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Redaktionelt Fra bestyrelsen 

Mindeord 
 
Jørgen Drensgaard døde natten 
til torsdag, d. 19. sep. 2013 
 
Det var et sørgeligt budskab, jeg 
torsdag d. 19. sep. modtog fra 
en af Jørgens Drensgaards søn-
ner. Deres far – Jørgen Drens-
gaard – var død natten til tors-
dag. Jørgen havde den sidste tid 
være syg og blev om mandagen 
indlagt.  
Jørgen Drensgaard var i en halv 
snes år formand for Defibrillator-
klubben (nu ICD-klubben) og 
lagde der et stor arbejde i at ud-
vikle klubben fra en meget be-
skeden start og til det, den er i 
dag. For os, som har haft den 
store glæde at sidde i bestyrel-
sen sammen med ham, var han 
en altid engageret, dynamisk og 
velforberedt formand. Altid i et 
strålende humør, iderig og havde 
altid en god historie i baghån-
den.  
 
Det var karakteristisk for Jørgen, 
at selvom han havde trukket sig 
fra bestyrelsen, fulgte han leven-
de med i, hvad der skete og 
hvordan klubben udviklede sig. 
Det er således ikke mere en lille 
måned siden, han ringede for at 
give sit besyv med om, hvad vi 
kunne gøre for at fastholde med-
lemmerne og udvikle klubben. 
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Oh, sikker en sommer! 
 
Sommeren 2013 vil være en af 
de somre, som vore børnebørn / 
oldebørn glædesstrålende vil for-
tælle om. ”Næ, da jeg var barn, 
havde vi somre – solen skinnede 
hele dagen…!” 
 
Mon ikke vi alle går styrket ud af 
denne sommer. Der har virkelig 
været tid til at være ude, gå ture, 
tage til stranden osv. Vi er nu alle 
rustet til at gå vinteren i møde. 
Det er selvfølgelig gået lidt ud 
over de indendørs sysler, men 
mon ikke vi alle har få kræfter til 
at indhente det nu. 
 
Mange af os har været samlet til 
vort årlige seminar. Igen havde vi 
et godt træf, hvor vi havde tid til 
at lytte til spændende foredrag, 
men også tid til at tale med hin-
anden. Snakken gik godt og ly-

stigt under det døgn, vi var sam-
men. Der er med det årlige semi-
nar skabt en tradition, som vi alle 
skal værne om. Bestyrelsen har 
på sit sidste møde evalueret se-
minaret i Middelfart, og vi er me-
get opmærksomme på, at even-
tuelle ændringer skal ske stille 
og langsomt.  
 
Som jeg har skrevet før, er vi i 
bestyrelsen meget interesseret i 
de ønsker til ICD-klubben udvik-
ling, som du som medlem har. 
Du er derfor altid velkommen til 
at kontakte et bestyrelsesmed-
lem og komme med dine ideer 
og ønsker. Vi ser frem til at lytte 
til dine ønsker og prøve at gen-
nemføre dem. Husk, at en aktiv 
medlemsskare er alt afgørende 
for, at ICD-klubben fortsat kan 
udvikle sig til gavn og glæde for 
de borgere, der har en ICD-er 
samt deres pårørende. 
 
I dette nummer af Rytmeboxen 
er der en længere artikel, der 
omtaler den kommende ændring 
i den måde, som vi vil distribuere 
bladet på. I bestyrelsen håber vi , 
at du modtager denne ændring 
på en positiv måde og aktivt 
medvirker til, at vi kan overgå til 
elektronisk udsendelse af bladet. 
I første omgang vil bladets form 
ikke ændre sig. Der sker, som 
jeg har sagt kun det, at der bliver 
”sat strøm” til bladet. 
 
Svenn Erik Kristensen 

For Jørgen var medlemmerne 
det alt afgørende. Det var både 
deres interesser, men også de-
res muligheder for social kon-
takt, der lå ham på sinde. Vi 
skulle lave flere medlemsaktivi-
teter i fremtiden. Ja, Jørgen til-
bød endog at stå for et med-
lemsarrangement i Jylland. 
 
Sådan bør vi alle mindes Jørgen 
Drensgaard 
 
Æret være hans minde. 
Svenn Erik Kristensen 
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På vort seminar i Middelfart var 
der flere, der spurgte om, hvor-
når ICD-klubben startede. Jeg 
blev svar skyldig, men lovede at 
prøve at finde lidt om klubbens 
historie og skrive lidt om det i 
næste nummer af Rytmeboxen. 
Vi skal tilbage til begyndelsen af 
1990-erne, hvor flere og flere fik 
en ICD-er. En af de personer, 
der således fik en ICD-er var 
Nelle Løgstrup.  
 
Ved hans død i 2012 skrev Carl 
Hülsen følgende om Nelle: ” Nel-
le var en ildsjæl, der efter han 
selv fik en ICD-er, kunne se, at 
der var et behov for, at de man-
ge der havde fået en ICD-er, 
kunne samles i en klub, hvor de 
kunne møde ligestillede og drøf-
te deres eventuelle problemer 
og give hinanden erfaring og go-
de ideer til at klare hverdagen. 
 
Sammen med overlægerne An-
ders Kierstein og Jens Rokke-
dahl forelagde de Hjerteforenin-
gen ideen om, at stifte en klub 
under Hjerteforeningen. Umid-
delbart var der ikke den store 
interesse, da man jo i forvejen 
havde en klub for bærere af 
pacemakere. Nelle som jeg altid 
har kendt som en velformuleret, 
saglig og meget målrettet per-
son, havde samtidig en stædig-
hed der ikke bare kunne affejes. 

Efter 3 års forhandling med Hjer-
teforeningen blev klubben til vir-
kelighed og den blev stiftet den 
29. oktober 1996, med 60 med-
lemmer og et budget på kr. 
190.000.  
 
Det blev besluttet, at der skulle 
udgives et medlemsblad 
”Rytmeboxen” der blev frem-
sendt til medlemmer og sygehu-
se. Nelle trak sig som formand i 
2001, da han mente, at klubbens 
grundlag var på plads, så nye 
kræfter nu kunne videreføre 
hans ideer.” 
 
”Vor fødselsdag” er således efter 
det oplyste d. 29. oktober 1996. 
 
Svenn Erik Kristensen 

Et spørgsmål er opklaret…… 
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Så fik vi afholdt vort seminar, på 
Hotel Comwell i Middelfart 
 
Men det var ikke noget dårligt 
bytte, da vi ellers var booket ind 
på Severin lige over for. De var i 
gang med en stor renovering af 
deres hotel, og var ikke klar til 
vores besøg i denne omgang.Vi 
var ca. 95 medlemmer, der var 
samlet til en af vores store traditi-
oner. Bestyrelsen var klar til at 
modtage medlemmerne ved ind-
gangen. 
 
Vi begyndte med en god frokost, 
som var veltilrettet som altid, og 
vi fik en god snak ved bordene. 
 
Efter frokosten var der foredrag 
ved formanden for Hjerteforenin-
gen Henrik Steen Hansen, som 
fortalte om revalidering og almen 
praksis, dog ikke på lægeligt 
sprog men på ”dansk”. Så jeg er 
sikker på alle forstod, hvad han 
talte om. Under foredraget var 
der mulighed for at stille spørgs-
mål, og det var der mange, der 
benyttede sig af. 
 
Så var der kaffepause med for-
skellige dejlige kager, og snakken 
gik igen blandt medlemmerne. 
Som en af ændringerne ved se-
minaret var der ikke amerikansk 
lotteri. Dette skyldes, at det er 
svært at ”kradse” gevinster ind. 

Efter kaffen og kagerne blev vi 
kaldt ind til endnu et foredrag, 
med Esben Brage der fortalte 
om gullaschbaronen Harald 
Plum samt om Plumslægtens 
rolle i danmarkshistorien. 
 
Efter sidste foredrag var der mu-
lighed for socialt samvær og der 
blev igen snakket løst. 
 
Aftenens højdepunkt var fest-
middagen. Der var ikke bord-
plan, og jeg synes vi fik blandet 
os med nye og gamle medlem-
mer. Og vi fik mulighed for at få 
rørt benene til dans efter midda-
gen.Søndag formiddag var der 
udflugt. To busser stod klar til at 
køre os rundt i egnen omkring 
Middelfart. Vi fik fortalt en masse 
om de lokale seværdigheder af 
Palle og den lokale naturvejle-
der. 
 
Afskedens time var kommet, vi 
sluttede af med en god frokost 
og kørte hjem. 
 
Tak for en dejlig weekend 
 
Jan Gottschalk 

Omtale af seminaret 2013 
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VIGTIGT – nye tider! 
v/ Svenn Erik Kristensen 
 

Som der efterhånden er blevet skrevet om nogle gange, er vi i ICD-
klubben langt fremme med at overveje den fremtidige udsendelse af 
Rytmeboxen. 
 
Flere medlemmer har givet udtryk for, at de meget gerne vil modtage 
Rytmeboxen i en elektronisk version. Vi har i bestyrelsen drøftet dette 
og er kommet frem til, at vi opfordre alle de medlemmer, der overho-
vedet har mulighed for at modtage Rytmeboxen elektronisk, bør gøre 
det. 
 
Vi ved godt, at der er tale om en meget stor ændring, og vi har derfor 
også været længe om at træffe den endelige beslutning, men bl.a. 
økonomiske overvejelser gør, at vi nu må gå den vej. Når det trykte 
blad ligger på dit bord koster det klubben ca. 12,- kr. pr. blad. Vi håber 
i bestyrelsen, at I alle har forståelse for dette. 
 
Vi vil ikke foretage de store ændringer i udformningen af bladet, der 
fortsat vil have bladformen, ligesom det vil være et bladudvalg, der 
fortsat sammensætter bladet. 
 
Ud fra ovenstående vil der derfor fremover være følgende muligheder 
for at modtage Rytmeboxen: 
 

Du får Rytmeboxen på din PCer. 

Det vil være den primære måde at få bladet på. Vil være gæl-

dende for alle, der har mulighed for at bruge en PCer. 

Bladet vil ligge på en server i Hjerteforeningen og du får ad-

gang dertil ved at gå ind på vor hjemmeside.  

Såfremt du oplyser din e-mail adresse til os, vil du modtage en 

mail, hver gang bladet er klar. 

På papir. 

Vil være undtagelsen. Kun for de få medlemmer, der ikke har 

adgang til en PCer.  
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Hvad gør du? 

Du sender en mail til vor sekretær: Annelise Hattesen 

(apehattesen@hotmail.com). 

Du skriver: Rytmeboxen i emnelinien og som tekst dit navn og 

adresse. Din mailadresse overføres til en liste, som så benyt-

tes til forsendelse. 

Hvis du ikke har mulighed for at benytte en PCer, skal du sen-
de et brev / kort til:  
Svenn Erik Kristensen, Fasanvej 12 – 4683 Rønnede. 
Du skal her oplyse dit navn og adresse. 
 
TIDSFRIST. 
Vi beder dig give os de ønskede oplysninger så hurtigt som 
muligt og senest 1. november 2013. 
 
Udsendelsesplan: 

 
 

Prøv allerede nu: 
Du har allerede nu mulighed for at prøve Rytmeboxen i den 
form, som vi tænker os at gå videre med. 
Gå ind på  følgende side i din browser: 
 
http://www.hjerteforeningen.dk/ICDklubben/rytmeboxen/ 
 
Der kan du læse de seneste 9 numre af bladet. 
 
Eller søg efter ”Rytmeboxen” på Hjerteforeningens hjemme-
side. 

Nr Dato  

98 Oktober 2013 blad 

99 December 2013 blad 

100 Februar 2014 blad 

101 April 2014 elektronisk 

102 Juni 2014 elektronisk 
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Nye klinikker for atrieflimren redder liv 
 
 
Flere danskere skal lære at leve med sygdommen på klinikker 
styret af sygeplejersker. Klinikkerne skaber tryghed og redder 
liv, viser erfaringer fra Silkeborg. 
 
Klinikker for atrieflimren springer frem i disse år. Alene i år er der åb-
net klinikker i Silkeborg, Odense og Viborg, og flere er på vej i Hader-
slev, Svendborg, Bispebjerg, Holbæk og Aalborg.   
 
Formålet med de nye klinikker er at sikre en bedre og mere optimal 
behandling for de over 60.000 danskere, der lider af atrieflimren. Det 
er der hårdt brug for, for patienter med atrieflimren føler sig som 
svingdørspatienter.  
 
De bliver afsluttet på hospitalet, før de føler sig klar. Det forklarer Lars 
Frost, professor, overlæge dr. med og initiativtager Klinik for Hjerte-
flimmer på Regionshospitalet i Silkeborg. 
 
- Når patienterne bliver sendt tilbage til egen læge er de tabt for os 
hjertelæger. De er hverken dækket af et pakkeforløb eller et forløbs-
program, og dermed er de i risiko for at blive tabt både i praksis og i 
hospitalssektoren. Der er derfor et stort behov for et bedre strukture-
ret forløb og system til at tage sig af disse patienter, siger Lars Frost. 
 
Lars Frost tog initiativ til den nye klinik i slutningen af 2011 på bag-
grund af et klinisk forskningsstudie fra Holland, der viste, at sygeple-
jestyrede klinikker for atrieflimren nedsætter antallet af genindlæggel-
ser, risikoen for blodpropper i hjernen og dødsfald som følge af hjerte-
karsygdomme. 1. januar 2012 kunne klinikkens sygeplejersker slå dø-
ren op, og siden har 111 patienter med atrieflimren nydt godt af deres 
hjælp. 
 
- Ingen af de første 111 patienter er blevet ramt af en blodprop i hjer-
nen, siger Lars Frost. 
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Større krav 
 
De nye klinikker vil være til stor gavn for patienter med atrieflimren, 
mener Hjerteforeningen. Ikke mindst fordi atrieflimren er en folkesyg-
dom, som flere vil blive ramt af i takt med, at befolkningen bliver æl-
dre. Det stiller større krav til sundhedsvæsenet, mener Hjerteforenin-
gens forskningschef, professor og overlæge Gorm B. Jensen. 
 
- Sygeplejerskestyrede klinikker kender vi også fra hjertesvigtklinik-
kerne, som har givet en stor gevinst i behandlingen af patienter med 
hjertesvigt. Det afgørende for klinikkernes succes er den undervis-
ning, der giver patienten kontrol og ansvar, og som inddrager den en-
kelte i styringen af sin egen behandling, siger Gorm B. Jensen. 
 
På Klinik for Hjerteflimmer i Silkeborg er det specialuddannede syge-
plejersker, som undersøger, vejleder og uddanner patienter med at-
rieflimren. Samtalerne handler ofte om at forstå, hvad atrieflimren er, 
og lære at leve med det, så patienten og den pårørende føler sig 
trygge og ved, hvad de skal gøre, når de oplever symptomer. 
 
FAKTA: 
 
Cirka 60.000 danskere led i 2009 af diagnosen atrieflimren, hvor hjer-
tets forkamre flimrer. Personer med atrieflimren har fem gange høje-
re risiko for at blive ramt af en blodprop i hjernen end personer uden 
atrieflimren, hvis de ikke kommer i blodfortyndende behandling.  
 
Hvert år dør 13.000 danskere som følge af en blodprop i hjernen, 
hvert fjerde tilfælde skyldes atrieflimren  
 
Af Mikael Schneider.  
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Jeg vil lige skrive lidt om en af 
mine arbejdsrejser til USA. Det 
hele startede med, at firmaet 
havde bygget en specialmaski-
ne, der skulle påfører etiketter 
på en gennemsigtig pakkefolie, 
samt senere stanse hul i pakke-
folien lige under etiketterne, så-
ledes at man bruger etiketten til 
at åbne f.eks. en pakke skinke, 
og derefter genlukke pakken 
igen. Som eksempel: Perssons 
tynde skiver pålæg. 
 
Jeg tog af sted kl. 03.00 om nat-
ten, for at kunne nå maskinen til 
Amsterdam 06.00, og derfra vi-
dere til Dallas i Texas. Det var 
min første tur til USA, så jeg sov 
ikke rigtigt godt, hele tiden lå jeg 
og tjekkede uret: Man skulle jo 
ikke komme for sent. På vejen til 
Amsterdam tænkte jeg på, hvor-
dan man skulle få tiden til at gå, 
på den lange tur over Atlanten - 
10.5 timers flyvning. Jeg overle-
vede og landede i Dallas Fort 
Worth. Tog en taxi til hotellet, 
hold da op nogle brede veje og 
meget lange til og frakørsels-
ramper til motorvejen. Meget fint 
hotel, faktisk som en lejlighed 
med lille køkken, soveværelse 
med tv, og en pæn stor stue og-
så med tv. Og telefoner over alt. 
 
Næste dag skulle jeg møde en 
svensk kollega, som er vor kun-
de, men i deres firma var der 

opstået sygdom, så det var der-
for jeg skulle være med til instal-
lation og indkøring. 
 
Vi ankom på fabrikken, men der 
var ikke kommet nogen kasser 
med maskindele. Vi prøvede at 
finde ud af, hvor delene var hen-
ne, og fik oplyst, at der tidligst 
fredag ville dukke noget op, og 
nu var det tirsdag. (maskinen var 
delt op i fire trækasser) . Vi tog 
en hurtig beslutning. Vi tog ned 
til Houston, til Johnsons Space-
center. Vi overnattede i Galve-
ston, og lige over vejen havde vi 
den Mexikanske Golf. Og sikke 
et dejligt sted. Næste morgen tog 
vi op til Houston Spacecenter, 
sikke en oplevelse. Vi var inde i 
Mission Control center med gode 
guider, der fortalte om det hele. 

 Indgangen til Johnson Space 
Center Houston  
 
Jeg spurgte til den røde telefon, 
om det var direkte line til præsi-
denten, men det var det ikke. Det 

En arbejdsrejse til USA 
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var til chefen for Mission Contol 
Center. Da vi skulle videre ud at 
se de andre bygninger, skulle vi i 
gennem et sikkerhedssystem 
som i lufthavne, transporten fore-
gik som et lille tog, dog ikke på 
skinner. Det er et stort område så 
der går vagter rundt over det he-
le. Men alt er stort derover - selv 
bøfferne - og de er rigtig gode. 
Man dør ikke lige frem af sult. Da 
vi havde set det hele, tog vi vejen 
op til Arlington vest for Dallas, 
hvor vi boede. Det var ca.5 ti-
mers kørsel, så vi tog et pittstop 
ved et landevejs cafeteria.  Det 
var ligesom, når man ser en 
amerikansk film, sikke et miljø. 
Nå, men vi fik masser af okse-
spareribs full rack, puha der var 
meget mad. Servitricen spurgte 
os, hvor vi kom fra, da vi ikke lige 
frem lignede de lokale. Vi svare-
de Danmark og Sverige, og hun 
var helt sikker på, at det var et og 
samme land. Vi svarede vi var to 
små lande i forhold til USA med 
ca. 5 millioner mennesker i hvert 
land. 
 
Fredag til middag skulle vi hente 
vores chefer i lufthavnen i Dal-
las .De havde været til messe i 
Las Vegas og de så lidt sløje ud, 
for der havde været lidt feststem-
ning aftenen før. Vi informerede 
om, at maskinen ikke endnu var 
ankommet til kunden. Så måtte vi 
være turister i weekenden. Da 
jeg aldrig havde været i USA, 

ville jeg tage ind til Dallas og kig-
ge på skyskrabere. Men inden 
jeg tog af sted, ville de tre andre 
også med. Vi så der, hvor John 
F. Kennedy blev myrdet, Elm 
Street. Vi så Dallas World Aqua-
rium, og Dallas Botaniske Have. 

Da vi skulle parkere, var pladsen 
indrettet med et særpræget be-
talingsanlæg. Parkeringsbåsene 
var forsynet med numre, og på 
den store betalingskasse, var 
der rum for hver plads, også 
med nummer. Så man skulle ba-
re smide kontanter ned i den rig-
tige kasse, 5 dollar pr. time. Så 
vi måtte til lommerne, man kun-
ne ikke bruge kreditkort.  
 
Vi besøgte en natklub i Arlington 
lørdag aften, sikke en oplevelse 
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Elm Street hvor J.F. Kennedy 
bliver myrdet ( der er tegnet to 
krydser på vejen ) 

Biavl- en hjertesag 
 
Jeg fik mit første hjerteanfald 
(Angina pectoris) i 1986. Efter en 
kort indlæggelse på hospital, blev 
jeg sat i medicinsk behandling og 
kom hjem. Jeg var da 55 år. Jeg 
kunne ikke klare mit arbejde, og 
fik pension. 
 
Ganske kort forinden havde jeg 
fået min første bifamilie, den var 
landet i min hæk, og en ven for-
ærede mig et gammelt bistade 
han selv havde kasseret, en an-
den biavler hjalp mig med at få 
den i hus. Det  var starten på min 
biavl. 
 
Jeg havde endnu ikke fået mit før-
ste bistik da en mand kom og for-
talte mig om hans svoger der også 
lige var startet på biavl, han havde 
fået så mange bistik at han skulle 
have en indsprøjtning af lægen så 
”Hans hjerte rigtig kunne pumpe” 
sagde han ”For  det er hjertet der 
skal pumpe giften ud af kroppen.” 

med countrymusik, hatte og hjul-
benede cowboys. Det var hyg-
geligt må jeg sige, vi fik snakket 
med de lokale, og ikke mindst fik 
drukket nogle Blue Moon. Da vi 
ville forlade stedet, fortalte vi 
vagterne, at vi boede lige over 
på den anden side af vejen, og 
ville gå hjem, og siger til dem at 
luften nok havde godt af os.  Det 
måtte vi ikke, enten kører vi i 
egen bil, ellers taxi. Da der sker 
mange overfald, specielt under 
broer.  Så vi tog en taxi. 
 
 
Det blev mandag og hverdag 
igen, men stadig ingen maskine. 
De to ”gamle” chefer mistede 
tålmodigheden og ville egentlig 
gerne hjem. Vi kørte dem til luft-
havnen tirsdag formiddag. 
 
Vi skulle blive tilbage og vente. 
Næste aften tog vi til Cowboys 
Stadium og så en baseball 
kamp, lidt af en oplevelse. 
 
Torsdag kom alle delene, turi-
sternes ferie var forbi. Vi arbej-
dede i weekenden, da der skulle 
testes mandag morgen. 
 
Torsdag næsten 3 uger efter an-
komst tog jeg hjem via Washing-
ton til København. 
 
Sikke en oplevelse. 
 
Jan Gottschalk 
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Jeg blev selvfølgelig meget ner-
vøs. Jeg fik jo netop medicin for 
at mit hjerte ikke skulle arbejde 
så hårdt. Jeg tænkte på at holde 
op med biavl, men inden jeg fik 
gjort noget fik jeg mit første stik i 
den ene hånd. Min arm svulme-
de voldsomt op, så den lignede 
Skipper Skræks arme, men jeg 
mærkede ingen forandringer i 
hjertet. Hævelsen var jeg ikke 
bange for for jeg vidste at den 
ville svinde af sig selv i løbet af 
en dag eller to (Min far var biav-
ler) Mit næste stik fik jeg lige 
over næsen mellem øjnene, hel-
ler ikke dengang mærkede jeg 
noget til mit hjerte, men om nat-
ten måtte jeg trække øjenlågene 
fra med fingrene for at se om det 
var lyst eller mørkt  Ret hurtigt 
efter at jeg havde fået nogle stik, 
blev reaktionerne dog mindre og 
mindre til der efterhånden aller-
højest blev et rødt mærke hvor 
jeg var blevet stukket. 
 
Biavlen greb hurtigt om sig, og 
snart var jeg oppe på  12 stader. 
Jeg boede et sted hvor der var 
meget til bierne at hente, så jeg 
høstede rigtig meget honning, så 
meget at det gav et godt tilskud 
til pensionen. Jeg lærte også at 
arbejde med bierne så jeg fik 
meget få stik. 
 
I 1996 døde min kone, og jeg var 
så alene i nogle år. I 1999 traf 
jeg Anita, vi blev gift, men næste 
samtidig fik jeg blodpropper og 
måtte gennem en by-pass opera-

tion med efterfølgende komplika-
tioner i form af at der gik betæn-
delse i såret så jeg måtte opere-
res om. Jeg lå på sygehuset i 
næsten to måneder inden de fik 
bugt med bakterierne. 
   
Det tog på kræfterne. Jeg redu-
cerede min biavl til kun to stader 
og solgte mit hus og flyttede til 
byen, hvor vi nu bor i en dejlig 
lejlighed. I 2004 fik jeg min før-
ste I.C.D. 
 
 Jeg er nu 82 år og magter ikke 
længere at arbejde med bier. 
For et par år siden overtog en 
kammerat mine sidste to stader. 
Men hvor jeg dog savner det. 
Kun en biavler forstår lykken ved 
at beskæftige sig med Bier. Når 
jeg tænker tilbage, så har de lyk-
keligste stunder i mit liv været 
når jeg arbejde med mine bier. 
Men det er der sikkert mange 
der ikke forstår. Rigtig mange 
kender desværre ikke forskel på 
bier og hvepse, det er synd. 
 
Et godt råd: Lad være med at gå 
i panik når en bi eller en hveps 
er i nærheden. Hvis du ikke lige 
er i nærheden af dens bo som 
den vil forsvare, stikker den kun 
hvis den bliver klemt eller gene-
ret. Jo mere du slår ud efter den, 
jo større er risikoen for at du bli-
ver stukket. Forhold dig rolig, så 
sker der ikke noget.                                      
 
Kai Jensen 
Højmarken 152, 8600 Silkeborg 



16 

Tak for kaffe 
 
Af Mette Stougård og Caroline Broge.  
 
Hjertepatienter elsker kaffe. De drikker den gerne sort og helst 
derhjemme. Det viser en ny undersøgelse om kaffevaner samt 
viden og holdninger blandt Hjerteforeningens medlemmer. 
 
Du kan roligt holde fast i dit morgenritual med at tænde for kaffema-
skinen og se frem til dagens første kop. En ekstra kop kaffe op ad for-
middagen gør skam heller ikke noget, efterfulgt af endnu en over mid-
dag og måske en tår senere på dagen.  
 
Hjertepatienter elsker kaffe, især filterkaffe, og de drikker det gerne 
dagligt, særligt når de er hjemme. Det viser en ny undersøgelse, som 
Brancheforeningen for Kaffe og Te har gennemført i samarbejde med 
Hjerteforeningen blandt foreningens medlemmer. 
 
Ifølge undersøgelsen drikker hele 87 procent af Hjerteforeningens 
medlemmer kaffe. Flest hjertepatienter nyder mellem tre og fem kop-
per kaffe om dagen ligesom resten af befolkningen. Og det kan de bli-
ve ved med, selvom de har en hjertesygdom.  
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For kaffe er slet ikke så usundt, som vi engang troede, forklarer Kjeld 
Hermansen, professor og overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk 
afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han er hovedforfatter på rap-
porten ”Kaffe, sundhed og sygdom”, som Vidensråd for Forebyggelse 
udgav i 2012. 
 
- Har du et moderat indtag af filterkaffe, er der ikke øget risiko for, at 
du udvikler iskæmisk hjertesygdom, forhøjet blodtryk, blodprop eller 
blødning i hjernen. Nye studier tyder faktisk på, at 3-4 daglige kopper 
filterkaffe mindsker risikoen for udvikling af blodprop eller blødning i 
hjernen med ca. 10 procent, siger Kjeld Hermansen. 
 
Filterkaffe - det sunde valg 
 
Der er altså ingen grund til at holde igen med den sorte drik som hjer-
tepatient, så længe den drikkes i filterudgaven, understreger Aarhus-
professoren.  
 
Ved filterkaffebrygning frafiltreres nemlig stofferne cafestol og kahwe-
ol, som har vist sig at øge blodets total- og LDL-kolesterol og dermed 
øger risikoen for hjertekarsygdom. Ud fra undersøgelser af kaffe ved 
forskerne i dag mest om filterkaffens virkning på kroppen. 
 
- Der er derfor behov for flere undersøgelser, der kan belyse, om kaf-
fetyper, der er oppe i tiden som stempelkaffe og espresso, øger risi-
koen for hjertekarsygdom.  
 
Vi vil også gerne blive klogere på, hvorvidt genetisk disposition bety-
der, at nogle personer har større risiko for at udvikle sygdom, hvis de 
udsættes for specifikke livsstilsfaktorer som fx forbruget af kaffe, siger 
Kjeld Hermansen. 
 
Pas på de moderne kaffetyper 
 
Danskernes kaffevaner har ændret sig igennem tiden og nye kaffety-
per som espresso, kaffe med kapsler og stempelkandekaffe vinder 
frem på cafeer og restauranter.  
 
Hver femte dansker drikker i dag caffe latte, når de er ude - mod kun 
hver tiende hjertepatient, afslører undersøgelsen. Udover at koleste-
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R 

Dato Arrangement Kontaktperson 

29. oktober  
 

ICD selvhjælpsgruppe 
Næstved  

Lisa Vedel Madsen lvmad-
sen@hjertefoireningen.dk  

   

   

roltallet kan stige ved de moderne kaffetyper, er mælken og sukkeret 
også en faldgrube, fortæller Kirsten Sonne Pedersen, klinisk diætist i 
Hjerteforeningens rådgivningscenter i København. 
 
- For mange kopper af de nye kaffetyper i løbet af en dag tæller i ka-
lorieregnskabet. Nyd i stedet en enkelt kop engang imellem med 
skummet- eller minimælk, siger Kirsten Sonne Pedersen.    
 
Det budskab har mange hjertepatienter allerede taget til sig. Hele 64 
procent af  de hjertepatienter, der drikker mælk eller fløde i kaffen, 
drikker nemlig deres kaffe med mini- eller skummetmælk.  
 
Kun fire procent bruger fløde i kaffen. Men de fleste hjertepatienter 
nyder deres kaffe sort. Hele 62 procent af alle hjertepatienter drikker 
deres kaffe sort.  

Fra redaktøren. 
 
Jeg håber i alle har haft en god sommer.   
 
Og jeg vil lige minde om at jeg gerne vil modtage materiale til bladet 
fra jer. Det kan være en ferie beskrivelse, en lille historie eller andet i 
mener kan have interesse for andre at læse.  
 
Henning Nielsen 
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