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Formandens beretning 2020-2021 

Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 

Virtuel generalforsamling via Teams tirsdag den 16. november 2021 

 

 

Generalforsamlingen i år er den 33. generalforsamling i selskabets tid. Corona og covid-19 er ord som igen i 

det forgangne år er blevet sagt og skrevet mange gange og som fortsat har indflydelse på mange aspekter 

på makro og mikro plan i vores samfund – også for FSK&T.  For anden gang har vi måtte aflyse årets 

Landskursus, hvor der normalt på første dagen afholdes generalforsamling. Så igen i år afholdes 

generalforsamlingen virtuelt.  

 

Vi er og har altid været et aktivt selskab. Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske 

Sygeplejersker er stadig et af de større faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd (DSR), selv om vi må 

erkende, at antallet af medlemmer over de seneste år og igen i det forgangne, har været svagt faldende. 

Trods det har selskabet fortsat en god økonomi, men ingen tvivl om at det kan og vil blive udfordret, hvis 

medlemstallet fortsætter med at falde. Den nye tendens ved udmeldelser er, at der samtidig sker 

udmeldelse af DSR. Det har vi ikke set i samme udstrækning som vi ser nu. 

 

På trods af faldende medlemstal oplever FS K&T, at der er stor opbakning for dets medlemmer i selskabets 

arbejde og aktiviteter. Medlemmernes store engagement, lyst og vilje til at arbejde for og med selskabet er 

afgørende, det gælder både hvert enkelt medlem og SIG-grupperne. Derfor er det også ærgerligt at 

konstatere at flere medlemmer fortsat har sværere ved at deltage i arrangementer og arbejdsgrupper. 

Arbejdet i SIG-grupperne uddybes under punktet med SIG-grupperne. Desuden er årsberetningerne for SIG-

grupperne vedlagt formandsberetningen og vil også blive lagt på hjemmesiden under den enkelte SIG-

gruppe. 

Beretningerne fra udvalgene under FS K&T, der er indarbejdet i formandens skriftlige beretning, viser  

hvordan der konkret arbejdes med selskabets formål.  

Bestyrelsen 

Det sidste år har bestyrelsen haft 8 medlemmer, hvoraf Mette Wagner har været suppleant. Ved denne 

generalforsamling skal vi desværre sige farvel til Mette Wagner, redaktør gennem flere år, som  desværre 

ikke genopstillede. Egentlig ville Mette været stoppet sidste år, men har taget et år for ”holdet”. Tak for 

det. Mette har heldigvis lovet at hjælpe de nye redaktører med at overtage opgaven. På bestyrelsens og 

egne vegne skal du Mette, have et stort hjertelig tak for dit engagement i bestyrelsen og store 
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arbejdsindsats med at redigere Cirkulation og ikke mindst distribuere den til selskabets medlemmer.  

Heldigvis er det ikke et farvel men et på gensyn i andre sammenhænge.  

Den nye bestyrelses har tidligere i dag konstitueret sig, hvilket vil fremgå af FSK&Ts hjemmeside og app.  

Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder i denne periode; hvoraf de tre har været virtuelle. Det sidste 

var fysisk i maj. Herudover har vi afholdt strategimøde over 2 dage i september. Ved strategimødet har vi 

igangsat en proces med at nytænke f.eks. Landskursus og brug af medier til at være i kontakt med 

medlemmerne og  flere områder for at ruste os til at der også fremover er et FSK&T. Det vil I høre mere til i 

Cirkulation og på generalforsamlingen til næste år.  

Kommunikation med medlemmer 

Kommunikation med selskabets medlemmer anser bestyrelsen som vigtig herunder er inddragelse af 

medlemmerne essentiel i selskabets arbejde. Derfor sendes der i løbet af året elektroniske nyhedsbreve til 

medlemmerne i forbindelse med at selskabet skal udarbejde høringssvar, indstille potentielle kandidater til 

arbejdsgruppe/bestyrelse eller information om nært forestående aktiviteter i selskabet. Herudover 

kommunikerer selskabet med medlemmerne via selskabets tidsskrift Cirkulation, via FS-appen, Facebook, 

og på hjemmesiden under DSR. Herudover foregår et arbejde om også at være aktiv på nogle af de andre 

medier som ex. Instagram.  

Der ydes en stor indsats for at sikre, at hjemmesiden holdes opdateret med relevante nyheder og 

arrangementer samt desuden at disse postes på Facebook og i FSK&Ts App. I bestyrelsen er det besluttet, 

at FSK&T i 2022 opretter en profil på Instagram. Strategien er, at der skal mere fokus og synlighed ift. FS 

K&T og det arbejde der foregår i selskabet. Vi ønsker at medlemmerne løbende, hen over året, kan læse 

spændende opslag hvor de kan følge med i hvad bestyrelsen samt SIG-grupperne laver.  Derfor er den 

fremadrettede strategi, at bestyrelsen samt SIG-grupperne medvirker til at komme med disse indslag. 

SIG-grupper 

Selskabet har seks meget aktive og engagerede SIG-grupper. SIG-grupperne er centrale for FS K&T – det er 

her, det konkrete faglige arbejde inden for et sygeplejefagligt område foregår. Det et er stort, flot og meget 

vigtigt arbejde, der foregår i alle grupper. Det er selskabets strategi at støtte etablering af endnu flere SIG-

grupper, hvis der blandt medlemmerne er et ønske herom. FS K&T støtter nye SIG-grupper med 10.000 kr. 

per år. Da dette beløb ikke rækker langt, er det nødvendigt, at SIG-grupperne selv arbejder på at sikre deres 

økonomi gennem afholdelse af temadage og sponsorater. 

Legatudvalget 

Der har også i år være færre uddelinger af legater, hvilket formentlig skyldes de mange aflysninger af såvel 

nationale, europæiske og internationale konferencer. Medlemmer opfordres til forsat at søge de relevante 

områder for tilskud efter ansøgningskravene.  

DASYS 

DASYS er en central og vigtig samarbejdspartner for FS K&T. Høringssvar og udpegninger til arbejdsgrupper 

går oftest gennem DASYS, hvilket også har været tilfældet i år.  Generelt har aktiviteten fra DASYS som 

andre steder været præget af covid-19. Dog lysner det lidt, idet der senere i denne måned er DASYS/FS 

konference og DASYS har også afholdt dokumentationskonference.  
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Elektronisk tidsskrift” Cirkulation” (Mette Wagner) 

Mette Wagner har været redaktør for Cirkulation. 2021 har også været i atypisk  år – også for Cirkulation. 

Grundet manglende mulighed for deltagelse på vanlige konferencer og mødefora ´er for FSK & T´s 

medlemmer, har der igen i  år været færre indlæg til Cirkulation. Cirkulations nye redaktion vil sammen 

med vores grafiker gå til opgaven med stor energi  og håber på støtte fra medlemmerne i form af indlæg.  

Manuskriptguiden er uændret og medlemmerne opfordres til at søge råd i denne, inden oplæg sendes til 

redaktionen. Ved brug for sparring, kan redaktionen altid kontaktes.  

Alle numre af Cirkulation kan desuden fortsat findes på hjemmesiden https://dsr.dk/fs/fs21/tidsskrift.  

 

Europæiske samarbejde & Nordisk Baltisk samarbejde (Søsserr Lone Smilla Grimshaw-Aagaard/ Ida 

Elisabeth Højskov) 

Formålet med det europæiske samarbejde, har for FSK&T været at synliggøre dansk kardiovaskulær og 

thoraxkirurgisk sygepleje i europæisk sammenhæng, samt at opbygge og vedligeholde et internationalt 

netværk. FS K & T ønsker at øge anvendelsen af international forskning i dansk kardiovaskulær sygepleje 

ved at samarbejde på tværs af landegrænser for at forbedre sygeplejen til patienter og borgere. 

Funktionen består i opbygge og vedligeholde et europæisk netværk ved at deltage i møder i National 

Societies Committee (NCS) under the Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP) 

i regi af European Society of Cardiology (ESC).  FS K&T vil gerne facilitere, at forskning og udvikling inden for 

dansk kardiovaskulær sygepleje bidrager til den samlede vidensbank i internationale sammenhænge. 

National Societies Committee samarbejder med andre committees under ACNAP, og har også i år arbejdet 

med at udbrede kendskabet til ESC guidelines. 

I det europæiske samarbejde er FS K&T repræsenteret ved medlem Trine B Rasmussen, som er aktiv i 

planlægningsgruppen, der planlægger de videnskabelige programmer på de 2 årlige kongresser 

EuroHeartCare samt på sygeplejedelen ved ESC, som jo i år har været virtuelle.  Trine gør en stor indsats for 

at engagere flest mulige landsmænd i de videnskabelige programmer. 

Repræsentationer i råd, udvalg, kliniske kvalitetsdatabaser m.m. (Inge Schjødt) 

Ambitionen er, at selskabet altid er repræsenteret med mindst et medlem i DASYS’ bestyrelse og DASYS’ 

råd for dokumentation, forskning og uddannelse. Aktuelt er vi repræsenteret i de tre råd, men ikke i DASYS’ 

bestyrelse.  Bestyrelsen stræber desuden efter at være/blive repræsenteret af medlemmer i relevante 

faglige råd, udvalg, kliniske kvalitetsdatabaser m.m. Vi bliver ofte bedt om at udpege medlemmer, men vi 

arbejder også proaktivt på, at FS K&T repræsentanter ind i de fora, der er relevante for sygeplejersker og 

patienter inden for hjerte, lunge og kar området. I 2021 er der etableret en faglig organisation ”Den 

Multidisciplinære Hjertegruppe/DMHG” dækkende alle kliniske kvalitetsdatabaser på hjerte-området. FS 

K&T er repræsenteret ved henholdsvis 3 og 2 sygeplejersker i repræsentantskabet og forretningsudvalget. 

FS K&T noterer med glæde, at der altid er sygeplejersker i selskabet, der er interesseret i at tage sådanne 

repræsentationer - opgaver - på sig.  

Aktuelle repræsentationer fremgår af nedenstående liste:  

Forskningsrådet - Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) 

Søsserr Grimshaw-Aagaard, Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

https://dsr.dk/fs/fs21/tidsskrift
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Uddannelsesrådet - Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) 

Jytte Bundgaard Troldborg, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital           

 

Dokumentationsrådet - Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) 

Gitte Ellekrogh Ingwersen, Roskilde Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital 

Dorte Bæk Olsen, Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, Rigshospitalet 

  

Dansk Atrieflimren Database  

Ulla Dam-Schmidt, Hjerteafdelingen, Frederiksberg/Bispebjerg Hospital 

Ina Qvist, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt  

Marianne Pilgaard Frederiksen, Hjertemedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus 

  

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase                                                              

Lotte Helmark, Kardiologisk ambulatorium, Sjællands Universitetshospital, Roskilde            

Dorrit Grosen Andersen, Rehabiliteringsklinikken, Dagafsnit 1&2, Hjertesygdomme, Aarhus 

Universitetshospital           

Annette Pedersen, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Kolding Sygehus    

  

Dansk register for Akut Koronart Syndrom (DanAKS)                                                         

Pernille Palm, Kardiologisk Klinik, Afsnit 3141, Rigshospitalet 

Mette Jönsson, Akut Hjerteafsnit, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 

  

Dansk Hjertesvigtdatabase 

Ingelise Knøfler, Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital  

Inge Schjødt, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 

(vakant) 

  

Databasen for Familiær Hypercholesterolæmi  

Charlotte Kruse, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet 

Lotte Hessing Kobbelgaard, Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

Lis Thomsen, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 

 

Den Multidisciplinære Hjertegruppe/DMHG 

Repræsentantskabet & forretningsudvalget:  

Ingelise Knøfler, Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (FS K&T) 

Inge Schjødt, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital (FS K&T - Dansk Hjertesvigtdatabase) 

Repræsentantskabet: 

Ulla Dam-Schmidt, Hjerteafdelingen, Frederiksberg/Bispebjerg Hospital (FS K&T - Dansk Atrieflimren 

Database) 

  

Sundhedsstyrelsens udvalg for Hjertesygdomme 

Pernille Preisler, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet 
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Rikke Degn, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital   

  

Sundhedsstyrelsen - Følgegruppe om samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og 

medicoindustrien 

Lene Kløvgaard, Hjertecentret, Rigshospitalet 

Ekstern hjælp 

Bestyrelsen køber hjælp til selskabets regnskab og landskurset: 

• Selskabets regnskab varetages af DSR-regnskab i samarbejde med Søsserr Grimshaw-Aagaard (FS 

K&T´s kasser). 

• Kongreskompaniget, Aarhus varetager de fleste praktiske gøremål i forbindelse med Landskurset, 

som det igen i år har været nødvendigt at aflyse.  

Eksterne samarbejdspartnere 

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) - er beskrevet tidligere. 

 

Dansk Sygeplejeråd. Dansk Sygeplejeråd er en tæt samarbejdspartner både fagligt, organisatorisk og 

økonomisk. De yder økonomisk støtte på 31.300 kr. til henholdsvis det nordiske og europæiske samarbejde 

årligt. Dog er det ikke søgt i indeværende år, da covid-19 situationen har betydet minimal aktivitet, men der 

vil blive søgt igen i den kommende periode.  DSR understøtter også det daglige arbejde i FS K&T ved at stille 

medlemsregistrering, hjemmeside, webmail m.m. til rådighed for os. I år er DSR-vært for konferencen med 

deltagelse af FS-bestyrelser og DASYS´ ditto som afholdes senere i denne måned på Koldingfjord. Her har 

der igen været repræsentant for FSK&T i planlægningsgruppen af konferencen.  

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). FS K&T vil gerne indgå i et samarbejde med DCS hvor det giver mening.  

 

Hjerteforeningen. FS K&T har ikke et formelt samarbejde med Hjerteforeningen.  

 

Tak 

Jeg vil gerne afslutningsvis sige tak for den inspirerende og ihærdige indsats som medlemmer, SIG-

grupperne og bestyrelsen yder for selskabets virke.  

 

Ida Elisabeth Højskov 

Formand, Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker 

Charlottenlund, november 2021 
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Beretninger fra SIG-grupperne 

SIG-AKS og rehabilitering – ÅRSRAPPORT 2020-2021 

 

Medlemmer og ansvarsområder  
 
Minna Holm Hansen 
Formand  
Aalborg kommune hjerterehabilitering og  
Aalborg Universitetshospital , hjertemedicinsk afdeling S2. 
 
Lotte Helmark 
Næstformand 
Sjællands Universitetshospital, 
Kardiologisk Ambulatorie  
 
Charlotte Lykkegaard Jensen 
Kasserer 
Randers kommune hjerterehabilitering og  
Hjerteklinikken Regionshospital Randers 
 
Annette Pedersen 
Webansvarlig 
Kolding sygehus 
Hjertemedicinsk ambulatorie  
 
Liselotte Andreasen 
Aalborg Universitetshospital  
Thorax kirurgisk afdeling T.  
 
Kjersti Wien Quistgaard  
Brønderslev kommune 
Afdeling for Forebyggelse og Rehabilitering 
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Dorrit Andersen 
Århus Universitetshospital 
Hjertesygdomme dagafsnit 1&2 
 
Claudia Pilpel Mercebach  
København kommune 
Center for Diabetes og Hjertesygdomme  
 
Sine Rønde Fabricius 
Kolding kommune  
Afdeling for Sundhedsfremme-  
og Forebyggelse  
 
Lotte Wittrup  
Region Hovedstaden – Herlev- Gentofte Hospital  
Kardiologisk ambulatorie 
 
Tove Hanghøj 
Hjørring Regionshospitalet  
Rehabiliteringskoordinator mellem regionshospital og kommuner  
 
Mødeaktiviteter 2021 og frem:  
Vi har som andre været præget af Corona. Vi har haft virtuel møde og i efteråret fysisk fremmøde. Vi har 
rekrutteret tre nye aktive medlemmer og haft forkus på patientinddragelse.  
Vi ser frem til et samarbejde med SIG- Lipid i foråret i form af et internat 2022.  
Formentligt være samarbejdspartenere med Novo nordisk omkring et landsdækkende temadag.  
 
Vi bliver hver gang opdateret i nyeste viden fra Sonofi og er bekendte med deres materiale på 
www.SANOFImed.dk 
 
Virtuelt netværksmøde den 3. marts 2021:  

- Charlotte Lykkegaard fortæller om projekt ”Hånden på hjertet”, som foregik i samarbejde med 

Århus Universitet og omhandler health literacy. Omhandlende sundhedskompetencer og CHAT- 

redskaber til afklaring af sundhedskompetencer. Der er efterfølgende lavet en artikel som er 

udkommet i hjertenyt.  

- Annette Pedersen viser pjecer de har fået udarbejdet og udleverer til deres patienter:  

”Symptomhåndtering til patienter med iskæmisk sygdom, hjertesvigt, klappatienter i forløb og 

klapoperede patienter”.  

- Lotte Helmark beskriver udviklingsprojektet og samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Der 

udvikles på en model for, hvordan hjertepatienter bør hjælpes, når der scores højt på HADS.  

 

Møde den 15. september:   

- Vivi lindeborg Nielsen fra Aalborg kommune fortæller om ”Den afklarende samtale”- hvor der er 

fokus på at sikre en systematisk og enartet behovsvurdering med fokus på borgers reccorucer og 

motivation.  

- Dorrit Andersen beriger os med hendes erfaringer med PRO-data. At det anvendes som et 

samtaleværktøj. Det har stadig udfordringer med data-deling på tværs af sektorerene.  
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- Emento App som anvendes på Skejby bliver præsenteret af to i praksis – Endnu en spændende  

digital løsning til at kommunikere mellem hospital og patient og skabe en forståelse for forløbet.  

 

Møde den 26. oktober:  

Vi blev kontaktet af Novo Nordisk, som gerne vil samarbejde med os.  

- Vi fik et oplæg omkring den hjertesyge patient med overvægt ved professor Morten Bôttcher fra 

regionshospitalet i Herning og han fortæller der er ved at blive udarbejdet et nyt afsnit i NBV én 

omkring overvægt.  

- Sygeplejerske Charlotte Skov fra Aalborg Universitetshospital fortalte om, hvorfor det er så svært at 

tabe sig.  

  

Andre aktiviteter:  

 

Dansk Hjerterehabiliterings Database, DHRD 

Netværksmedlem Lotte Helmark sidder i forretningsudvalget i DHRD 

Netværksmedlem Dorrit Andersen sidder i styregruppen i DHRD 

Netværksmedlem Annette Pedersen sidder i styregruppen i DHRD 

Netværksmedlem Tove Hanghøj sidder i styregruppen i DHRD 

Netværksmedlem Charlotte Lykkegaard sidder i styregruppen i DHRD  

 

PRO-data hjerterehabilitering 

Netværksmedlem Lotte Helmark 

Netværksmedlem Claudia Pilpel Marcebach  

Pilot test af PRO- data hjerterehabilitering Dorrit Grosen Andersen 

 

Ækonomi og sponsor 

Angående økonomi, se regnskab i FS K&T 

Vi har samarbejde med Sanofi som sponsor  
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SIG-hjertesvigt ÅRSRAPPORT 2020-2021 

Medlemmer og ansvarsområder: 

Elin Fredsted Petersen (Vejle Sygehus) Formand 

Anne Mette Olsen (Roskilde Sygehus) Kasserer 

Camilla Thomasson (OUH) 

Hanne Højlund (Herlev hospital) 

Bettina Rodriguez (Bispebjerg Frederiksberg hospital) 

Lene Lykke (Esbjerg Sygehus) 

SIG hjertesvigt har sagt farvel til 2 medlem siden sidst.  En har skiftet job til primær sektor, og et medlem 

har brug for en pause efter mangeårig indsats.  

Vi vil gerne være ca. 8-10 personer i gruppen, dvs. der er plads til 2 nye medlem i gruppen. 

Indsatsområde(r) i 2020: 

• Planlægning af Hjertesvigt internatkurset i 13 og 14. september 2022, programmet er lagt, navn på 
undervisere og sponsor 

• Telemedicin – Bettina fremlægger resultatet af tværfaglig udarbejdelse af anbefalinger fra 
Sundhedsstyrelsen omkring Telemedicin i hjertesvigtklinikker. 

• SIG gruppen har haft fokus på:  Socialt udsatte/ den sårbare pt, telemedicin og 
symptomhåndteringsredskaber.  

• Vi har læst videnskabelige artikler om åndenød og diskuteret emnet.  

• Elin deltager i styregruppen for Hjertesvigt Akademiet  

• Projekt ”rehabilitering på hjemmebane” fra SDU – ønsker interview med SIG medlem, som del af 
deres projekt.  (Elin deltager i interview)  

 

Mødeaktivitet 2020: 

5. maj  (Odense). Oplæg fra Astra Zenica ang. SGLT2 til hjertesvigtpatienter. 

7. og 8. oktober 2 dags møde – hvor vi valgte at bruge dag 1 på at deltage i  hjertesvigt Akademiet 

Andre aktiviteter: 

Heart Failure kongres i år, blev afholdt virtuelt – Anne Mette overværede en dag. 

2 har deltaget i Boehringer og Ingelheims temadag oktober 2021 

Økonomi og sponser: 

Økonomi: 62,233 kr. 

Ingen sponsorater i år, gruppen har været selvfinansierende  
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Gruppen aftaler at Elin lægger føler ud hos Novartis, om de kunne være interesseret i at sponsorere SIG 

hjertesvigt. Det er blevet for svært at tjene penge på temadage og internat kursus – der er mange gratis 

tilbud til sygeplejersker og ledere rund om på sygehusene.  

Plan for det kommende år: 

Hjertesvigt internat planlagt til september 2022. 

Vi opgiver tanker om temadag september 2022, der er for mange gratis tilbud fra medicinalfirmaerne, som 

vi ad flere årsager ikke ønsker at konkurrere med.  

Indsatsområder 2022: 

• Planlægning og afvikling af hjertesvigt internatet til september 

• Telemedicin – hvad kan det og hvad kan det ikke. 

• Samarbejde på tværs af sektorer, tilbud til pårørende og særligt udsatte 

• Elin fortsætter i styregruppen for Hjertesvigt Akademiet (Novartis) 
 

Møde aktiviteter i 2021:  

2 møder i løbet af året 

1 endagsmøde den 9. marts i Odense 

2 dagsmøde i efteråret – datoer endnu ikke fastsat.  
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SIG-lipid – ÅRSRAPPORORT 2020-2021 

Medlemmer og ansvarsområder:  
SIG-medlemmer pr. 01. 05. 2019 
Irene Wernberg 
Afdeling for Hjertesygdomme  (formand) 
Klinik 1 og Lipidklinik 
Gentofte, Herlev-Gentofte Hospital 
Email: irene.wernberg@regionh.dk  
Rehabiliteringssygeplejerske og forløbskoordinatior  
 
Berit H. Thomsen  (næstformand) 
Klinisk Forskningsenhed, Rigshospitalet 
Email: berit.hoegdal.thomsen@regionh.dk 
Projektsygeplejerske 
 
Rikke Elnegaard Frederiksen (talskvinde) 
Odensen Universitetshospital, Hjertemedicinsk amb. 
AK-centret OUH / FOBA 
Email: rikke.elnegaard@ouh.regionsyddanmark.dk  
 
Hanne Arp   (kasserer) 
Regionshospitalet Viborg 
Klinik for Hjertesygdomme 
Email. hannearp@rm.dk  
Hjertesygdomme Forskning, 
 
Lotte Hessing Kobbelgaard  (sekretær) 
Lipidklinikken, Forskningens Hus 
Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 
Email: lhk@rn.dk 
Sygeplejerske ved Lipidklinikken og projektsygeplejerske 
 
Marlene Westergaard  (web ansvarlig) 
Region Sjælland, Roskilde 
Email: mwcr@regionsjælland.dk  
Amb. for arvelige hjertesygdomme og Kardiologisk lab. 
 
Lis Paarup 
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 
Email: lis.thomsen2@rsyd.dk  
Amb. for forebyggelse og hjerterehabilitering 
 
Trine Grotle 
Skejby Universitetshospital 
Email: trinarnd@rm.dk 
Sygeplejerske ved Lipidklinikken 
 
Indsatsområde(r) i 2022: 
Undervisning og erfaringsudveksling 

mailto:irene.wernberg@regionh.dk
mailto:berit.hoegdal.thomsen@regionh.dk
mailto:rikke.elnegaard@ouh.regionsyddanmark.dk
mailto:hannearp@rm.dk
mailto:lhk@rn.dk
mailto:mwcr@regionsjælland.dk
mailto:lis.thomsen2@rsyd.dk
mailto:trinarnd@rm.dk
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Samarbejde med DCS 
Udvalgsdeltagelse, SST 
RKKP.  arbejdsgruppe mhp udvikling af kvalitetssikringsdatabase indenfor FH.  
Tilrettelæggelse af Internat møde/temadag 2022, i Samarbejde med SIG-AKS, med mulighed for også at 
deltage virtuelt. 
 
 
 
Mødeaktivitet 2021: 
 
08. mar.  SIG-Lipid webmøde. 
  Undervisning: Progeny ved Ovl. Ole Havndrup 
08. mar. Web-Lipidmøde, præventive DCS-gruppe/ SIG-Lipid    
08. jun. SIG-Lipid webmøde. 
Undervisning: i Lp(a) ved Berit Storgaard Hedegaard, PhD student, Aalborg/Viborg 
 
22. sep.                           SIG-Lipid webmøde.                                                                                
Undervisning: Genetik ved Ovl. Finn Lund Henriksen, Odense 
26. okt. Lipidmøde, præventive DCS-gruppe/ SIG-Lipid (Odense) 
 
Andre aktiviteter: 
Kommet med input/ korrektur til Praluent patient pjece. 
FFH projektet. 
Opdatering af vores hjemmeside. 
Erfaringsdeling mht. skift af PCSK9i 
 
Deltagelse i kurser og kongresser m.m.: 
Medlemmer fra gruppen har deltaget i bl.a. 
ESC, virtuelt 
Arbejdsgruppe i Statens Sundhedsstyrelse, udarbejdelse af rapport for status vedr. FH 
Arbejdsgruppe Regionernes Kvalitetssikring Program, RKKP vedr.  kvalitetssikringsdatabase for FH 
Arbejdsgruppe Regionernes Kvalitetssikring Program 
Lipidprojekter – div. investigatormøder, Virtuelt 
EAS, online Lipidkursus/ Lipid certificering 
Nordisk Lipidmøde virtuelt dec. -20 
 
 
Ekstern undervisning: 
Derudover har gruppens medlemmer undervist:  
Interne undervisning i egne afdelinger 
Praksislæger- og sygeplejersker 
Kardiologisk efteruddannelse 
Sygeplejesymposium, 
Uddannelsesdag for sygeplejersker med interesse for lipider, ”hvad sker der med patienten i lipidklinikken.” 
Økonomi og sponser: 
SIG-Lipid-gruppen har i 2021 fortsat en aftale med SANOFI om at dække vores udgifter til transport og 
forplejning af vores 3 møder i år. Dette fortsætter i 2022 
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SIG-palliation ÅRSRAPPORT 2020-2021 

Medlemmer og ansvarsområder: 
 
Gruppen har bibeholdt en konstitueret formand, da gruppens medlemmer 
arbejdsmæssigt, står overfor mange forandringer og gruppens fortsætte er usikker 
med nuværende medlemmer.  
 
Desværre har gruppens arbejde været præget samtidens udfordringer og på 
nuværende tidspunkt er status for gruppens sammensætning: 
 
- Et medlem har barselsorlov og er undervejs med Ph.d  
- Et medlem har afsluttet Ph.d. og har et fået andet arbejde, men fortsætter som konsulent i udarbejdelse 
af et holdningspapir.  
- Et medlem er stoppet pga. andet arbejde, deltager som konsulent i udarbejdelsen af holdningspapir. 
- Et tidligere medlem, er nu på pension, men deltager i gruppen i forbindelse med udarbejdelse af et 
holdningspapir 
 
Det betyder at gruppens medlemmer består lige nu af 5 aktive og 3 konsulenter på tværs af landet, de er 
fordelt således: 
1 person fra Hovedstaden, 3 fra Sjælland og 3 fra Jylland og 1 fra Fyn. 
 
På trods af gruppens nu meget få medlemmer, er gruppen så bredt repræsenteret, at der kan 
være fagligt fokus på tidlig, sen og terminal palliation.  
Gruppen har besluttet, at det ikke er lige nu, at der kan søges efter nye medlemmer.  
 
Gruppen ønsker selv at fortsætte og færdiggøre det skrivende arbejde, der er i gang. Det vil være 
nødvendigt med nye medlemmer for at drive temadag mm 
 
Konst. Formand: Gitte Ellekrog Ingwersen 
Næstformand & Webmaster: Anja Clay Elvin Jensen 
Kasserer: Vivi Lindeborg Nielsen 
 
 
Indsatsområde(r) i 2021: 
 
Covid- 19, Pukkelafvikling, opsigelser mm, præger og påvirker arbejdsdagen for mange i gruppen. Der er 
ikke tvivl om at gruppens fortsatte eksistens er berettiget ind i fremtiden, men tiden er ikke moden for at 
ansøge om nye medlemmer.  
Gruppen har valgt at koncentrere sig om et fælles nationalt arbejde og 
Derefter ansøge nye medlemmer. 
 
Gruppens arbejde igennem det meste af foråret været på et minimum 
grundet landets situation med covid. Også gruppens deltagere har på den ene eller 
anden måde været påvirket af covid-19 situationen. 
 
 
Gruppens arbejde igennem hele foråret 2019, drejede sig til stor del om den temadag, som vi havde 

planlagt at afholde den 12. september 2019 i Slagelse. Vi blev desværre nødt til at aflyse denne på grund af 

manglende tilmeldinger. Efterfølgende har vi diskuteret eventuelle forklaringer på det lave antal 
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tilmeldinger. En forklaring kunne være udefrakommende omstændigheder i form af de besparelser ift. 

kursusaktiviteter for sygeplejersker, der gjorde sig gældende i foråret 2019, på flere hospitaler i Region 

Sjælland og nogle hospitaler i Region Midt. 

Efter beslutningen om aflysning af temadagen, så har gruppen arbejdet videre med en tanke om 

udarbejdelse af et ”Sygepleje Holdningspapir” omkring palliation til hjertepatienter. Arbejdet vedrørende et 

evt. sygeplejefagligt holdningspapir, drejer sig lige nu om at indsamle og læse gældende retningslinjer fra 

alle regioner i Danmark, på lige netop dette område. Herefter skal disse sammenfattes. Dette arbejde 

kommer til at strække sig ind i 2020.  

Vi arbejder løbende med vores hjemmeside.  

 

Mødeaktivitet 2020-2021: 
 
Gruppen har afholdt følgende møder:  

Aktiviteter har været: 

• Skypemøde 4.02.21 planlægning af deltagelse på EAPC, samt poster og holdningspapir  

• Skypemøde 27.05.21 planlægning af Poster, samt drøftelse om  

• Skypemøde 15.09.21 planlægning af EAPC online konference, internat, drøftelse om igen af udvide 
gruppen og søge nye medlemmer  

• Møde 7.10 21 på Djursland, hvor der tages beslutninger om det videre arbejde med holdningspapir, 
deltagelse og planlægning af Landskursus, samt drøftelse om ny medlemmer.  

 
 
Andre aktiviteter: 
 
Der har været ad hoc møder til at udfærdige abstrakt til EAPC og da dette blev antaget flere ad hoc møder, 
til udarbejdelse af poster.  
 
En del af gruppens medlemmer deltog i EACP-kongressen online. Vi var samlet i et sommerhus og hosted af 
medicinal firmaet fero inject. Vi havde fået antaget en poster. Der udkommer et lille skriv om dette senere i 
Cirkulation qua et af medlemmer blev støttet af FS K & T til deltagelse på konferencen.   
 
 
Økonomi og sponsorer: 
 
Vores økonomi skulle fortsat god, i øjeblikket ca. 10.000 på kontoen. Men det er svært at vide præcist da 
det ikke helt er lykkedes os at få svar fra FS K & T.  
Desværre er det ikke længere muligt for gruppen at søge penge gennem Hjerteforeningen. Budget 
fremover vil bygge på et overskud fra eventuelle afholdte temadage.  
 
 
 
Plan for det kommende år: 
 
SIG Palliation planlægger at sætte gang i et holdningspapir om sygepleje og palliation til hjertepatienten.  
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Fremtidig vision er at holde fast i gruppens arbejde, søge flere deltagere til gruppen, sådan palliation igen 
kan komme endnu mere på dagsorden.  
Der er flere lokale projekter under udarbejdelse og gruppen har tilbudt sig som sparring i forhold til disse.  
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SIG-atrieflimmer ÅRSRAPPORT 2020-2021   

   SIG-Atrieflimren  

 
 
 
Medlemmer og ansvarsområder: 
Formand:  
Ulla Dam-Schmidt, Frederiksberg/Bispebjerg.  
Næstformand: 
Margit Brinck, Odense.  
Kasserer: 
Mohanmad Chegini, Herlev Hospital 
Web-ansvarlig: 
Marianne Pilgaard Frederiksen, Vejle 
 
Ina Quist, Silkeborg 
 
Yderligere 2 medlemmer har forladt gruppen i år. Vi søger derfor pt. flere nye medlemmer. 
  
Indsatsområder i 2021: 

➢ Lommekort til fagpersonale er færdigt og ved at blive udbredt på afdelingerne 
➢ Løbende opdatering af hjemmeside 
➢ udarbejdet ”vandrejournal” til patienter, er i test i vores egne klinikker 

 
Mødeaktivitet 2021 
Vi har holdt 2 møder i hhv. maj og september. Vi havde nedsat aktivitet i starten af året pga. Corona 
 
Andre aktiviteter: 

➢ For andet år i træk har vi planlagt og afholdt Den Nationale atrieflimren uddannelse – NAU – d. 1-2. 
oktober samarbejde med BMS med ca. 50 deltagere fra både privat praksis og sygehuse. 

 
Økonomi og sponsor: 
Har ikke haft hverken yderligere udgifter eller indtægter det forgange år.  
Sidste år havde vi ca. 18.000. Vi samarbejder med firmaet Organon (tidligere en del af MSD), som 
sponsorerer vores møder.  
 
Plan for det kommende år: 
 

➢ Internatmøde for SIG grupper ultimo januar. 
➢ Tiltrække nye medlemmer til SIG Afli 
➢ Færdiggøre” vandrejournal” 
➢ Afholde NAU d. 16-17/9. Planlægning er i gang. 
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SIG- VTE ÅRSRAPPORT 2020-2021 

Medlemmer: 

Gruppen har 7 medlemmer.  

Formand: Pernille Cecilie Ammundsen Fredskilde – Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 

Næstformand: Anette Arbjerg Højen – Aalborg Universitetshospital 

Kassér: Karin Aagaard Madsen - Næstved Sygehus 

Webansvarlig: Kristina Grimm Priess (Barsel) – Nordsjællands Hospital 

Jette Skjelbo Bruun – Næstved Sygehus 

Gitte Broberg – Vejle Sygehus 

Mette Machon – Horsens Regionshospital 

Aktivitet 

Mange af vores møder har omhandlet planlægning, idet året har været præget af aflysninger af ellers 

planlagte aktiviteter. Vores fokus for året var, at arbejde med revidering af den nationale ”Klinisk 

retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk 

syndrom, PTS hos patienter med ny diagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose”.  

Internattet var planlagt med faglige oplæg, som kunne understøtte arbejdet med retningslinjen.  

Ved VTE uddannelse udleveres spørgeskemaer til alle deltagere, omhandlende viden og brugen af 

kompressionsstrømper til patienter med DVT, samt en kortlægning af patientens forløb. Dette arbejde skal 

ydermere underbygge arbejdet med den kliniske retningslinje, som er udskudt til 2022. 

Møder:  

- 2 timers møde: 20/1-21 2 Teams. Planlægning af årets aktiviteter. 

- Heldagsmøde: Teams 21/4-21. VTE forløbsprogram gennemgås, samt udarbejdelse/planlægning af 

internat i efteråret/sept. 2021. Oplæg til det fremtidige arbejde med revidering af den kliniske 

retningslinje. 

- 2 timers møde: I forbindelse med VTE uddannelse maj – AFLYSES/COVID 

- Erstatningsmøde 22/9-21. Præsentation af nyt medlem i gruppen. Plan for resten af året. Internat 

udskudt grundet strejken.  
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- 2 timers møde. Middelfart/teams i forbindelse med VTE uddannelse 15-16/11-21.  

- VTE uddannelse 15-16/11-21. Hele gruppen, på nær Pernille, er repræsenteret til VTE uddannelsen. 

Gruppen har et oplæg på uddannelsen, hvor gruppens arbejde præsenteres og resultater fra 

spørgeskemaerne gennemgås og diskuteres. 

- Heldagsmøde: Øst/Vest/teams december 2021 – planlægning af internat og planlægning af næste 

år. 

Økonomi og sponsorer 

Bayer vil sponsorere gruppen fremover. 

 


