange om året. 

Funktioner:

Hjerteafsnit, rehabiliteringshold, kommunale sundhedscentre, 

temamøder som ekstra person, udringninger til nye gratis 

medlemmer. Oplæg om dét at være patient efter aftale med os, indv. 

bestilte samtaler.



Patientstøtter:
Evalueringsrapporten fra 2018 viste, at alle involverede parter 

omkring patientstøtterne gerne så ordningen udvidet. 

Status i dag: Patientstøtter på Viborg sgh., Odense sgh., 

Herlev sgh., Bispebjerg sgh., RH, Skejby sgh. Hjørring sgh. pr. 

1. april 2019.

1. Det er vedtaget i HF, at vi arbejder for udvidelse og 

går i gang med det i efteråret 2019. 

2. Vi vil gerne have patientstøtter på alle akutsygehuse.

Typer af patientstøtter:

Voksne hjertesyge og pårørende, Ung til ung støtter, Frivillige forældre, 

Bisiddere for forældre til hjertesyge børn. 



Medlemskab i Hjerteforeningen

• ½ års gratis prøvemedlemskab for hjertepatienter og pårørende

• Personligt medlemskab 225 kr., par-medlemskab 340 kr. årligt

• Støttemedlemsskab –månedligt bidrag 

• https://hjerteforeningen.dk/stoet-os/bliv-medlem/



Endelig –nye pjecer og materiale

• Husk at bestille nye pjecer og smide gamle ud 

• Rådgivningen er rundt på alle sygehuse og hjælpe med at kassere gamle 
pjecer og fylde op med nye

• Samarbejdspartnere kan gratis bestille pjecer

• Brug jeres login til at bestille materialer

• Patienter og pårørende kan bestille eller downloade materiale i shoppen



Vi er i løbende kontakt med kommuner og region om konkrete 

samarbejdsaftaler og for at sikre synlighed af Hjerteforeningen for 

flest mulige hjertepatienter



Hvad tilbyder vi kommuner/sygehuse

Gratis undervisning, kompetenceløft og faglig sparring. Fx viden og anbefalinger om 

forebyggelse, håndtering af psykiske eftervirkninger til en hjertesygdom og det at være 

pårørende.

Undervisning og kompetenceudvikling til medarbejdere inden for hjerte-kar-området

Sundhedsprofessionelle medarbejdere får tilbud om at deltage i Hjerteforeningens 

nationale sundhedskonferencer og faglige netværk

Rehabiliterings- og patientuddannelsesmoduler sammen med medarbejdere med 

fokus på læring og supervision

Dialog om indhold og udmøntning af forløbsprogrammer

Professionel sparring og rådgivning



Kommende rapporter fra HF:

Pårørende. HF er i gang med en undersøgelse om pårørende til 
hjertepatienter. 

Undersøgelsen laves i samarbejde med forskningsafdelingen Defactum i Region 
Midtjylland. 

Vi er interesseret i, hvordan det opleves at være pårørende, samt hvordan 
sundhedsvæsenet og Hjerteforeningen bedst muligt kan støtte patienter og deres 
pårørende. 

Ungdomslivet med en medfødt hjertesygdom. Undersøgelsen er delt 
i en forundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle unge 
med medfødt hjertesygdom i Danmark i alderen 16-25 år.  (født 1994-
2002) De identificeres i Landspatientregisteret (LPR). 

Undersøgelsen laves i et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Statens 
Institut for Folkesundhed, SDU

Der er aldrig tidligere lavet en 

Begge rapporten kommer før sommerferien. 



Politisk interessevaretagelse 

Styrke det akutte beredskab

Ingen børn og unge skal ryge i 2030

Bedre rehabilitering til hjerte-kar-patienter



Hjertemotion 

Formål med Hjertemotion

At udvikle og vedligeholde de 

hjertesunde 

livsstilsændringer, som 

hjertepatienter har påbegyndt 

i regioner og kommuner

Opstart og udbredelse

Opstart i 2011 og er i dag 

udbredt til 73 kommuner med 

over 172 hold

Organisering

Løftes af frivillige tovholdere 

og i samarbejde med 

instruktører og kommuner

En vigtig del af 

Hjerteforeningens vision og 

2020-strategi



Motion for livet 
Subsite på Hjerteforeningens hjemmeside

https://hjerteforeningen.dk/motion/

https://hjerteforeningen.dk/motion/




Langt flere danske skal kunne yde genoplivning -

Viden om genoplivning skal være let tilgængeligt

• Et helt nyt koncept:

‘Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning’

• Dansk Råd for Genoplivning har udviklet konceptet uddannelsen 

af instruktører

• Konceptet er godkendt ved Europæisk Råd for Genoplivning 

(ERC)

• Projektet er økonomisk støttet af Østifterne



Hvad gør kurserne særlige?

30 minutter!

Instruktøren kommer 

ud! 

Det er gratis!

OBS: 

• Over 12 år for at kunne deltage 

• Vi må ikke undervise på 

folkeskoler

• Max. 15 deltagere på ét kursus



Status på instruktører og kurser 

Marts 2018

Ca. 650 certificerede Giv Liv 

instruktører

30.000 danskere har gennemført et 30 

minutters introkursus i genoplivning



Interesseret i at blive instruktør 

eller booke et gratis kursus?

Læs mere her:

https://hjerteforeningen.dk/givliv/



Vi giver

Landsindsamling Landsuddeling

folk midler til at handle selv

Vi får
midler til at handle for folk



Konceptet

15

Hver gruppe dækker 15 ruter Hver en krone går til hjertestartere



Levering og installation af hjertestarter

En kvalitets-hjertestarter

Tilbud om Hjerteredder introkursus

Grupperne får

Varmeskab til udendørs ophængning



Sundhedskonference 2019

Konferencen er for dig… 

der arbejder som fagperson 

inden for hjerte-kar-området på 

voksen- eller børneområdet.

På konferencen kan du …

• få ny viden og inspiration til dit 

arbejde inden for hjerte-kar-området

• møde fagpersoner fra hele landet

• netværke med andre fagpersoner 

• møde medarbejdere fra 

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen sætter 

fokus på det faglige arbejde 

inden for hjerte-kar-området 

med oplæg, workshops og 

information



Formiddagens program

• Oplæg

• Paneldebat

Eftermiddagens program

• Rehabilitering – kvalitet og ensartethed

• Rehabilitering – konkrete metoder

• Rehabilitering – psykosocialt fokus 

• Børn- og unge

• Ernæring

• Seksualitet og kronisk sygdom 

Program for dagen

Programmet 

opdateres løbende



1. oktober 2019 kl. 9.00-15.30

Prisen er 950 kr. for program og forplejning

Tilmeldingsfristen er 24. september 

Sundhedskonferencen afholdes ODEON i Odense

Ingen begrænsninger på antal deltagere

Reserver datoen allerede nu…



Se mere på:

https://hjerteforeningen.dk/fagnet/sundhedskonference-

2019/

Her kan du finde: 

• Beskrivelse af programmet

• Information om stande, udstillere og netværksborde

• Tilmeldingslinks 

• Praktisk information

• Og meget mere…

Hvor kan jeg finde mere information

https://hjerteforeningen.dk/fagnet/sundhedskonference-2019/




Fodbold for Hjertet (2019 – 2021)
DBU, Syddansk Universitet (SDU) og Hjerteforeningen vil etablere et blivende fodbold fitness træningstilbud i regi af 
DBU og deres frivillige, som kan understøtte den kommunale rehabilitering og øge fastholdelse af fysisk aktivitet. 
Projektet er støttet af TrygFonden.

Målgrupper kan - afhængigt af lokale forhold - være:

Hjerte-kar-patienter, som i forlængelse af udskrivning fra hospitalet og det efterfølgende forløb i kommunen 
vurderes at kunne få gavn af tilbuddet 

Hjerte-kar-patienter, som ikke tager imod rehabiliteringstilbud, men som senere fx hos egen læge vurderes at 
kunne få gavn af tilbuddet 

Borgere med andre kroniske sygdomme, som kan deltage i aktiviteterne

Mennesker med risikofaktorer fx bugfedme, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, mv. 

Projektet vil lokalt tage afsæt i samarbejdsaftaler mellem kommuner og lokale fodboldklubber. Der etableres en lokal 
styregruppe bestående af repræsentanter fra klub, kommune, DBU lokalunion og Hjerteforeningens lokalforening med 
det formål at understøtte og udvikle indsatsen. 

Målet for de tre år er aktiviteter i mindst 10 kommuner og mindst 800 deltagere. 

I 2019 laves aftale med tre opstartskommuner. 

Seks kommuner har tilkendegivet forhåndsinteresse og de tre kommuner vil formentligt være blandt de seks: 
Nyborg, Aabenraa, Skive, Silkeborg, Tønder og Thisted. 

Derudover indgår Odense også i 2019 i et særligt forsknings set-up i samarbejde med SDU.


