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Formandens beretning 2021-2022 

Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 

Generalforsamling tirsdag den 15. november 2022 

 
 

Generalforsamlingen i år er den 34. generalforsamling i selskabets tid, og det er dejligt at vide at i år afholdes 

generalforsamlingen igen med fysisk fremmøde.  

 

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

Sygeplejersker (FS K&T) stadigt. Vi er også fortsat et af de større faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd 

(DSR). Dette til trods for at antallet af medlemmer over de seneste år og igen i det forgangne har været svagt 

faldende. Økonomien er stadigvæk god, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at økonomien kan og vil 

blive udfordret, hvis medlemstallet fortsætter med at falde.  Der har i det forgangne år været flere 

udmeldelser, hvor begrundelsen for udmeldelsen er pension/efterløn.  

 

På trods af faldende medlemstal oplever FS K&T, at der er stor opbakning fra 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. Tendensen, som vi for alvor mærkede 

sidste år, at det er blevet sværere for medlemmer at deltage i arrangementer og arbejdsgrupper gør sig også 

gældende i det forgangne år. Det er vigtigt at fremhæve, at det desværre er en generel tendens i forhold til 

fagligt arbejde, som ikke direkte relaterer sig til den enkeltes arbejdssted.  

Det mere specifikke arbejde i SIG-grupperne uddybes under punktet SIG-gruppe. Desuden er 

årsberetningerne for SIG-grupperne vedlagt sidst formandsberetningen og lægges også på hjemmesiden 

under den enkelte SIG-gruppe. 

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

hvordan der konkret arbejdes med selskabets formål og præsenteres nedenfor.  

Bestyrelsen 

Ved årets begyndelse bestod bestyrelsen af syv medlemmer. Maj Siercke udtrådte af bestyrelsen i foråret 

2022 i forbindelse med sin ansættelse som faglig redaktør på Sygeplejersken, Fag & Forskning. Tillykke til 

Maja med det nye job – og tak for dit engagement og arbejde i bestyrelsen. I den sidste periode har der været 

fem aktive medlemmer, da Malene Hougaard Hansen er på barselsorlov indtil foråret 2023. Til lykke til 

Malene og den resterende del af bestyrelsen glæder sig til, at du vender tilbage, når barselsorloven er slut.  



 

2 
 

Bestyrelsen i den kommende periode består af seks medlemmer, da der ikke var nogen udover medlemmer 

fra den siddende bestyrelse, som tilkendegav interesse som kandidat til bestyrelsesvalget. Ærgerligt men dog 

glædeligt at det fortsat at muligt at mønstre en arbejdsdygtig bestyrelse. Så derfor en opfordring til hvis der 

er interesserede, så er der mulighed for at være observatør i den kommende periode. Det er en glimrende 

mulighed for at få et indblik i og prøve kræfter med bestyrelsesarbejde endda i sygeplejefagligt regi.  Den nye 

bestyrelse har tidligere i dag konstitueret sig, hvilket vil fremgå af FSK&Ts hjemmeside og FSK&T app.  

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i denne periode; hvor alle har været virtuelle, hvilket er et udtryk 

for at det har været svært for os at finde tid til transport. Når det er sagt så fungerer det godt med at afholde 

møderne virtuelt.  

Kommunikation med medlemmer (bestyrelsen) 

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

medlemmerne essentiel i selskabets arbejde. Derfor er der også det forgangne år sendt 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.  

Hjemmesiden er løbende blevet opdateret i takt med at bestyrelsen / SIG grupperne har sendt indlæg. Det 

er vigtigt at de specielle skabeloner benyttes, når der skal indsendes oplæg. I 2022 har bestyrelsen har haft 

et ønske om mere synlighed ift. bestyrelsens og SIG gruppernes store arbejde. SIG grupperne har været 

opfordret til at sende indslag til FS K&T’s Facebookside når de mødtes. Fremadrettet er det planen at 

bestyrelsen samt SIG grupperne vil fortsætte dette arbejde, idet opslagene har været medvirkende til at give 

liv til Facebooksiden med god information om hvad der arbejdes med i FS K&T.  

Bestyrelsen har drøftet hvorvidt der skal foretages ændringer i hvordan App’en er opbygget. Et ønske er 

blandt andet at kalenderen viser de nyeste arrangementer først fremfor sidst. Bestyrelsen arbejder videre 

med dette i 2023. Endnu en mulighed for at være synlig er, at FSK&T sender materiale til DASYS-nyhedsbrev, 

som kommer mere bredt ud. En opgave der vil blive arbejdet målrettet med i den kommende periode.  

SIG-grupper (Ulla Dam-Schmidt) 

Selskabet har seks meget aktive og engagerede SIG-grupper. SIG-grupperne er nationalt funderet og 

refererer til FS K&T mht. økonomi, indlæg til bladet ”Cirkulation” samt årsrapporter. Grupperne mødes 

gennemsnitlig 3-4 gange årligt, hvor der bl.a. er forskellige faglige oplæg, og vidensdeling på tværs af 

regioner og hospitaler/kommuner og desuden udarbejdes der af diverse fagrelevante materialer. Ulla Dam-

Schmidt, bestyrelsesmedlem, har SIG-grupperne som sit ansvarsområde. Ulla har løbende haft kontakt med 

hver SIG gruppe. SIG grupperne byder ind med konkret fagligt arbejde inden for deres særlige 

sygeplejefagligt område fx udarbejdelse af nationale pjecer, afholdelse af temadage. Det et er rigtig flot og 

meget vigtigt arbejde, der foregår i grupperne. Der er udarbejdet forskelligt materiale til de relevante 

ledelser, dette for at sikre ledelsesmæssig opbakning fra starten, når et nyt medlem optages i en af 

grupperne. 

 

Det er FS K&T’s 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 
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det nødvendigt, at SIG-grupperne selv arbejder kontinuerligt på at sikre deres økonomi gennem afholdelse 

af temadage og sponsorater. Hvert år deltager et medlem gratis fra hver af SIG grupperne på Landskurset. 

Legatudvalget 

Der har været enkelte uddelinger af legater og forhåbentlig øges antallet af legatansøgere i takt såvel 

nationale, europæiske og internationale konferencer igen afholdes med mulighed for fysisk fremmøde. 

Medlemmer opfordres til 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.  

I den forgange periode har FS K&T været repræsenteret i DASYS’ råd og DASYS’ bestyrelse, hvilket netop er 

vores ambition:  

Forskningsrådet-  

Søsserr Grimshaw-Aagaard, Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

  

Uddannelsesrådet indtil maj 2022 

Jytte Bundgaard Troldborg, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital         

 

Vi takker Jytte for hendes indsats gennem 5 år i uddannelsesrådet. Vi håber, at vi kan indstille et andet 

medlem til dette råd.  

 

Dokumentationsrådet 

Gitte Ellekrogh Ingwersen, Roskilde Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital 

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

 

Ida Højskov har i det forgangne år været en del af DASYS´s bestyrelse som frivillig assistance og opstiller til 

bestyrelsen på DASYS-repræsentantskabsmøde senere i november. Her vil der også blive afholdt den årlige 

DSR/FS/DASYS-konference.  

FS K&T medlemmer skal være opmærksomme på, at de kan søge DASYS om økonomisk støtte til deltagelse i 

kurser, temadage og konferencer. Medlemmer kan også deltage til en reduceret pris i DASYS’ arrangementer 

så som den årlige dokumentations-, forsknings- og uddannelseskonference.   

Elektronisk tidsskrift” Cirkulation” (Vivi Skibdal Frydensberg og Malene Hougaard Hansen) 

Mette Wagner var redaktør for Cirkulation i mange år og vi takker for hendes flotte arbejde. I december 

2021 overtog Malene H. Hansen og Vivi S. Frydensberg arbejdet som redaktører af Cirkulation. Det har 

været et spændende arbejde og takket være medlemmerne af FS K&T har der været gode indlæg til 

Cirkulation.  Redaktørerne opfordrer fortsat medlemmer til at sende materiale til Cirkulation.  Alle numre af 

Cirkulation findes på hjemmesiden https://dsr.dk/fs/fs21/tidsskrift.  

 

https://dsr.dk/fs/fs21/tidsskrift
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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 fortsat repræsenteret ved medlem Trine B Rasmussen, som er aktiv 

i planlægningsgruppen for de videnskabelige programmer på de årlige kongresser: EuroHeartCare samt 

sygeplejedelen ved ESC, som jo i år igen har været fysiske.  Trine gør en stor indsats for at engagere flest 

mulige landsmænd i de videnskabelige programmer. 

Det Nordisk Baltiske samarbejde rører på sig igen. Den kommende konference skulle have været afholdt på 

Island juni 2022, men blev udsat til juni 2023 på grund af usikkerhed om covid-19 situationen. Ida E. Højskov 

er igen med i planlægningsgruppen, hvor der aktuelt pågår et koncentreret arbejde med at sammensætte et 

interessant program, hvor der også denne gang vil være præsentationer fra Danmark.  

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

Udover repræsentation i DASYS’ bestyrelse og DASYS’ råd tilstræber selskabet, at være/blive repræsenteret 

ved 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 få FS K&T repræsentanter ind i de fora, der er 

relevante for sygeplejersker og patienter inden for hjerte, lunge og kar området.  

I 2022 blev patient rapporterede oplysninger (PRO) inden for hjertesvigt udpeget som nyt national PRO-

emne, som der skal udarbejdes et nationalt PRO-skema inden for. FS K&T er repræsenteret i dette arbejde 

ved to repræsentanter – se nedenfor.    

Aktuelle repræsentationer fremgår af nedenstående liste:  

  

Dansk Atrieflimren Database  

Ulla Dam-Schmidt, Hjerteafdelingen, Frederiksberg/Bispebjerg Hospital 

Ina Qvist, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt  

Margit Brinck, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Odense Universitetshospital 

  

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase                                                              

Lotte Helmark, Kardiologisk ambulatorium, Sjællands Universitetshospital, Roskilde            

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

Universitetshospital           
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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, Hjertecentret, Rigshospitalet  

Inge Schjødt, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 

Camilla Thomassen, Hjertesvigtsklinikken, Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital 

 

Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi  

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 

Rikke Degn, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital   

  

Sundhedsstyrelsen - Følgegruppe om samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og 

medicoindustrien 

Lene Kløvgaard, Hjertecentret, Rigshospitalet 

 

National koordinationsgruppe for PRO-hjertesvigt 

Camilla Thomassen, Hjertesvigtsklinikken, Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital  

Ida E Højskov, Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, 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). 

• KongresKompagniet, Aarhus varetager de fleste praktiske gøremål i forbindelse med Landskurset,  
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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, hvilket der også er modtaget i år DSR understøtter også det daglige arbejde i FS K&T ved at stille 

medlemsregistrering, hjemmeside, webmail m.m. til rådighed for os. DSR har i indeværende år arbejdet med 

professionsbeskrivelse hvor de faglige selskaber under DSR har været inviteret med til at kommentere 

udspillet. Endvidere har DSR taget initiativ til 4 virtuelle møder med formændene fra de faglige selskaber for 

at understøtte samarbejdet begge veje. Endelig er DSR-vært for konferencen med deltagelse af FS-

bestyrelser og DASYS´ ditto som afholdes senere i denne måned på Comwell, Middelfart Her har der igen 

været repræsentant fra FSK&T i planlægningsgruppen af konferencen.  

 

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 2022 
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Beretninger fra SIG-grupperne 

SIG-AKS og rehabilitering – ÅRSRAPPORT 2020-2022 

 

Medlemmer og ansvarsområder  
 
Kjersti Wien Quistgaard 
Formand  
Afd. Forebyggelse, rehabilitering og træning Brønderslev Kommune. 
 
Minna Holm Hansen 
Næstformand 
Hjerterehabilitering Aalborg Kommune. 
 
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.  
 
Dorrit Andersen 
Århus Universitetshospital 
Hjertesygdomme dagafsnit 1&2 
 
Claudia Pilpel Mercebach  
København kommune 
Center for diabetes og hjertesygdomme  
 
Sine Røne Fabricius 
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Kolding kommune  
Afdeling for Sundhedsfremme-  
og forebyggelse samt hjerterehabilitering  
 
Tove Hanghøj 
Hjørring Regionshospitalet  
Rehabiliteringskoordinator mellem regionshospital og kommuner  
 
 
 
Mødeaktiviteter 2022 og frem:  
 
Vi har i foråret haft internatkursus sammen med SIG Lipid, et spændende møde med gode oplægsholdere, 
og i efteråret møde i Kolding Sundhedscenter. Vi har desværre et medlem der har trukket sig fra gruppen, 
og vi søger derfor nye medlemer. Vi håber at skabe lidt fokus omkring vores gruppe ved årets landskursus i 
november. 
Vi ser frem til et samarbejde med Novo Nordisk til en temadag hvor spl. I hele Dk kan deltage. 
 
Vi bliver på vores møder hver gang opdateret i nyeste viden fra Sonofi og er bekendte med deres materiale 
på www.SANOFImed.dk 
 

 

Møde den 5-6. maj 2022: 

 

Sammen med SIG lipid hørte vi om: 

 
State of the Art med lipider  

Morten Bøtccher 

 
 Hvordan kobler vi AKS og Lipider sammen med kommunernes indsats?  
 Overlæge Ann-Dorte Zwisler, OUH  
 
Hvorfor gør patienterne ikke det, de skal – eller hvorfor gør vi ikke?  
Professor Vibeke Zoffmann  
 
Skræddersyet medicin – hvad bringer fremtiden?  
Prof. Henning Bundgaard, RH.  
 

Dialog om gruppens kommissorium  

• Dette punkt udskydes til den planlagte temadag i Kolding onsdag den 21. september 2022, 

hvor der er længere tid til rådighed. 
 

  Sponsor 

• - Sanofi kan fortsat tilbyde at sponsere SIG-gruppen. Novo Nordisk og Bayer (Mogens) har 

ligeledes meldt sig, som interesserede samarbejdspartnere.  
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   SIG-gruppens eget møde: 

                Samarbejde med Novo omkring patient/borger pjece- ideer og tanker herom 

• Novo Nordisk har udarbejdet en pjece om iskæmisk hjertesygdom - rigtig god og oplysende. 

Diskussion omkring hvorvidt vi bør have det samme i forhold til hjertesvigt, mental sundhed, 

concordance eller lign. I så fald bør det være til info-skærme og på QR-koder, men det er uvist 

hvem der skal opdatere materialet. Vi vælger at se an.   

• Der afholdes webinar den 13. juni kl. 14-14.45 med indlæg af professor, kardiolog Morten 

Böttcher. 

• Næste møde bliver i Sundhedscenter Kolding onsdag den 21. september. 

• Stormøde for kardiologiske sygeplejersker og evt. DM2 forventes i foråret 2023  
 

                 Eventuelt 

• Hvorfor hedder vi SIG-AKS? Samtale omkring navn og indhold:  måske bør vi i stedet hedde SIG-

IHS og rehabilitering (iskæmisk hjertesygdom og…). Annette tager kontakt til DSR.  

 

Møde den 21. september: 

 

- Repræsentant fra Sanofi. 

             Helle holder oplæg om DESAMs anbefalinger i behandling af DM type 2 
 

- Valg af formand. 
              Kjersti vil gerne være formand og Minna bliver næstformand. 
 

- Kommissorium. 
             Se nyt kommissorium, som bliver lagt på hjemmesiden. 
 

- Hvordan udbredes arbejdet i SIG-AKS og rehabilitering til kolleger? 
             Oplæg på netværksmøde i regionen. 

  ”Sygeplejerskens rolle i rehabiliteringsforløb” bruges til introduktion til nye sygeplejerske i                   
rehabiliteringen. 

 

- Nyt fra samarbejde vedr. pjece om mental sundhed 
             Afventer evt. oplæg fra Lotte og Novo nordisk – den bliver lavet uanset om vi vil være med. 
 

- Landskursus 2022 
           ”Vi mangler en fra Fyn” – og Sjælland. 

Kan vi bruge Landskursus som en mulighed for at trække medlem fra Fyn og Sjælland, som                                  
ikke er repræsenteret i gruppen? 

 
 
 
Andre aktiviteter:  
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Vi er i gang med at planlægge en temadag på landsplan med Novo Nordisk i februar 2023. Det er endnu i 

planlægningsfasen og det vil komme info. Ud om det så snart det ligger et program klart. 

Emner: sygepleje med fokus på sårbarhed/ den sårbare 
Stratificering/differentiering. 
Borger, der kan fortælle om at være overvægtig – kropspositiv. 
Antropolog/psykolog om skam, oplevelse med sundhedsfaglige. 
 

 

Dansk Hjerterehabiliterings Database, 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. 

 

Kommunerne i Nordjylland, hvor Minna og Kjersti bla. Sidder, starter op i efteråret 2022 med 

implementering/ oplæring i at indrapportere i hjertedatabase i kommunalt regi. Man regner med at selve 

registreringen starter op i starten af 2023. 

Det bliver afholdt en introdag 9. november. ( Virtuelt).  

 

PRO-data hjerterehabilitering 

Netværksmedlem Claudia Pilpel Marcebach  

Pilot test af PRO- data hjerterehabilitering Dorrit Grosen Andersen 

 

NKR- rehabilitering ved multisygdom (hjertesygdom, diabetes og KOL) 

Netværksmedlem Claudia Pilpel Marcebach sidder i arbejdsgruppen for udarbejdelse af NKR 

 

Økonomi og sponsor 

Angående økonomi, se regnskab i FS K&T 

Vi har samarbejde med Sanofi som sponsor.    

• Det er også kommet forespørgsler fra andre interesserede og det tages op på vores møde i 

december som er virtuelt. 
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SIG-hjertesvigt ÅRSRAPPORT 2020-2022 

Medlemmer og ansvarsområder: 

Elin Fredsted Petersen (Vejle Sygehus) Formand 

Anne Mette Olsen (Roskilde Sygehus) Kasserer 

Camilla Thomasson (OUH) web ansvarlig 

Hanne Højlund (Herlev hospital) 

Bettina Rodriguez (Bispebjerg Frederiksberg hospital) 

Lene Lykke (Esbjerg Sygehus) 

Anne Marie Laustsen (AUH) 

SIG hjertesvigt har fået 1 nyt medlem siden sidst, Anne Marie Laustsen fra AUH. 

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

 

Indsatsområde(r) i 2022: 

• Novartis er sponsor på SIG hjertesvigt møderne nu og fremover. Novartis har desuden ydet 
sponsorat til undervisere og tilskud til forplejning på internatkurset. 

• Planlægning og afvikling af Hjertesvigt internatkurset i 13 og 14. september 2022, alt var på plads, 
men pga. manglende tilslutning blev internatkurset aflyst. 

• Telemedicin i hjertesvigtklinikkerne – er et fast punkt på vores møder, der foregår rigtig meget i alle 
regioner. I gruppen er det Frederiksberg og Roskilde, der er frontløbere. 

• PRO-data til hjertesvigt patienter er et nyt indsatsområde, SIG hjertesvigt er repræsenteret i 
arbejdet ved Camilla (OUH), Hanne er med for region Hovedstaden og Elin sidder med som 
repræsentant for Region Syd.  

• Medicinalfirmaerne Boehringer og Ingelheim, Novartis / Astra Zenica har meldt sig på banen til at 
arrangere fine temadage om hjertesvigt til den erfarne hjertesvigtsygeplejerske. Firmaerne har rakt 
ud til SIG hjertesvigt for at få et medlem i styregruppen. I styregruppen for HFSL sidder Camilla, og i 
styregruppen for Akademiet er Elin Repræsenteret.  

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

• Opdatering af vores webside på FS K&T’s hjemmeside 
 

Mødeaktivitet 2022: 

9. marts (Odense). SIG gruppen indleder en sponsoraftale med Novartis. Internatet planlægges. 

29. september: Internatet blev aflyst pga. få deltagere, hvad gør vi nu?      Telemedicin og Pro til 

hjertesvigtpatienter. 
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Andre aktiviteter: 

Flere af gruppens medlemmer har deltaget i de to temadage HFSL og Akademiet. 

Ingen har været på Heart Failure kongres i år 

 

Økonomi og sponser: 

Økonomi: 40.847 kr. fortsat ok økonomi, men beholdningen skrumper ind – det er i erkendelse af dette, at 

vi har indgået en aftale om sponsorat med Novartis og opgivet ønsket om at være selvfinansierende  

 

Plan for det kommende år: 

NYT Hjertesvigt internat planlagt til juni 2023. 

Vi opgiver tanker om at planlægge temadage, SIG kan ikke hamle op med industriens muligheder for at 

gøre det gratis. Vi vælger i stedet at glæde os over at firmaerne vil lave nogle gode temadage for den 

erfarne hjertesvigtsygeplejerske.   

 

Indsatsområder 2023: 

• Planlægning og afvikling af hjertesvigt internatet i Juni 

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

• PRO til hjertesvigtpatienter – fordele og udfordringer, vi følger arbejdet og senere implementering.  

• Samarbejde på tværs af sektorer, tilbud til pårørende og særligt udsatte, flere steder laver man 
samarbejder med Sundhedscentrene 

• Camilla og Elin fortsætter i styregruppen for henholdsvis HFSL (Boehringer Ingelheim) og 
Hjertesvigt Akademiet (Novartis/Astra Zenica) 

 

Mødeaktiviteter i 2021:  

• 2 møder i løbet af året 

• 2 dagsmøde den 26. og 27. januar i Middelfart gruppen deltager i Akademiet + møde dagen efter   

• 1 dagsmøde i efteråret – dato endnu ikke fastsat.  
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SIG-lipid – ÅRSRAPPORORT 2020-2022 
SIG-medlemmer  
SIG-medlemmer pr. sept. 2022 
 
Irene Wernberg  (formand) 
Hjertemedicinsk Klinik 1 og Lipidklinik 
Hjerterehabilitering, Gentofte 
Herlev-Gentofte Hospital 
Gentofte Hospitalsvej 6, 1. sal 
2900 Hellerup 
Tlf.: 38 67 72 55 
Email: irene.wernberg@regionh.dk  
Lipidsygeplejerske og koordinator 
 
Rikke Elnegaard Frederiksen (talskvinde) 
Odense Universitetshospital  
AK-centret OUH / FOBA 
Hjertemedicinsk amb. 
Tlf.: 65 41 59 51 
Email: rikke.elnegaard@ouh.regionsyddanmark.dk  
 
Hanne Arp   (kasserer) 
Regionshospitalet Viborg 
Klinik for Hjertesygdomme 
Hjertesygdomme Forskning 
Heibergs Allé 2, 1. sal 
8800 Viborg 
Tlf.: 78 44 82 27 
Email. hannearp@rm.dk  
 
Lotte Hessing Kobbelgaard (sekretær) 
Lipidklinikken, Forskningens Hus 
Kardiologisk Afdeling 
Aalborg Universitetshospital 
Sdr. Skovvej 15 
9000 Aalborg 
Tlf.: 97 66 45 55 
Email: lhk@rn.dk 
Sygeplejerske ved Lipidklinikken og projektsygeplejerske 
 
Marlene Westergaard  (web ansvarlig) 
Amb. for arvelige hjertesygdomme/Lipidklink 
Region Sjælland, Roskilde 
Tlf.: 47 32 25 65 
Email: mwcr@regionsjælland.dk  
 
Lis Paarup 
Amb. for forebyggelse og hjerterehabilitering 
Fællesamb. 250 

mailto:irene.wernberg@regionh.dk
mailto:rikke.elnegaard@ouh.regionsyddanmark.dk
mailto:hannearp@rm.dk
mailto:lhk@rn.dk
mailto:mwcr@regionsjælland.dk
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Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 
Finsensgade 35 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 79 18 35 48 
Email: lis.thomsen2@rsyd.dk  
 
Trine Grotle 
Hjertesygdomme, Klinik 1 
Lipidklinikken  
AUH Skejby 
Tlf. 40 12 09 82 
Email. triarn@rm.dk 
 
Berit Storgaard Hedegaard 
Aalborg Universitet, klinisk Institut 
Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital 
Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg 
og 
Hjertesygdomme afdeling 
Regionshospitalet Viborg Skive 
Indgang K, Etage 1 Heibergs Allé 2, 8800 Viborg 
Email: : berit.hedegaard@viborg.rm.dk  b.hedegaard@rn.dk / beritsh@dcm.aau.dk  
 
Charlotte Kruse 
Hjerte og lungesygdomme, klilnik 8523 
Opgang 85, 2. Sal 
REAH – Rigshospitalet Enhed for Arvelige Hjertesygdomme 
Tlf.: 3545 8162 
Email: Charlotte.Kruse.02@regionh.dk  
       

Indsatsområde(r) i 2023: 
Undervisning og erfaringsudveksling 
Samarbejde med DCS 
Udvalgsdeltagelse, SST 
RKKP.  Arbejdsgruppe mhp udvikling af kvalitetssikringsdatabase indenfor FH.  
 
Mødeaktivitet 2022: 
 
 
26. jan.  SIG-Lipid møde i Aalborg. 

Undervisning: i Kostprincipper til lipidpatienter. Fup og Fakta v. klinisk diætist 
Tanja Mortensen 

 
   

5-6 maj. Internat møde/temadag 2022, i Samarbejde med SIG-AKS.  
Undervisning v. Kardiolog Martin Mortensen, State of the Art med lipider. 
Undervisning v. Overlæge Ann Dorthe Zwisler, Hvordan kobler vi AKS og 
Lipider sammen med kommunernes indsats? 

mailto:lis.thomsen2@rsyd.dk
mailto:triarn@rm.dk
mailto:berit.hedegaard@viborg.rm.dk
mailto:b.hedegaard@rn.dk
mailto:beritsh@dcm.aau.dk
mailto:Charlotte.Kruse.02@regionh.dk


 

15 
 

Undervisning v. Professor Vibeke Zoffmann, Hvorfor gør patienterne ikke det, 
de skal- eller hvorfor gør vi ikke? 
Undervisning v. Henning Bundgaard, Skræddersyet medicin-hvad bringer 
fremtiden 

 
14. sep.                           SIG-Lipid webmøde.                                                                                 

7. dec. Lipidmøde i DCS-gruppe/ med deltagelse af SIG-Lipidmedlemmer (Århus) 
 

 
Andre aktiviteter: 
 

♥ Kommet med input/ korrektur til Praluent patient pjece. 
♥ Deltaget i FFH projekt. 
♥ Opdatering af vores hjemmeside. 
♥ Erfaringsdeling mht. skift af PCSK9 

 
 
Deltagelse i kurser og kongresser m.m.: 

Medlemmer fra gruppen har deltaget i bl.a. 

♥ Poster præsentation: The 28th Annual Scandinavian Artherosclerosis Conference congress. April 
2022, Humlebæk. DK 

♥ Poster præsentation: The 90th European Atherosclerosis Society congress. Maj 2022. Milano, 
Italien. 

♥ Kongresdeltagelse. European society of cardiology congress. August 2022. Barcelona, Spanien. 
♥ Arbejdsgruppe Regionernes Kvalitetssikring Program, RKKP vedr.  kvalitetssikringsdatabase for FH 

 
 
Ekstern undervisning: 

Derudover har gruppens medlemmer undervist:  

♥ Interne undervisning i egne afdelinger 
♥ Kardiologisk efteruddannelse 
 

 
 
Økonomi og sponsor: 
 
SIG-Lipid-gruppen har i 2022 fortsat en aftale med SANOFI om at dække vores udgifter til transport og 

forplejning af vores møder i år.  
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SIG-palliation ÅRSRAPPORT 2020-2022 

 

Medlemmer og ansvarsområder: 
 
Gruppen har valgt at den konstitueret formand forsætter som formand for gruppen. 
Gruppens medlemmer er under pres arbejdsmæssigt, alle står overfor mange 
forandringer og gruppens fortsætte har været usikker, men gruppen har valgt at forsøge 

at få rekrutteret nye medlemmer og lade det afgøre om gruppens skulle bestå.   
 
Gruppen er præget af samtidens udfordringer og på nuværende tidspunkt er status for gruppens 
sammensætning: 
 
Gruppen er i gang med at konsolidere sig igen og gruppen består af lige nu af 7 aktive medlemmer på tværs 
af landet, de er fordelt således: 
1 person fra Hovedstaden, 1 fra Sjælland, 1, fra region Midtjylland, 1, fra Region Syddanmark og 2 fra 
region Nordjylland.  
 
Derudover, arbejder gruppen fortsat på at kunne udarbejde et holdningspapir og dertil er nedsat en 
arbejdsgruppe, der består af to konsulenter, der begge tidligere er medlemmer af gruppen, samt 4 af 
gruppens medlemmer.  
 
På trods af gruppens få medlemmer, er gruppen bredt repræsenteret, at der kan være fagligt fokus på 
tidlig, sen og terminal palliation på tværs af Danmark.  
 
Formand: Gitte Ellekrog Ingwersen 
Næstformand & Webmaster: Anja Clay Elvin Jensen 
Kasserer: Vivi Lindeborg Nielsen 
 
 
Indsatsområde(r) i 2022: 
 
Rekruttering  
Sygeplejerskemangel, pukkelafviklinger og mm påvirker gruppens arbejde. Der er ikke tvivl om at gruppens 
fortsatte eksistens er berettiget ind i fremtiden, og gruppen satsede på i år, i foråret, på at rekruttere nye 
medlemmer.  
Det er lykkedes at få to nye medlemmer. For rekruttering, har vi mailet rundt til ledere på kardiologiske 
afdelinger eller afsnit, vi har haft annonce i Cirkulation og vi har taget fat i netværk. Vi benytter også 
Landskursus i år, i håb om at måske er der nogen som kender nogen som kunne have lyst til at deltage i 
arbejdet. Det er nødvendigt at få nogle stykker mere, således temamøder eller temadag vil kunne drives af 
gruppens medlemmer. Gruppen ønsker en bestyrelse på i alt 10 medlemmer.   
 
Viden  
Gruppen har også satset på egen udvikling og har haft fagligt oplæg med Camilla Charlotte Lykke (Post doc, 
ph.d., Master i Palliation, Sygeplejerske) fra Nord Sjællands Hospital. Camilla, fortalte om organisering og 
foreløbige resultater fra et pilotprojekt om at afdække hjertepatientens værdier og ønsker med hensyn til 
behandling og pleje i den sidste tid, samt test af PRO til den palliative hjertepatient.  
 
Gruppens fremtid og opgaver 
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Med nye medlemmer, har det også været et år, hvor gruppen har brugt tid på at stadfæste og styrke 
gruppens arbejde. Så i skrivende stund mangler gruppen, fælles, at godkende et revideret kommissorium. 
Kommissoriet er bygget op om følgende overskrifter: formål, mål for succes, grundregler for mødeaktivitet, 
forpligtigelser, relation til FS K&T, relation til SIG – hjertesvigt, relation til FS palliation, relation til DSR samt 
Økonomi. 
 
Andre bidrag   
SIG Palliation har i indeværende år bidraget i samarbejde med SIG Hjertesvigt til et survey blandt deltagere 
på en temadag, arrangeret af SIG hjertesvigt. Det forventes at resultaterne vil skulle publiceres.  
   
For at komme i mål med et holdningspapir om sygeplejen til den palliative hjertepatient, er nogle fra 
arbejdsgruppen godt i gang med en systematisk litteratursøgning. Det er et arbejde der desværre trækker 
ud, men gruppen arbejder på at få det langsomt, men sikkert i mål.  
 
Løbende revideres vores hjemmeside.  

 

Mødeaktivitet 2022: 
 
Gruppen har afholdt følgende aktiviteter:  

• Onlinemøde 05.04.22 med planlægning af rekrutteringsarbejde til gruppen og forsommer møde 
med nye medlemmer og faglig oplæg.   

• Hybridmøde den 14.06.22 med fagligt formiddag, teamøvelser, og udarbejdelse af nyt 
kommissorium. 

• Onlinemøde 03.10.22 planlægning af fremmøde på Landskursus FS K& T, planlægning af stand på 
Landskursus samt justering og godkendelse af kommissorium.  

• Onlinemøde 10.01.23 Opsamling og start på et nyt år.  
 
 
Økonomi og sponsorer: 
Vores økonomi skulle fortsat god, i øjeblikket ca. 17.000 på kontoen. Desværre er der nogle udfordringer 
for gruppens medlemmer i at anvende refusionssystemet, det må løses i år 2023. Budgettet vil fremover 
bygge på et overskud fra eventuelle afholdte temadage.  
 
Plan for det kommende år: 
Fremtidig vision er at holde fast i gruppens arbejde, at bestyrelsen vil bestå at 10 medlemmer, sådan 
palliation kan komme endnu mere på den nationale dagsorden.  
Gruppen har tilbudt sig til som sparringspartner til PRO sekr., vedr. PRO til palliation herunder også 
hjertepatienter.  
Arbejdsgruppen ønsker at komme videre med holdningspapir og kunne publicere dette i 2023- 2024. 
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SIG-atrieflimmer ÅRSRAPPORT 2020-2022  

   SIG-Atrieflimren  

 
 
Medlemmer og ansvarsområder: 
Formand:  
Ulla Dam-Schmidt, Frederiksberg/Bispebjerg.  
Næstformand: 
Margit Brinck, Odense. 
Medlem 
Ina Quist, Skejby. 
Medlem  
Marianne Frederiksen, Vejle 
 
En del medlemmer har forladt gruppe, da de har fået arbejde indenfor et andet speciale. Vi  
har aftale med i hvert fald et nyt medlem og 2-3 interesserede.  
Der er dog fortsat plads til flere. 
 
Mødeaktivitet 2022 
Vi har afholdt et møde i et enkelt møde i januar. De øvrige møder er udsat pga. for få medlemmer i 
gruppen. Næste møde afholdes 5/12-22.  
 
Indsatsområder i 2022: 

➢ ”Vandrejournal” til patienter er blevet færdig og taget i brug. 
➢ Planlægger fokus på KRAM faktorer. 

 
Andre aktiviteter: 

➢ 3 af 4 medlemmer deltager i Landskursus 2022 
➢ I samarbejde med BMS har vi for 3. gang afholdt National Atrieflimren Uddannelse (NAU) d. 16-17 

september med ca. 70 deltagere fra både primær og sekundær sektor. 
➢ 3 medlemmer deltager i AFDK styregruppen. 

 
Økonomi og sponsor: 
Har aktuelt 21.027 kr. 
Efter flere års samarbejde med MSD/Organon, har vi aktuelt aftale med Bayer, der sponsorerer næste 
planlagte møde. Der arbejdes på ny sponsoraftale for 2023. 
 
 
Plan for det kommende år: 
 

➢ Skaffe/introducere nye medlemmer og planlægge fremtidige opgaver. 
➢ Planlægge NAU i september 2023. 
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SIG- VTE ÅRSRAPPORT 2020-2021  

Medlemmer: 

Formand: Pernille Cecilie Ammundsen Fredskilde – Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 

Næstformand: Christina Jakobsen – Regionshospital Nordjylland/Hjørring 

Kassér: Anette Arbjerg Højen – Aalborg Universitetshospital 

Webansvarlig: Kristina Grimm Priess – Nordsjællands Hospital 

Jette Skjelbo Bruun – Næstved Sygehus 

Aktivitet: 

Vi startede året ud med at planlægge 2022 aktiviteter, samt et generelt statusmøde da flere medlemmer er 

gået ud af gruppen. I 2022 har vi fortsat fokus på at afdække evidens i anvendelse af 

kompressionsstrømper til patienter med nydiagnosticeret symptomatisk DVT, som også bliver oplægget til 

første heldagsmøde. Vi vil ikke arbejde aktivt med den kliniske retningslinje, da arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra SIG VTE er etableret. 

Til de fremtidige heldagsmøder tager vi på studiebesøg og oplever hinandens kliniske hverdag. Herunder 

planlægges relevante faglige oplæg.  

VTE-uddannelse planlægges i gruppen i samarbejde med Bayer. 

Møder: 

- 28.02.22 2 timers møde/teams:  

o Status møde og planlægning af 2022 

- 14.06.22 Heldagsmøde/Frederiksberg AK-klinik:  

o Præsentation af hverdagen på AK-klinikken BFH.  

o Oplæg fra Jørn Dalsgaard ”evidens for anvendelse af kompressionsstrømper for 

nydiagnosticeret symptomgivende DVT”.  

o Udvikling af patientundervisning til PE Attend studiet. 

- 07.09.22 teams:  

o Anette og Pernille planlægning af VTE-uddannelsen med Jannie fra Bayer. 

- 20.09.22 2 timers møde/teams:  

o Information om VTE-uddannelsen 

o Sponsorat - opfølgning 

o Deltagelse i landsmødet. 

- 24.11.22 2 timers møde/teams:  

o Planlægning af næste heldagsmøde.  

o Status på 2023 sponsorat. 

Økonomi og sponsorat: 

Bayer har sponsoreret 2022. 


