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Tanker ved starten af 2015.  
 
Her, hvor vi nærmer os generalforsamlingen for 2015, vil jeg gerne 
komme med enkelte kommentarer om og til det år, der er gået siden 
sidste generalforsamling. 
 
Den største ændring, der har fundet sted i det forløbne år, er set ud 
fra bestyrelsen, overgangen til at vort blad – Rytmeboxen – ikke læn-
gere udsendes i en papirudgave. Vi var i bestyrelsen meget spændte 
på, hvordan det ville forløbe – ville I som medlemmer tage vel imod 
ændringen. 
 
Generelt har vor oplevelse været, at det er gået godt. Alle, der har 
været interesseret, har fundet frem til bladet på vor hjemmeside. 
Samtidig har vi oplevet – især efter udsendelse af en hilsen omkring 
nytår til alle – at flere har sendt oplysning om deres e-mail adresse til 
os. Vi nærmer os derfor en meget høj dækningsprocent, hvilket vi i 
bestyrelsen er meget glade for. 
 
Det er bestyrelen håb, at disse små ændringer, kan være med til at 
markere, at ICD-klubben stadig vil være interessant for jer alle og for-
håbentlig også flere nye medlemmer. Vi må erkende, at gennemsnits-
alderen er rimelig høj, hvorfor det er vigtigt, at der i de kommende år 
kommer nye og yngre medlemmer til således, at der til stadighed vil 
være en baggrund at rekruttere medlemmer til bestyrelsen fra.   
 
Til sidst vil jeg gerne opfordre til, at I som medlemmer bakker op om-
kring vort vintermøde og generalforsamling – 
 
 Lørdag, d. 21. marts 2015.  
 
Husk, at en generalforsamling er klubbens øverste myndighed, hvor I 
kan være med til at lægge linjen for ICD-klubbens videre arbejde 
samt her ikke mindst støtte bestyrelsen i dens arbejde. 
 
Hele bestyrelsen ser frem til at mødes med jer til såvel generalfor-
samling som vintermøde. 
 
01-02-2015 
Svenn Erik Kristensen  
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ICD klubbens VINTERMØDE 2015 
 
Vi holder i 2015 atter vort traditionsrige vintermøde. 
Denne gang er vi rykket lidt mod vest nemlig til Middelfart. 
 
Mødested: SEVERIN kursuscenter 
 Skovsvinget 25 
 5500 Middelfart 
 

Tidspunkt:  Lørdag, d. 21. marts 2015 kl. 10.30 – 16.00 
 

10:30 – 11:00 Indskrivning, betaling og kaffe med brød 
11:00 – 12:00 Generalforsamling 
12:00 – 13:00 Frokost 

13:15 – 14:15 ”Om ICD - det nyeste indenfor behandling 
 og teknik” 

Overlæge Jens Brock Johansen, Hjertemedi-
cinsk Afd. – Odense Universitets Hospital – speci-
alist i ICD – vil redegøre for den nyeste udvikling. 

14:15 – 14:45 Kaffe 

14:45 – 15:45 ”Kunstneren, myten og realiteten.” 

Kunstneren Leif Nielsen, der har skabt ICD-
klubben nye logo fortæller om sin baggrund  samt 
en  fortælling om nogle af hans mange pudsige og 
sjove oplevelser i den kulturelle verden. 

15:45 – 16:00 Afslutning 
 

Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. 
 

Der betales ved ankomsten. 
 

Tilmelding er absolut nødvendigt. Skal ske til Palle Møller Niel-
sen. 
Benyt: pam@nielsen.mail.dk 
 

Tilmelding så hurtigt som muligt og senest d. 5. marts 2015. 

mailto:pam@nielsen.mail.dk
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GENERALFORSAMLING  
 
I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes hermed til generalfor-
samling 2015.  
 
Lørdag, d. 21. marts 2015 kl. 11.00 -12.00  
 
SEVERIN kursuscenter 
Skovsvinget 25 
5500 Middelfart  
 
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 generalforsamlin-
gen. ( 20. februar 2015)  
 
Ad 5:  
Følgende er på valg:  
Ulla Hansen 
Palle Møller Nielsen 
Morten Drejer 
Jan Gottschalk 
 
 
Fortsættes næste side 
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Vor kasserer – Palle Møller Nielsen – har meddelt bestyrelsen, at han 
ønsker at udtræde af bestyrelsen for at løse opgaver i Lokalkomite 
Odense. 
 
Bestyrelsen vil på mødet komme med et forslag til ny kasserer. 
 
Bestyrelsen ønsker fremover kun at have to suppleanter. 
 
Suppleanter:  
Judy Johansen, Bente Damgaard og Flemming Krogh  
 
Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterføl-

gende frokost og i vintermøde. 

Severin Kursuscenter 
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Skriv til RYTMEBOXEN 
 
Rytmeboxen, der er bindeled både mellem bestyrelsen og det enkelte 
medlem af klubben, men også medlemmerne imellem, udsendes 5 
gange om året.  
 
Bladet er afhængig af frivillig arbejdskraft, og vi har derfor brug for bi-
drag fra medlemmerne. 
 
Du kan skrive til Rytmeboxen om f.eks.: 
 

Din hobby 
Hvad der lige nu optager dig 
Dit frivillige arbejde og især hvorfor du gør det 
Oplevelser med vor fælles ven – ICDen 
Skriv om dine rejser og hvorfor du kan anbefale dem til andre 
Hvorfor du er medlem af ICD-klubben og ikke mindst om, hvordan 

vi kan gøre den bedre 
Hvordan får vi fat i de unge 
Hvad med at skrive om en god bog du har læst 

 
Der er selvfølgelig mange andre emner, du kan skrive om således, at 
du kan være med til at gøre Rytmeboxen til et spændende blad for 
alle medlemmer.  
Du er velkommen til også at medsende billeder. 
 
Du kan kontakte redaktionen på: 
 
Jan.gottschalk@mail.dk 
judittes@gmail.com 
 
Hvis du sender os en artikel, så vedhæft den til mailen. Skriv kort 
hvem du er, og du må gerne vedhæfte et foto af dig selv. 

mailto:Jan.gottschalk@mail.dk
mailto:judittes@gmail.com
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Vi er flyttet 
ICD-klubben har fået en ny og moderne hjemmeside. 
 
ICD-klubbens hjemmeside har fået en ordentlig overhaling. Et nyt layout 
gør siden både flottere at se på, og nemmere at finde rundt i. Nøgleorde-
ne har været brugervenlighed og overskuelighed, og det, synes jeg, er 
lykkedes. 
 
Adressen til vores nye hjemmeside er:  
 
http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/  

http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/
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Først og fremmest er forsiden væsentlig ændret, i forhold til tidligere. Her 
kan du nu læse et kort resume af de seneste nyheder og ved et enkelt 
klik på overskriften kommer du direkte ind på artiklen. 
 
Nyhedsartiklen ”Den nye hjemmeside” på forsiden indeholder bl.a. en 
vejledning til oprettelse af en genvej på din PC til hjemmesiden. 
 
I højre side ligger der de næste to kommende aktiviteter i kalenderne og 
herfra kan du enten gå direkte ind på den enkelte begivenhed eller væl-
ge at SE ALLE ARRANGEMENTER i kalenderen.  
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Øverste oppe i højre hjørne ligger vores MENU og ved at klikke her, får 
du følgende valgmuligheder at kigge på: 
 

Forsiden 
Kost og Motion 
Rytmeboxen 
Vintermøde 
Generalforsamling 
Seminar 
Om ICD-klubben 
Kontakt 

 
Under disse sider ligger der artikler der omhandler de enkelte emner. 

Hvis du f.eks. vælger menupunktet ”Generalforsamling”, kan du læse om 
vores kommende generalforsamling lørdag den 21. marts 2015, med til-
hørende dagsorden. Længere nede på siden er der lagt links ind til klub-
bens vedtægter, links til tidligere års generalforsamlinger og referater 
heraf. 
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For at komme tilbage til ”Forsiden” eller vælge et andet menupunkt, klik-
kes blot på MENU øverst i højre hjørne. 
 
Vil du læse Rytmeboxen kan du gøre dette ved at vælge ”Rytmeboxen” i 
menuen. Ønsker du at oprette en ny genvej på din PC til Rytmeboxen 
har den fået adressen: 
http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/rytmeboxen/ 
Oprettelse af genvej til Rytmeboksen udføres på samme måde som op-
rettelse af genvejen til ICD-klubbens forside. Vejledning ligger under ny-
hedsartiklen ”Den nye hjemmeside” 
 
Bemærk, at nogle links åbner et dokument, hvorfra du ikke kan vælge en 
ny side i Menu, men hvor du kan klikke dig tilbage til forrige siden, f.eks. 
når du aktivere linket til en udgivelse af Rytmeboxen. 

ICD-klubbens nye sider blev taget i brug den 1. februar 2015 og i løbet 
af uge 8 vil Hjerteforeningen følge trop med dette nye layout. 
 
Jeg håber, du synes, vores nye hjemmeside er let og enkel at finde 
rundt på. Rigtig god fornøjelse med hjemmesiden. 
 
Sanne Krogh 
Webmaster, ICD-klubben 
kontakt@nemmas.dk 

http://icdklubben.hjerteforeningen.dk/rytmeboxen/
mailto:kontakt@nemmas.dk
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ICD og Angst 
 
Et stort antal danskere, som er i behandling for en alvorlig hjertesyg-
dom, rammes af en så dyb angst, at de risikerer at dø af det.  
 
Patienter, som er særligt angste efter at have fået indopereret en så-
kaldt hjertestøder (ICD), har således en dødelighed, der er markant 
højere end blandt patienter, der ikke er angste.  
 
Det fremgår af ny dansk forskning, der nu fører til krav om også at 
screene hjertepatienter for deres mentale tilstand i et forsøg på at op-
spore og hjælpe de patienter, som er særligt udsatte.  
 
»I dag, screenes hjertepatienter alene for fysiske risikofaktorer; ek-
sempelvis kolesterol og forhøjet blodtryk. Men det her viser med al 
ønskelig tydelighed, at vi skal begynde også at tage det psykologiske 
aspekt ved alvorlig hjertesygdom langt mere alvorligt,« siger senior-
forsker Selina Kikkenborg Berg, Rigshospitalet. Hun står sammen 
med Statens Institut for Folkesundhed bag en undersøgelse af fysi-
ske, psykiske og livsstilsmæssige faktorer blandt op mod 500 danske 
patienter med livstruende rytmeforstyrrelser i hjertet eller hjertesvigt, 
som inden for et halvt år havde fået indopereret en hjerte-støder. 
 
Baseret på deres egne svar viste 26 pct. sig at have meget store 
angstproblemer, og i den gruppe blev der efterfølgende registreret en 
fire gange højere dødelighed end blandt de øvrige ICD-patienter, når 
der korrigeres for en række faktorer som alder og sygdommens om-
fang. Undersøgelsen giver ikke svar på, hvad årsagen kan være. En 
hypotese er, at et øget angstberedskab udløser en stressreaktion i 
kroppen, som også øger risikoen for at dø. »En anden mulig forklaring 
kan være, at de patienter måske har en form for »kropslig viden« om 
deres tilstand og er mere syge, end vi kan registrere ved undersøgel-
serne,« siger Selina Kikkenborg Berg. Sammenhængen er under alle 
omstændigheder så påfaldende, at der bør sættes ind for at forebyg-
ge og behandle angst, vurderer hun. Anbefalingen støttes af Hjerte-
foreningen.  
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Jeg var bange for at dø  
 
Michael Jakobsen fra Værløse kan om nogen sætte sig ind i den vold-
somme angst, som rammer mange ICD-patienter. I mere end syv år 
har han selv gået rundt med en hjertestøder i brystet. Den fik han ind-
opereret, efter at han mistede sin datter, som omkom pludseligt og 
uden forudgående sygdom. Det viste sig, at hun havde lidt af en sjæl-
den, arvelig muskelsygdom, som i nogle tilfælde kan få hjertet til at 
»løbe løbsk«.  
 
Den samme sygdom fik Michael Jakobsen, og hans ældste søn. efter-
følgende også konstateret. Begge er derfor blevet udstyret med en 
hjertestøder, som kan træde til ved hjertestop og støde hjertet i gang 
igen ved at genoprette hjerterytmen. »I starten var jeg simpelthen 
bange for at dø. Det var jo sket for min datter, der sad i en stol og dø-
de. Jeg havde altid dyrket sport, cyklet, løbet, spillet håndbold, men 
nu var jeg bange for overhovedet at bevæge mig og få pulsen op. Jeg 
følte mig ekstremt stresset og virkelig trængt op i en krog,« fortæller 
Michael Jakobsen.  
 
De første år oplevede han flere gange at blive »stødt«, hvilket kan 
være en meget voldsom oplevelse, der kan give et så kraftigt ryk i 
kroppen, at man ryger omkuld. En gang skete det, mens han var ved 
at børste tænder, en anden gang blev hjertestøderen aktiveret, mens 
han var ved at hente sin datter i børnehaven.  
 
Nok er ICDen til for at redde liv, men man vil også helst undgå, at den 
»støder« både på grund af det »chok« og det ubehag, det giver, og 
den kontante påmindelse om, at man altså går rundt med en alvorlig 
hjertesygdom. Det begyndte at gå bedre efter nogle år for Michael Ja-
kobsen. Han fik justeret sin ICD-enhed og sin medicin og var også 
heldig at komme med i et forsøgsrehabiliteringsprojekt på Rigshospi-
talet. Her var der både terapeutiske samtaleforløb med læger og sy-
geplejersker. Det hjalp meget at få sat ord på og bearbejdet den 
»lavine af tanker«, som datterens død og hans egen og sønnens syg-
dom havde sat i gang.  
 
Samtidig indgik der et forløb med en fysioterapeut, som på effektiv vis 
hjalp ham af med frygten for at motionere og få pulsen op. Han blev 
sat til at løbe op og ned ad trapperne fra stuen til 16. etage på Rigs-
hospitalet, to gange. Både ICDen og hjertet holdt sig i ro, og siden har 
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han motioneret som i gamle dage. Han er også blevet bedre til at for-
nemme og tackle situationen, når hjertet begynder at opføre sig lidt 
uroligt, og en af hans »ture« er i anmarch. Så gælder det om lynhur-
tigt at lægge sig ned, indtil det går over. Det kan godt tage flere timer, 
hvor familien næsten ikke kan komme i kontakt med ham. De seneste 
tre år er han således ikke blevet »stødt« en eneste gang, og han fø-
ler, at han så småt er ved at være kommet ud på den anden side. 
Han lever et liv som alle andre med job, havearbejde, ferier og alt an-
det, der hører sig til.  
 
Sygdommen fylder mindre og mindre, men den ligger alligevel hele 
tiden og lurer i underbevidstheden både hos ham selv og familien. Li-
ge så snart han mærker noget i brystet, vender frygten tilbage, og bli-
ver han forsinket, bliver hans kone straks bekymret for, at der er sket 
noget. Derfor er de to også nærmest i konstant SMS-kontakt. »Jeg tør 
noget mere, og det går egentligt rigtigt godt. Men sygdommen ligger 
dybt forankret i os. Den kommer vi aldrig af med. Men vi har lært at 
leve med den,« siger Michael Jakobsen.  
 

Projekt kan hjælpe flere  
 
På Rigshospitalet vurderer Selina Kikkenborg Berg, at der er gode 
muligheder for at hjælpe ICD-patienter med at håndtere deres angst. I 
nogle situationer har man sendt patienter til krisepsykolog, og erfarin-
gerne med rehabiliteringsprojektet viser, at motion og systematiske 
samtaler med en hjertesygeplejerske medfører, at patienterne får det 
bedre både fysisk og mentalt. Desuden er der penge at hente i form 
af færre genindlæggelser og færre kontakter med egen læge.  
 
Derfor kunne der være fornuft i at tilbyde et sådant forløb til de meget 
angste eller måske hele gruppen af ICD-patienter. Men det fordrer, at 
man får opsporet patienterne med særlige problemer, og derfor er en 
screening for den mentale tilstand første skridt. »Undersøgelserne 
skal foregå på strategiske tidspunkter. Det kan for eksempel være li-
ge, når folk har fået en ICD.  
 
Men der er også nogle, som udvikler angst senere, når de for eksem-
pel har prøvet at få »stød«. Derfor skal det formentlig foregå løben-
de,« siger Selina Kikkenborg Berg. I Hjerteforeningen støtter man kra-
vet om også at screene ICD-patienter og patienter med en blodprop i 
hjertet for deres mentale tilstand.  
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Formanden, Henrik Steen Hansen, oplyser; at foreningen i øjeblikket 
er i dialog med de praktiserende læger om nye anbefalinger om at 
screene for »nedsat stemningsleje«, depression og angst, som ofte 
hænger sammen.  
 
Det skal ske såvel i tilknytning til forløbet på sygehuset som efterføl-
gende hos patientens praktiserende læge, da de voldsomme psykiske 
reaktioner i nogle tilfælde først opstår efter noget tid. »Det er vigtigt at 
have fokus på, om der er tale om en naturlig reaktion, eller om det ud-
vikler sig til angst og en decideret depression. Sker det, er det meget 
væsentligt at få indledt en relevant behandling. Vi ved, at det i sig selv 
udgør en risiko i forhold til for eksempel at få en ny blodprop,« siger 
Henrik Steen Hansen. 
 
Artikel fra Randers Amtsavis    
Af. Flemming Steen Pedersen 
Indsendt af Ulla Hansen 
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Hjerterådgivning på plads 
Af Lotte Bucka, Hjerteforeningen.  

 
 
Et ægtepar søgte hjælp hos sygeplejerske Birgitte Brage 
Foto: Henrik Frydkjær 
 
Torsdag lød startskuddet til Hjerteforeningens nye rådgivning 
tæt på borgerne. Det blev markeret ved en åbningsreception i 
Ringsted. I ugerne fremover åbner der yderligere rådgivninger 
over hele landet. 
 
Lokalet i Knud Lavard Centret i Ringsted var fyldt, da Hjerteforenin-
gens adm. direktør Kim Høgh sammen med lederen af Hjerteforenin-
gens rådgivningscenter i København, Hanne Balle og Benny Chri-
stensen, formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget i Ringsted 
Kommune åbnede det nye rådgivningstilbud tæt på borgerne.  
 
- Det er i dag en særlig dag for hjertepatienter og pårørende i Ring-
sted og omegn. Vi håber, den nye rådgivning vil få en stor og afgø-
rende betydning for hjertepatienter og pårørende i Ringsted, så vi 
med denne rådgivning kan hjælpe endnu flere, sagde Hjerteforenin-
gens adm. direktør, Kim Høgh.  
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Formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget i Ringsted Kommune, 
Benny Christensen, bød også rådgivningen velkommen med ordene: 
- Det nye tilbud gavner vores medborgere. Vi har hele tiden haft et 
godt samarbejde med den lokale afdeling af Hjerteforeningen. Det 
nye flotte rådgivningstilbud ser vi som et godt supplement til de tilbud, 
vi har i kommunens rehabilitering. 
  
Rådgiverne havde travlt 
 
På åbningsdagen var der travlt hos rådgiverne, der omfattede syge-
plejersker, diætist og en motionsekspert.  
- Fra hele Midtsjælland dukkede hjerte-kar-patienter og pårørende op, 
både nyopererede borgere, der søgte hjælp til hurtigt at komme i gang 
med motion og livet igen og borgere, der var ramt af en krise i kølvan-
det på deres sygdom, siger sygeplejerske Hanne Balle, leder af råd-
givningscentret i København.  
 
Lokale ildsjæle 
 
Kim Høgh takkede også de lokale ildsjæle, Hjerteforeningens frivillige, 
for deres tilstedeværelse på åbningsdagen og for fremover at være en 
aktiv del af rådgivningen. Interesserede kan få en snak med frivillige 
og høre om lokale arrangementer, fx gåture, foredrag mv.  
 
Mød Hjerteforeningens rådgivere over hele landet 
 
Her kan du læse mere om rådgivningen, om indhold og steder 
 
 
Rådgivningen fortsætter over hele landet 
 
Fremover er der åbent i hjerterådgivningen i Ringsted den sidste tors-
dag i måneden mellem kl. 10 og 14. Rådgivningen er åben for borge-
re fra hele landet. 

http://hjerteforeningen.dk/raadgivningscentre/
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Mød Hjerteforeningen på Facebook. 
 
Hjerteforeningen er også tilgængelig på Facebook.  
 
https://www.facebook.com/hjerteforeningen 
 
Du kan bl.a. her læse om nye tiltag i Hjerteforeningen.  
 
/sek 

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

Dato Arrangement Kontaktperson 

21. marts 2015 Vintermøde og gene-
ralforsamling, Severin 
kursuscenter, Middel-
fart 

Palle Møller Nielsen. 
pam@nielsen.mail.dk 

15-16 august 
2015 

Seminar, Hotel Scan-
dic, Silkeborg 

 

   

https://www.facebook.com/hjerteforeningen
mailto:pam@nielsen.mail.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 2014 

Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
 

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

Morten Drejer,  
Fasanvej 6C,  
8500 Grenaa 
 
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, 1-5 
2300 Kbh. S 
E-mail:  
flemming@nemmas.dk 
Tlf.: 2133 6626 

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

mailto:apehattesen@hotmail.com
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mailto:pam@nielsen.mail.dk
mailto:sek@sveka.dk
mailto:ullaranders@lic-mail.dk
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mailto:flemming@nemmas.dk
mailto:Beth01@live.dk
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