
 
 

ICD KLUBBEN 

  
“HOVEDBRUD med HJERTET”  af Leif Nielsen 

 

ICD klubben udbreder kendskab til og 
varetager fælles interesser for bærere 
af ICD enheder og deres pårørende. 
 

ICD klubben er en patientklub under Hjerteforeningen 

www.icdklubben.dk 

www.facebook.com/icdklubben/   

http://www.icdkluben.hjerteforeningen.dk/
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”At få en ICD fra den ene dag til den 

anden, er en overvældende 

oplevelse.” 

 

”Har du læst Rytmeboxen?  

Det er et elektronisk blad der 

udgives 4 gange om året af ICD 

klubben.” 

 

”Det må være et 

blad med nyheder, 

artikler og 

information om 

aktiviteter” 

”Kommer det til 

at præge mig 

resten af mit liv?” 

”Det er gratis at blive medlem af ICD klubben,  

men det forudsætter medlemskab af Hjerteforeningen. 

Når du er oprettet som medlem af Hjerteforeningen, sender du 

blot dit medlems nr. til kontakt@icdklubben.dk , for at blive 

indmeldt i ICD klubben.” 

”Du kan læse mere om medlemskab og priser 

på Hjerteforeningens hjemmeside.” 

www.hjerteforeningen.dk 

 

 

 

mailto:kontakt@icdklubben.dk
http://www.hjerteforeningen.dk/


 
 

Det er vort håb, at du vil benytte de muligheder, Hjerteforeningens ICD 
klub kan tilbyde dig og dine pårørende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICD klubbens kontaktpersoner vil meget gerne bidrage med erfaringer, 
ideer og egne oplevelser.  

”ICD klubben er en klub, også for 

pårørende, hvor de kan få informationer, 

hjælp og støtte.” 

 

”Hvor kan jeg 

finde nogle jeg kan 

tale med som også 

har fået en ICD?” ”Det må være 

Hjerteforeningens 

netværksklub 

- ICD klubben” 

”Jeg har fået meget god og vigtig 

vejledning og information af læger 

og sygeplejersker efter 

operationen” 

”Det er da en god idé. 

Det må vi undersøge 

nærmere ” 



 
 

KONTAKTPERSONER 
Som patient eller pårørende er du meget velkommen til at ringe 
eller skrive til os, såfremt du vil tale med en ligestillet patient eller 
en pårørende. 
 

Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: svennerik@icdklubben.dk 
Mobil: 2298 6342 

Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
E-mail: ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 8641 0535 
 

Flemming Krogh 
(Patientstøtter i Hjerteforeningen)  
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815 
 

Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
E-mail: annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 3514 2646 
Mobil: 4085 2646 
 

Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
E-mail: jan@icdklubben.dk 
Tlf.: 5943 6778 
Mobil: 4078 6978 
 

Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13 
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail: soeren@icdklubben.dk 
Tlf.: 3026 9286 
 

Morten Drejer 
Fasanvej 6C 
8500 Grenaa 
E-mail: morten@icdklubben.dk 
Tlf.: 8681 0185 
Mobil: 3095 0005 
 

Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail: judy@icdklubben.dk 
Tlf.: 4088 6270 

Bente Damgaard Thomsen 
Minervavej 23 
6960 Hvide Sande 
E-mail: bente@icdklubben.dk 
Tlf.: 4017 5764 
 

Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail: sanne@icdklubben.dk 
Mobil: 2854 8337 
 

Billede på forsiden, ”HOVEDBRUD med HJERTET” er doneret at billedkunstner og skulptør  
Leif Nielsen. www.artleif.dk 
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