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Redaktør: 
Henning Nielsen 
Åmosevænget 109 
6710 Esbjerg V 
Tlf.: 30 20 14 25 
E-mail: rytmeboxen.icd@gmail.com 
 

Bladudvalg: 
Jan Gottschalk 
E-mail: jan.gottschalk@mail.dk 
 
Judy Johansen 
E-mail: judittes@gmail.com  
 

Tryk: 
ABC print 
Tlf.: 96 74 08 00 
cs@abcprint.dk 
 

Antal: 1.100 eksemplarer 
 

Udkommer: Februar, april, juni, okto-
ber, december 
 

Medlemskab: 
For at blive medlem af ICD-klubben 
skal du ringe til: 
Hjerteforeningen på tlf. 33 93 17 88 
 

Indleveringsfrist: 
Stof til bladet skal være redaktøren i 
hænde senest den 15. i ulige måneder. 
 

Klubbens hjemmeside: 
www.hjerteforeningen.dk/ 
icdklubben 
 

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

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

Redaktionelt Fra bestyrelsen 

”Jeg glæder mig  
i denne tid ….” 

 
Denne strofe kendes vist af de 
fleste og vi kan fortsætte: ”- nu 
falder julesneen hvid, så ved jeg, 
julen kommer.” 
 

Ja, vi har vist alle fået læst op af 
J.Krohns: ”Peters Jul.” - og vi har 
fortsat traditionen og læst op for 
vore egne børn. 
 

Jeg har selv to udgaver af bogen 
- en meget gammel og slidt ud-
gave fra 1942 og en nyere fra 
1967. De tages frem her op til jul 
og en aften, hvor PC er, TV m.m. 
får lov at hvile bliver den gamle 
bog endnu en gang læst. Højt – 
ja måske og ellers som en del af 
en lille personlig hyggestund i en 
god stol. 
 

Ved nærmere omtanke er det 
egentlig mærkeligt, at denne 
gamle bog stadig kan have inte-
resse. Dens tekst er jo hele vejen 
igennem præget af holdninger, 
der ligger langt fra vor tids opfat-
telse af rollerne i en moderne fa-
milie, om social opfattelse og ge-
nerelt om samfundets måder at 
fungere på. Alligevel er vor opfat-
telse af den forestående julehøj-
tid præget af den gamle tekst, af 
den hygge som hele bogen er 
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præget af og som vi forsøger at 
overføre til vor egen måde at fej-
re jul på. 
 

2013 har igen været et meget 
aktivt år for vor klub. Bestyrelsen 
er meget glad for, at vi har kun-
net opretholde et rimeligt højt 
aktivitetsniveau og dermed fast-
holde en bred kontakt til med-
lemmerne. Både vintermødet i 
Odense og seminaret i Middel-
fart havde stor opbakning. En 
opbakning, der er en stor inspi-
ration for bestyrelsen i dens ar-
bejde. 
 

Vi er i bestyrelsen meget op-
mærksom på, at vi har en opga-
ve med til stadighed at udvikle 
klubben til gavn for alle medlem-
mer. Vi kan selvfølgelig godt få 
nogle ideer, men det er jo ikke 
sikkert, at det nødvendigvis er 
det, som du som medlem gerne 
vil. Giv os derfor et praj om dine 
ønsker. Du kan skrive, ringe eller 
sende en mail til et bestyrelses-
medlem og vi vil tage dit ønske 
op i bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen sender alle medlem-
mer en stor tak for det år, der 
snart er gået, og ønsker alle 

En glædelig jul 
og et lykkebrin-

gende nytår. 

Rytmeboxen – tiden 
nærmer sig for et 
skifte! 

 

Som det forhåbentlig er alle be-
kendt er vi nu langt inde i pro-
cessen med at skifte fra papir til 
elektronik. 
 

Det nummer, du sidder med her, 
er efter planen det næstsidste. 
 

Mange medlemmer har, siden vi 
i sidste nummer bragte nedstå-
ende, heldigvis reageret og 
sendt deres mailadresse til kas-
sereren eller et brev til forman-
den (hvis man ikke har adgang 
til en PCer)  
 

Det skal I have tak for. 
 

Da dette skifte er vigtigt, bringer 
vi artiklen endnu en gang. 
 

Reagerede du, da du læste 
den første gang, skal du ende-
lig ikke foretage dig noget! 
 
Se mere på de næste 2 sider 
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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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GENERALFORSAMLING 
 
I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes hermed til generalforsamling 
2014. 
 
Lørdag, d. 22. marts 2014 kl. 11.00 -12.00 

Dalum Landbrugsskole 
LANDBRUGSVEJ 65 
5260 ODENSE S 

 
DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning 

 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 

 4. Indkomne forslag 

 5. Valg til bestyrelsen 

 6. Eventuelt 

Ad 4: 
Indkomne forslag. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  
være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før  
generalforsamlingen. ( 22. februar 2014) 
 

Ad 5: 
Følgende er på valg: 
Svenn Erik Kristensen  
Annelise Hattesen 

Søren Rasmussen 

Suppleanter: 
Judy Johansen, Bente Damgaard og Flemming Krogh 
 

Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den 
efterfølgende frokost og i vintermøde. 
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ICD klubbens  VINTERMØDE 2014 
 
Vi holder atter vort traditionsrige vintermøde på Dalum Højskole fra 
1862,grundlagt af Christen Kold, nu Dalum Landbrugsskole. 
 
MØDESTED:     DALUM LANDBRUGSSKOLE 
 LANDBRUGSVEJ 65 
 5260 ODENSE S 
 
TIDSPUNKT: 22. marts 2014   kl. 10:30 – 16:00 
 
Kl. 10.30 - 11.00  Indskrivning, betaling og kaffe med brød. 
Kl. 11.00 - 12.00   Generalforsamling 
Kl. 12.00 - 13.00   Fagligt indlæg v/ overlæge Anton Boel Villadsen 
Kl. 13.15 - 14.00   Frokost 
Kl. 14.00 - 15.00 Kulturelt indslag v/ Kristian La Cour med dansk 
 visesang  
Kl. 15.00 - 16.00  Afslutning, Kaffe med brød 
 
Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. 
 
Der vil komme yderligere oplysninger i februar nummeret, 
herunder oplysninger om tilmelding, busforbindelse fra 
banegården m.m. 
 
HUSK - alle I travle mennesker allerede nu at sætte kryds i 
kalenderen. 
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App'en RED LIV 

Af Hjerteforeningen.  

 
 

Chancen for at overleve et hjertestop stiger tre gange, hvis der ydes livred-
dende førstehjælp. Hjerteforeningens app RED LIV skal introducere dansker-
ne til de enkle trin: 30 tryk og 2 pust 
 
En stigende del af danskere har modet til at gøre noget, hvis de bevidner et hjerte-
stop, men trods dette er det fortsat næsten halvdelen der forholder sig passive i 
forbindelse med de ti hjertestop, der sker hver dag i Danmark.  
 
Det vil vi gerne ændre på med kampagnen Gør noget for hjertet. Derfor lancerer vi i 
samme forbindelse en helt ny version af app’en Red liv, der allerede er hentet af 
over 55.000 danskere. App’en er nu kommet i en ny og bedre version, hvor der 
som noget nyt bl.a. vises korte film, som giver en introduktion til de enkle trin, der 
skal til for at redde liv. Vores app er udviklet med støtte fra Østifterne. 
 

-    Vi vil gerne have alle danskere til at gøre noget, hvis de oplever en per-
son med hjertestop. Det værste, man kan gøre, er at gøre ingenting, men 
chancen for, at man gør noget, øges, hvis man kender til de grundlæggende 
trin, der skal til for at redde liv, siger Mette Bro, der er kampagneleder på 
Gør noget for hjertet kampagnen. 
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-    Vi opfordrer alle danskere til at hente Hjerteforeningens gratis app, og 
lade sig inspirere og motivere til handling, hvis man nu er blandt de mange 
danskere, der på et tidspunkt i deres liv bliver vidne til et hjertestop, afslutter 
Mette Bro. 
 
Hjerteforeningens ambassadør, TV-vært Trine Panum Kjeldsen har allerede 
hentet app’en: 

-    Jeg har hentet Hjerteforeningens app RED LIV. På min arbejdsplads på 
TV2 er jeg en del af et uddannet førstehjælpsteam, der tilkaldes, hvis en kol-
lega eller gæst falder om med hjertestop. Jeg bruger app’en til at genopfriske 
de vigtige trin i livreddende førstehjælp – den er nem og overskuelig, siger 
journalist og TV-vært Trine Panum Kjeldsen 

App’en RED LIV er gratis og kan hentes i app store  
og på Google Play. 

Du kan også scanne denne QRL med din smartphone og gå direkte til butik-
ken 

http://itunes.apple.com/dk/app/red-liv/id553457609?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=dk.hjerteforeningen.android
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Af Mette Stougård 
Den nye slanketrend 5:2 ku-
ren, hvor du faster i to dage og 
spiser i fem, henvender sig 
langt fra til hjertepatienter 
 
Spis, som du plejer fem dage om 
ugen og hold en let faste de øvri-
ge to dage. Sådan lyder mottoet 
for en ny kur, som har ramt Dan-
mark. Kuren er udformet af den 
britiske læge og videnskabsjour-
nalist Michael Mosley og diætist 
Mimi Spencer, der har skrevet 
en bog om slanketrenden, der 
meget passende hedder ”5:2 ku-
ren”. 
 
Den går ud på at ”faste” to dage 
om ugen. Der er ikke tale om to-
tal faste, men en dag, hvor du 
må spise omkring 500 kcal. Det 
svarer til små måltider som fx en 
halv skive rugbrød med mager 
ost, en portion salat med tun i 
vand og en lille portion kyllinge-
bryst med kogte grønsager. Fa-
sten resulterer for de fleste i et 
vægttab på cirka et halvt kilo fedt 
om ugen. 
 
Fastedagene må ikke ligge efter 
hinanden. Ugens fem andre da-
ge kan du spise almindeligt. 
   
Formålet med kuren er at træne 
kroppen til at forbrænde fedt ved 
at gå i såkaldt ketose. Derved 

5:2 kuren - sund eller farlig? 
skulle du gerne opnå et vægt-
tab. Forfatterne bag bogen og 
flere ”ernæringseksperter” me-
ner, at kuren kan forebygge 
blandt andet et forhøjet koleste-
rol og blodtryk. 
   
Overskue portioner 
 
Et par studier om kuren viser 
heller ikke overraskende, at folk 
taber sig, ligesom de oplever et 
fald i deres LDL-kolesterol, 
triglycerider og taljemål, fortæl-
ler Kirsten Sonne Pedersen, kli-
nisk diætist i Hjerteforeningen. 
 
- Successen bag 5:2 kurven er 
nok, at mange bedre kan over-
skue at spise mindre i 1-2 dage i 
stedet for at skulle tænke på 
portionsstørrelser hver dag hele 
ugen, siger Kirsten Sonne Pe-
dersen. 
 
Faste er for raske 
 
Forsøg med fastedage i forbin-
delse med vægttab er først og 
fremmest lavet på raske for-
søgspersoner, som godt kan 
tåle at faste to dage om ugen. 
 
-Vi ved derimod ikke med sik-
kerhed, om sådan en kur gavner 
hjertepatienter. Der er heller ik-
ke umiddelbart noget litteratur 
om, hvordan hjertepatienter rea-
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gerer på faste, ligesom vi ikke 
kan sige noget om, hvordan fa-
ste indvirker på den medicin, 
som hjertepatienterne tager, si-
ger Kirsten Sonne Pedersen. 
 
Hun mener, at kuren er én i 
rækken af kure, der kommer og 
går igennem tiden. Hvis man vil 
på 5:2 kuren, bør det gøres for 
at forebygge hjertekarsygdom-
me og ikke for at helbrede, un-
derstreger hun. 
 
- Der er dog ikke dokumentation 
for, at man opnår et større 
vægttab med 5:2 kuren sam-
menlignet med en ”almindelig” 
livsstilsændring med færre kalo-
rier og sunde kostvaner, siger 
Kirsten Sonne Pedersen. 
 
Hjerteforeningen anbefaler sta-
dig et vægttab via en kombinati-
on af nedsat kalorieindtag, sun-
de kostvaner og motion. 
 
Mad på fastedage 
 
½ skive rugbrød med mager ost 
 
1 portion salat med 100 gram 
tun i vand 
 
100 gram kyllinge-
bryst  
 
og  
 
200 gram grønsager 

Rytmeboxen nr. 100 
 
Rytmeboxen, der over 16 år har 
været bindeled mellem medlem-
merne i ICD-klubben tidligere 
Defibrillator-klubben, udkommer 
næste gang med blad nr. 100. 
 
I ICD-klubben mener vi egentlig, 
at vi godt kan være både stolte 
og tilfredse med det resultat. 
 
Vi vil derfor prøve at gøre lidt 
mere ud af næste nummer. 
 
Det kunne være spændende, 
hvis vi kunne bringe lidt fra de 
første blade, måske et lille ind-
slag fra en tidligere redaktør eller 
hvad med et par indslag fra nog-
le medlemmer, der fortæller lidt 
om Rytmeboxens betydning for 
dem eller for klubbens virke. 
 
Vi ligger desværre ikke inde med 
arkivalier, der kunne medvirke til 
at gøre det næste nummer 
spændende. 
 
Hvad har du? 
 
Du er velkommen til at kontakte 
mig, for at vi kan tale om, hvad 
du har. 
 
Svenn Erik Kristensen 
5671 1058 
sek@sveka.dk 
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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 

   

   

Ring 1-1-2 som det vigtigste 
Af Hjerteforeningen. 

14/11-2013 
Brug ikke hjertestarter sammen med en ICD 
 
Jeg har i brevkassen i Hjertenyt nr. 4 læst et svar til et spørgsmål om 
førstehjælp til en patient med ICD. I svaret står, at de skal ringe 1-1-2 
og give livreddende førstehjælp og lade ICD'en afgøre, om der skal 
stødes. Da jeg også har en ICD, vil jeg spørge, hvad der sker, hvis 
man bruger en hjertestarter. Vil de støde begge to? 
 
Svar fra sygeplejerske Charlotte Munkholm 
 
I dit tilfælde vil der aldrig blive brug for en almindelig hjertestarter, hvis 
hjerterytmen skal stødes tilbage til normal rytme. Den indopererede 
ICD vil altid komme først med et stød.  ICD’en aflæser hele tiden din 
hjerterytme og vil træde i aktion, hvis hjerterytmen begynder at ændre 
sig i en livstruende retning. Den vil først forsøge at burste, dvs. starte 
en hurtig pacemaker-stimulation, der overhaler og dermed forsøger at 
stoppe den uhensigtsmæssige hjerterytme. Denne bursting fornem-
mes ofte pga. den hurtige puls, fordi man da er ved fuld bevidsthed. 
Hvis burstingen ikke er nok til at bringe rytmen i ro igen, vil ICD’en af-
give et stød. 
 
Så skulle du være uheldig at få hjertestop, skal dine omgivelser sørge 
for at ringe til alarmcentralen 1-1-2 og starte hjertemassage og ind-
blæsninger (skiftevis 30 tryk og 2 pust), til ambulancepersonalet kom-
mer og overtager. Dine hjælpere skal ikke skaffe en hjertestarter - 
den har du allerede indopereret. 
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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,  
Fasanvej 6c,  
8500 Grenå 
 
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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