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Redaktionelt Fra bestyrelsen 

Siden sidste nummer af Rytme-
boxen er der ikke sket de store 
ting i bestyrelsen. 
 
Hver enkelt har arbejdet med de 
opgaver, som blev aftalt på be-
styrelsesmødet den 6. marts, og 
vi er nu ved at være klar med 
klubbens traditionelle seminar. 
Indbydelse og program er med i 
dette nummer. 
 
Det er bestyrelsen ønske, at rig-
tig mange medlemmer støtter op 
omkring dette arrangement. Her 
har du en rigtig god mulighed for 
under hyggelige former at møde 
mange, der er i samme situation 
som dig. 
 
Med de to indlæg lørdag efter-
middag mener vi i bestyrelsen, at 
vi har ramt et indhold, der vil glæ-
de de fleste. 
 
På generalforsamling fortalte vi, 
at seminaret skulle finde sted i 
Middelfart – på kursuscenter 
”Severin”.   
 
Desværre er den igangværende 
ombygning der ikke færdig til au-
gust, hvorfor vi i stedet vil benytte 
”Hotel Comwell i Middelfart”.  
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Vore erfaringer fra både Kolding 
og Rebild gør, at vi ikke tror det vil 
være et ringe bytte. 
Så – velkommen til Middelfart d. 
17. og 18. august 2013. 

Bestyrelsesmøde  
d. 11. juni 2013 
HUSK – bestyrelsen er også for 
dig! 
 
Har du derfor spørgsmål på ICD 
området, som du går og tumler 
med, vil det måske være en god 
ide, at det bliver vendt i bestyrel-
sen. Giv formanden besked og dit 
spørgsmål kan evt. komme på 
dagsordenen. 
 

Rytmeboxen 
Rytmeboxen trænger til lidt liv, og 
det kan du være med til at give 
det! 
 
Har du i løbet af sommeren en 
spændende oplevelse eller blot 
nogle tanker om hverdagen, bør 
du skrive et lille indlæg til Rytme-
boxen, så du kan dele oplevelsen 

med alle os andre i ICD-klubben.  
 
Det er efterhånden min erfaring, 
at mange medlemmer har utrolig 
stor glæde af at læse, hvordan 
andre med en ICD-er har det og 
hvad de foretager sig.  
 
Vi har alle på hver sin måde gjort 
en stor indsats for at leve så nor-
malt som overhovedet muligt, 
med alt hvad det giver af ople-
velser.  
 
Del dem med os andre – skriv et 
indlæg til Rytmeboxen. 
 
22-05-2013 
Svenn Erik Kristensen 

Ny mail-adresse til  
Redaktøren 
 
Den fremtidige mail-adresse til 
Rytmeboxen er følgende: 
 
Rytmeboxen.icd@gmail.com 
 
I må gene sende ferieoplevel-
ser, jeres historie og andet der 
kan have interesse for bladets 
læsere. 
 
Henning Nielsen 
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SEMINAR 2013 
17. – 18. august 2013 

Hotel Comwell –Middelfart 
Karensmindevej 3 – 55oo Middelfart 

 
Så er der en mulighed for, at vi kan ses igen. For mange af klubbens 
medlemmer er det efterhånden blevet en fast tradition at deltage i det 
årlige seminar. Vi håber, at rigtig mange medlemmer også i år vil fort-
sætte denne tradition samt, at mange nye vil komme til.  
 
Seminaret holdes i år på Hotel Comwell-Middelfart.  
 
Årets program er søgt lavet, så der er et par spændende foredrag af 
både faglig og kulturel karakter. Der bliver også tid til hyggeligt sam-
vær med dem, som du har mødt tidligere. Endelig har vi besluttet, at 
der også skal være tid til at lære lidt om den egn af Danmark, som vi 
besøger. 
 
Bestyrelsen 
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PROGRAM 
 

Lørdag, d. 17. august 
 
11.30 Ankomst / værelserne er tilgængelige efter kl. 14.00 
 
12:00 Frokost / drikkevarer er for egen regning 
 
13:30 Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen, der er 

overlæge på hjertemedicinsk afdeling på Odense Univer-
sitetshospital, vil dels komme ind på sin opgave om for-
mand for Hjerteforeningen og dels om ”Revalidering og 
almen praksis”.. 

 
14.45 Kaffepause  
 
15:15 ”Hvad interessen for slægten kan føre med sig” 
 Esben Brage fortæller om gullaschbaronen Harald Plum – 

hans opkomst og fald i årene omkring 1. verdenskrig. 
Samt om sporene tilbage i Plum-slægten og deres afgø-
rende rolle i danmarkshistorien. 

 
18:30 Festmiddag incl. Vinmenu 
 
21:00 ”Sweet Sue’s Trio” vil under den sidste del af middagen 

underholde med danske evergreens og kendte jazzmelodi-
er.       

 
 Efter middagen spiller de op til dans. 

SWEET SUE’s TRIO er "En dejlig stemme kombineret med to guita-
rer og en swingende rytme i musikken”, der giver et blødt og beha-
geligt lydbillede - rigtig godt til en glad og afslappet atmosfære. 
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Søndag, d. 18. august  
 
08:00 Morgenbuffet 
 
09:30 Busserne står parat til at tage os på en tur i lokalområdet. 
 Vi skal på en spændende tur til nogle af de seværdige lo-

kaliteter langs en del af Lillebæltskysten. Der vil være mu-
lighed for en rask travetur, men også mulighed for at tage 
den lidt mere med ro. 

 Husk praktisk fodtøj. 
 
12:30 Frokostbuffet – drikkevarer for egen regning 
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Alt dette til en pris af: 

Medlemmer af ICD-klubben og 
Hjerteforeningen. 
  
Du bedes selv undersøge hvilket 
medlems-skab, du har af Hjertefor-
eningen. Du kan ændre dit med-
lemsskab fra individuel til par ved at 
ringe til Hjerteforeningen. (33 93 17 
88) 
  
Individuelt medlemskab: kr. 195 
Parmedlemsskab: kr. 310 
  
Vi tillader os, at kontrollere dit med-
lemskab.  

Kr. 550 pr. person i delt 
dobbelt-værelse 
  
Kr. 650 pr. person for 
enkeltværelse 
  

For deltagere, der ikke er medlem af 
Hjerteforeningen 

Kr. 900 i delt dobbeltværelse 

Kr. 1.100 i enkeltværelse 

For medlemmer, der deltager uden 
overnatning 

Kr. 400 pr. person 
  

Overnatning fra fredag til lørdag 
(incl. morgenmad) 
  
HUSK ved tilmeldingen at fortælle, 
at du vil have denne ekstra nat. 
  
Afregnes med hotellet ved afrejse. 

Dobbeltværelse: 807 kr. 
(2 personer) 

Enkeltværelse: 627 kr. 
  

Tilmelding: 
Sekretær Annelise Hattesen. 
e-mail: apehattesen@hotmail.com 
Tlf.: 3514 2646  /  mobil: 4085 2646 
 (Du bedes oplyse: - se ramme nederst på siden) 
 
Sidste frist for tilmelding er: 10. juli 2013 
 
Du må meget gerne melde dig til før. Vi vil meget gerne have et 
indtryk af, hvor mange der deltager 

mailto:apehattesen@hotmail.com
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Navn: 
  

  

Adresse: 
  

  

Telefonnummer: 
  

  

Antal personer: 
  

  

Ønsker overnatning fredag-lørdag: 
  

  

Deltager ikke i programmet søndag formiddag   

 
Tilmelding er bindende og kun ved alvorlig sygdom kan tilbagebeta-
ling komme på tale. (se omtale af klubbens afbestillingspolitik andet 
sted i bladet) 
 
Betaling: 
Til klubbens konto: Reg. Nr.: 0624 konto nr.: 3591090178 senest d. 
20. juli 2011. Oplys venligst dit navn i feltet: oplysning til modtageren. 

Følgende oplysninger skal gives ved tilmelding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbestilling til seminar og andre arrangementer. 
Alt for ofte er vi udsat for, at medlemmer melder sig til vore arrange-
menter og så umiddelbart før sender afbud eller bliver helt væk. 
Vi har enkelte gange måtte betale for ”de udeblevne”, og det har vi 
ikke råd til. 
Derfor har vi følgende regler for afbud eller udeblivelse: 
Afbud inden: 

45 dage før betales 15% pr. deltager 
30 dage før betales 50% pr. deltager 
  8 dage før betales 75% pr. deltager 

Ved udeblivelse eller afbud senere end 8 dage tilbageholdes hele det 
indbetalte beløb. 
Dette gælder dog ikke ved personlig, pludselig opstået sygdom. 
Bestyrelsen 
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Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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8. februar 2010 

Jeg er født den 15. maj 1961 i 
Ansgar og opvokset på Ama-
ger. I efteråret 1983 gifter jeg 
mig med Sanne efter en ring-
forlovelse på 2½ år. Ved på-
sketid i 1986 fik vi vores søn og 
i sommeren 1990 vores datter. 
Efter mange overvejelser flytter 
vi alle til Malmø i efteråret 
2005. 
 
For første gang i mit liv, bliver 
jeg alvorlig syg i sommeren 
2007. Her bliver jeg indlagt på 
Amager Hospital med to blod-
propper i hjernen, forhøjet blod-
tryk og type 2 diabetes. Efter 
en lille uge bliver jeg sent hjem 
med besked om selv at genop-
træne min førlighed og med en 
meget lang recept på diabetes 
medicin, blodtryksdæmpende 
medicin, blodfortyndende medi-
cin, medicin mod forhøjet kole-
sterol og medicin mod bivirknin-
ger af medicinen.  Det tog mig 
næsten et års sej kamp, at ven-
de tilbage på arbejdet med fuld 
førlighed igen og uden men. 
 
Det er en kold og hård vinter vi 
er midt i - 2009 bød endelig på 
en hvid jul og årsskiftets raket-
ter tog afsæt i snedriverne da 
de skød 2010-året ind. Januar 
havde været usædvanlig kold 
og mørk og i denne weekend 

ankom endnu et stort snevejr til 
hele landet og vi kan næsten ik-
ke huske, hvordan det føles når 
temperaturen udenfor i dagti-
merne er plusgrader. 
 
Mandag den 8. februar 2010 er 
det 7 graders frost om morgen 
da jeg sætter Sanne på arbejdet. 
Jeg kan ikke selv huske hvad der 
er sket dagene før, denne dag 
og de efterfølgende dage, men 
jeg har læst den mail som Sanne 
sendte ud til vores nærmeste 
venner fra Rigshospitalets Hjer-
teintensiv afdeling: 
 
Tre dage efter tages jeg langsom 
ud af den kunstig koma og respi-
ratoren slås fra. Jeg er fuldstæn-
dig forvirret og aner ikke hvor jeg 
er eller hvorfor jeg ligger her. Min 
brystkasse har fået tæv og jeg 
har brændemærker efter at jeg 
er blevet stødet. 
 
Den ottende dag får jeg ind ope-
reret et ICD apparat der skal for-
hindre at jeg falder om igen med 
uforklarligt hjertestop og dagen 
efter bliver jeg udskrevet og 
sendt hjem. 
 

Efter en sygeperiode på omkring 
et halvt år, kunne jeg vende tilba-
ge til mit arbejder som portør på 
Bispebjerg Hospital uden men. 
 
Flemming Krogh 
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Kære Alle sammen 
Jeg er ked af at fortælle Jer dette på denne måde, men jeg magter 
ikke at tale med nogen lige nu ud over hospitalet og børnene. 
 
Flemming blev fundet livløs på en tankstation på Lygten i formiddags 
med hjertestop. Ambulance og efterfølgende Akutlægen ankom til 
stedet og Flemming blev genoplivet af 4 stød med hjertestarter efter 
at havde været død i 18 til 19 minutter. 
 
Flemming ligger nu nedkølet og i kunstig koma på Rigshospitalet i 
København.  
 
Han er efter forholdene stabil og hvis det fortsætter, vil de langsomt 
opvarme ham i morgen eftermiddag og herefter måske vække ham. 
På nuværende tidspunkt kan de kun fortælle at det var et akut hjerte-
stop han fik, men årsagen skal man først i gang med at find i morgen 
og de efterfølgende dage. De kan dog sige med sikkerhed, at der ikke 
er nogen blodprop i hoved efter halsen, for det har de scannet for. 
 
Men måske har hans hjerte ikke slået hårdt nok eller stabilt nok!? 
Flemming har været i rigtig godt humør og fuld af energi den sidste 
uges tid, så det kom fuldstændig bag på os og meget pludseligt. 
Vi havde alle den opfattelse, inklusiv Flemming, at hans medicin gjor-
de noget sådan umuligt. 
 
Da Flemming ligger på hjerteafdelingens intensive afdeling er vores 
telefoner slukkede når vi er inde hos ham. 
 
Det er derfor lettest at få fat på os via min arbejdsmail, da denne 
"popper op" hver gang jeg tænder mobilen igen. 
 
Flemming er koblet til utallige maskiner der  
overvåger ham, ud over den sygeplejerske  
der sidder bag ved vinduet, ved fodenden  
af sengen og kigger på ham hele tiden. 
 
kærlig hilsen 
Sanne 
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Jeg bliver 65 år og folkepensio-
nist i slutningen af denne må-
ned.  
 
Jeg er bosat i Sorø og er gift 
med Elo. Vi har 2 døtre og 6 bør-
nebørn, heraf bor den ene af vo-
re børn på Færøerne med hen-
des familie.  
 
Vores yngste datter bor med 
hendes familie i udkanten af Ka-
lundborg. Jeg er selv født og op-
vokset i København, men mine 
aner er Vestjyske, idet min far 
var fra Esbjerg  og min mor (som 
lever endnu) er fra Hvide Sande 
på Holmsland Klit. 
 
Jeg er uddannet i offentlig for-
valtning og har det meste af mit 
arbejdsliv primært beskæftiget 
mig med kommunal økonomi og 
personaleadministration – dog 
med en afstikker til Folketinget, 
hvor jeg var sekretær for 2 folke-
tingsmedlemmer i et par år. End-
videre har jeg været i 
”Asylverdenen” et par år i Dansk 
Røde Kors, hvor jeg var perso-
nalekonsulent i Samdrift Sjæl-
land.  
 
Som 57-årig fik jeg bl.a. konsta-
teret for hurtig hjerterytme, hvil-
ket medførte akut indlæggelse 
og efter en måneds sygehusop-
hold blev det endelig besluttet at 

udstyre mig med en ICD.  
For ca. 1,5 år siden blev min ICD 
udskiftet  samtidig med udskift-
ning af en elektrode, idet der var 
konstateret brud på den ”gamle” 
elektrode. 
 
Da Elo blev kronisk syg og måtte 
gå på førtidspension, valgte jeg 
at tage min efterløn som 60-årig. 
Jeg har ikke et sekund fortrudt at 
jeg ophørte på arbejdsmarkedet 
på daværende tidspunkt, selvom 
jeg kunne have fået en højere 
pension ved at blive på arbejds-
markedet indtil nu. Vi har valgt at 
nyde vores liv som midaldrende 
sammen – med de skavanker vi 
hver især har at slås med – og 
det har ”ikke været så ringe end-
da” som man siger på jysk. Vi 
har klaret skærende sammen – 
måske i et lidt langsommere 
tempo J. 
 
Jeg har i mine mere aktive 
år  været engageret i div. for-
eninger, både på den faglige og 
politiske front , men også i vel-
gørende og frivillige forenings-
sammenhænge har jeg slået mi-
ne folder. Nu har jeg ”droslet 
ned” og er udelukkende aktiv i 
hjerteforeningen i Sorø Lokalko-
mite og nu som suppleant i ICD-
klubben, hvor jeg håber at jeg 
kan bidrage med ideer og forslag 
til klubbens fremtidige virke. 
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Jeg har ved ICD-Klubbens Ge-
neralforsamlinger og Seminarer 
truffet mange hyggelige og inspi-
rerende mennesker og glæder 
mig til det fremtidige samarbej-
de. 
 
Mange varme sommerhilsener 
 
Bente Damgaard Thomsen 
 

Fotos fra Vintermødet: Bendt Ørskov Larsen 
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Danskerne mangler viden om farlig hjertesygdom 

Af Caroline Broge.  

Ny befolkningsundersøgelse afslører mangel på viden og ud-
bredt misforståelse om hjertesygdommen hjertesvigt. Mangel på 
viden kan koste liv. Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Sel-
skab opfordrer danskerne til at lære symptomerne på hjertesvigt 
at kende, så sygdommen kan blive opdaget og behandlet i tide 
 
Hver femte dansker oplever på et tidspunkt i livet, at hjertet ikke læn-
gere fungerer, som det skal. Symptomerne kommer langsomt snigen-
de, og der kan gå lang tid, før man opdager det.  
 
Om hjertesvigt 
- De to vigtigste årsager til hjertesvigt er, når en blodprop ødelægger 
dele af hjertemusklen og dermed hjertets pumpekraft, og når årelangt 
forhøjet blodtryk nedsætter hjertemusklens evne til at pumpe blod 
rundt 
 
- De typiske symptomer på hjertesvigt er ekstrem udmattelse og træt-
hed efter selv mindre fysiske aktiviteter, som at gå 25 meter med ind-
købsposen og åndenød, der tvinger en til at sidde op og sove om nat-
ten. Ca. 20 procent af befolkningen vil i løbet af deres liv udvikle hjer-
tesvigt 
 
- I de tidlige stadier af hjertesvigt kan medicinsk behandling med beta-
blokker og ACE-hæmmere aflaste hjertet så meget, at tilstanden ikke 
udvikler sig yderligere eller forsinkes markant. Behandling med pace-
maker kan i nogle tilfælde af hjertesvigt forbedre hjertets pumpefunkti-
on markant 
 
- Hjertesvigt er en af fire diagnoser på hjertesygdomme, som er om-
fattet af hjertepakkerne, der giver patienterne ret til et fast tilrettelagt 
udrednings- og behandlingsforløb 
- Hjertesvigt er årsag til 11.000 indlæggelser årligt i det danske sund-
hedsvæsen  
 
Ny undersøgelse fra Hjerteforeningen viser, at et stort flertal af dan-



17 

skerne ikke ved, hvad hjertesvigt er, eller hvilke symptomer, de skal 
holde øje med.  Og det på trods af, at omkring 100.000 danskere i 
dag lever med den alvorlige og dødelige sygdom hjertesvigt, hvor de-
le af hjertemusklens evne til at pumpe blod rundt i kroppen er ødelagt. 
Kun ca. 50.000 har fået stillet diagnosen og er i behandling for hjerte-
svigt. 
 
Derfor sætter Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab ind 
med oplysning og markerer for tredje. år i træk Den Europæiske Hjer-
tesvigtdag den 10. maj. 
 
Mange tror at hjertesvigt er lig med hjertestop 
Den nye undersøgelse lavet for Hjerteforeningen viser, at hver fjerde 
dansker forveksler de typiske symptomer på hjertesvigt, som er eks-
trem træthed efter kortvarig fysisk aktivitet fx ved gang lige ud eller 
åndenød, der tvinger en til at sidde op og sove om natten, med ast-
ma. Mere end hver tredje mener, at betegnelsen hjertesvigt er det 
samme som hjertestop. Og størstedelen ved ikke, at hjertesvigt er en 
kronisk tilstand, som følger én resten af livet.   
 
Kun hver tiende ved, at åndenød, der tvinger en til at sidde op, og 
ekstrem træthed mange timer efter kortvarig aktivitet, er de typiske 
symptomer på hjertesvigt.  
 
Gå til lægen i tide 
Hjerteforeningens formand, overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen 
kalder det bekymrende, at misforståelsen om hjertesvigt og sympto-
merne er så udbredt: 
 
-    Hvis man oplever symptomer som åndenød, der tvinger en til at 
sidde op om natten eller ekstrem træthed og en følelse af at være for-
pustet ved gang i sit helt eget tempo, så skal man straks tale med sin 
læge om det. Hvis hjertesvigtpatienter ignorerer deres symptomer, 
kan det i værste fald betyde, at de kommer for sent i behandling og 
dør for tidligt, siger Hjerteforeningens formand. 
 
Dødeligheden af hjertesvigt i de sene stadier af hjertesvigt er høj, 
mens medicinsk behandling i de tidlige stadier kan aflaste hjertet så 
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meget, at tilstanden ikke udvikler sig yderligere, eller at en forværring 
bliver markant forsinket. I sjældnere tilfælde er det også muligt at for-
bedre tilstanden hos hjertesvigtpatienter med indsættelse af en pace-
maker, som kan forbedre hjertets pumpefunktion betydeligt.  
 
Dansk Cardiologisk Selskab håber også, at mange flere bliver op-
mærksomme på symptomerne på hjertesvigt og opsøger lægen i tide: 
 
-    Vi ved, at den medicinske behandling, som vi tilbyder hjertesvigt-
patienterne, virker. Et svensk og to britiske studier har vist, at vi over 
de seneste 20-25 år har gjort store fremskridt inden for hjertesvigtbe-
handlingen. Hjertesvigtpatienterne lever i dag længere, og er også 
ældre inden de eventuelt indlægges på grund af sygdommen. Dette 
skyldes bedre behandling. Det er derfor meget vigtigt, at sygdommen 
spores så tidligt som muligt, så den enkelte patient kan få mest mulig 
gavn af behandlingen, siger overlæge ved Bispebjerg Hospital og 
specialist i hjertesvigt, Olav Wendelboe.  
 
Om undersøgelsen af kendskab til hjertesvigt og symptomer 
Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet YouGov i april måned 
2013 blandt et repræsentativt udsnit af 853 danskerne i hele landet i 
aldersgruppen 40-74 år og blandt 175 danskere i aldersgruppen 75-
90 år. I alt er der gennemført 1.028 interviews.  

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

17-18 august Seminar Morten Drejer 
Palle Møller Nielsen 

29. oktober ICD selvhjælpsgruppe 
Næstved 

Lisa Vedel Madsen 
lvmadsen@hjertefoireningen.dk 
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Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
 

E-mail: 
apehattesen@hotmail.com 
Tlf.: 35 14 26 46 

Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13,  
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail:  
soerenmailto@gmail.com  
Tlf.: 30 26 92 86 

Kasserer 
Palle Møller Nielsen 
Fuglebakken 180 
5210 Odense NV 
 

E-mail: 
pam@nielsen.mail.dk 
Tlf.: 66 16 12 03 

Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
 

E-mail: 
sek@sveka.dk 
Tlf.: 56 71 10 58 

Hauser Plads 10 · 1127 København K 

Tlf.: 3393 1788 · Fax 3393 1245 

post@hjerteforeningen.dk 

www.hjerteforeningen.dk 

Bestyrelsen 2013 

Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
 

E-mail: 
ullaranders@lic-mail.dk 
Tlf.: 86 41 05 35 

Morten Drejer,  
Bredgade 18A,  
8600 Silkeborg 
 
E-mail: 
Morten.Drejer@adr.dk 
Tlf.: 8681 0185 

Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
 
E-mail: 
jan.gottschalk@mail.dk 
Tlf.: 59 43 67 78  
Mobil: 40 78 69 78 

Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail:  
judittes@gmail.com  
Tlf.: 40 88 62 70 

Suppleanter 

Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147 
2300 Kbh. S 
E-mail:  
flemming@nemmas.dk 
Tlf.: 31 60 28 15 

Bente Damgaard Thomsen 
Møllehaven 3 
4180 Sorø 
E-mail:  
Beth01@live.dk  
Tlf.: 57 83 48 17 
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