


Regionsmøde 2019

Velkommen



Program

16.00      Ankomst, kaffe og snak på tværs
Mulighed for en uformel snak frivillig-frivillig og frivillig-ansat

17.00      Formelt program starter
Velkomst og hjerte-mingling

Nyt fra bestyrelsen
V/Christian Hassager, formand for Hjerteforeningen

Ny strategi og hvad betyder det for frivilligområdet 
V/Anne Kaltoft, direktør i Hjerteforeningen

18.40      Pause og dialogkaffe

19.00 Nyt fra frivilligområdet 
V/Betina Egede Jensen, Chef for national indsats  
Steffen Jørgensen, teamleder
Astrid Winther Hansen, Landsuddelingen

20.00      Aftensmad



Velkomst og hjerte-mingling



Nyt fra bestyrelsen

V/Christian Hassager, formand for Hjerteforeningen



Nye medlemmer af bestyrelsen

Niklas Korsgaard 

Christensen  

Hans Erik Bøtker Charlotte Rønhof



Bestyrelsens fokus

Strategi

Økonomisk bæredygtighed 

Indsæt 

billeder



Samarbejde med Danske Regioner

”20 slag for hjertet” 

• Der skal etableres hjerterum lokalt.

• Tobaksprisen skal op på 80 kr. pr. pakke.

• Regionerne skal være røgfri i 2020.

• Udbrede nye, forbedrede metoder til diagnostik 

af hjertesygdom.

• Der skal uddannes flere hjertelæger.

• Udbrede telemedicinsk opfølgning.

• Udflytte hjerterehabilitering til patienternes 

nærmiljø og sætte fokus på sårbare og socialt 

udsatte patienter.

https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/09/20-slag-for-hjerterne-regionernes-hjerteudspil.pdf


Lukning af hjerteafdelingen i
Køge



Ingen børn og unge skal ryge i
2030



Tak for ordet!



Nyt fra direktionen
KM-godtgørelse

PS I Love You

Ny model for patientstøtte og 

Hjerteforeningens lokale tilstedeværelse

v/Anne Kaltoft, direktør i Hjerteforeningen



KM-godtgørelse

• Vi skal bruge flest mulige midler til 

formålet.

• Kræftens Bekæmpelse, Ældresagen 

og Diabetesforeningen bruger den lave 

km-takst.

• Vi kan opnå en besparelse på 500.000 

kr. ved at overgå til den lave takst.

• Vi har besluttet, at vi fra 1. januar 2020 

overgår til den lave KM-takst for alle 

frivillige og ansatte på nær dem med 

krav om bil i kontrakten. 



Nyt sub-brand målrettet 15-40 årige

”Formålet er at skabe nye indtægtskilder, brande 

Hjerteforeningen og forebygge hjerte-kar-sygdom ved at 

sætte fokus på det hjertesunde liv hos en yngre målgruppe.”



Ny model for patientstøtte og 

Hjerteforeningens lokale tilstedeværelse



Mål/ambition

• Mest mulig værdi for dem det handler om

• På det rette tidspunkt, når de har mest brug for det

• Det man ikke kan få andre steder i det etablerede system

Med en ny organisering vil vi sikre:

Tilgængelighed

Nærhed

Kvalitet

Viden om hvad Hjerteforeningen står for lokalt



Hvad ændrer sig?

Vi ændrer vores rådgivningstilbud

• Udfaser fysisk 1:1 rådgivning og uderådgivning.

• Samler Hjertelinjen for at styrke udviklingen af tilbuddet som et 

systematiseret og ensartet tilbud.

4 teams

• Nyt team i Nord – dermed teams i Nord, Midt, Syd og Øst og så Hjertelinjen.

• Fælles målsætninger i alle teams og stærk tværgående koordinering 

med hinanden og administrationen i København.

• Styrket fokus på synergi mellem frivillig indsats og fagprofessionelle.

• Frivilligkonsulenterne bliver en del af de nye teams.



Ny model for patientstøtte og Hjerteforeningens lokale 

tilstedeværelse 

En samlet Hjertelinje

En samlet Hjerteforening lokalt (rådgivning-frivillig)



Patienten i centrum 
Fokus på at være på rette tid og sted med rette indsats i hele landet

Eksempler:

Proaktiv 

Hjerte-linje

Præhospital

Egen læge

Indlæggelse Rehabilitering Hverdagsliv

Frivillige 

patient-

støtter

Hjerte-café 

/foredrag
Hjerte-

motion 

Giv Liv 

[Local]

Sikre tæt dialog med hospitaler for dialog/samarbejde og synlighed i patientforløbet.

Understøtte fagpersonalet med webinarer/temadage, facilitering af faglige netværk mm 

Patienten i centrum 
Fokus på at være på rette tid og sted med rette indsats i hele landet

Præhospital

Egen læge

Indlæggelse Rehabilitering Hverdagsliv

Frivillige 

patient-

støtter

Hjerte-café 

/foredrag
Hjerte-

motion 

Giv Liv 

[Local]

Sikre tæt dialog med hospitaler for dialog/samarbejde og synlighed i patientforløbet.

Understøtte fagpersonalet med webinarer/temadage, facilitering af faglige netværk mm 



De konkrete opgaver



der

1

HF 
hjælper 
børn og 

unge med 
at passe på 

deres 
hjerter

2

HF 
hjælper 

højrisiko-
grupper
med at 

passe på 
deres 

hjerter

3

HF 
kæmper 
for akut-
indsats af 

høj kvalitet

4

HF 
kæmper 
for bedre 

livskvalitet 
for 

hjertebørn 
og deres 

pårørende 

5

HF 
kæmper 
for bedre 

livskvalitet 
for hjerte-
patienter
og deres 

pårørende

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 



Fælles strategi og tilhørsforhold

En samtænkt frivillig og fagprofessionel indsats

Team 

Nord

Team 

Øst 

Team

Midt

Team 

Syd

Stærke 

landsdækkende  

samarbejder og 

kapacitetsopbygning 

af hospitaler, 

kommuner og almen 

praksis.

Udbredelse af 

frivillige signatur-

aktiviteter fx 

Hjertemotion, 

patientstøtter på 

hospital, foredrag og 

oplæg på Hjertecafeer, 

Giv Liv og BBM.

Styrket lokal 

synliggørelse, 

fundraising og 

medlemshvervning.

En samlet Hjertelinje



Fælles målsætninger 

• Etablering af tilbud om Hjertemotion i alle kommuner.

• Etablering af Hjertecaféer/foredrag med fælles tema i alle kommuner

• Opsøge alle kommuner og hospitaler mhp. systematisk samarbejde  

• Udvikling og implementering af frivillige patientstøtter på hospitalerne

• Etablering og understøttelse af lokalforeninger i alle kommuner

• Etablering af gå-tilbud i alle landets kommuner

• Styrke indsatsen for hjertebørn og unge i regionerne

• En stærk tilstedeværelse af Giv Liv i hele landet

• Øge synliggørelsen af Hjerteforeningen lokalt

• Systematisk bidrage til indtjening, lokal fundraising og medlemshvervning

I de geograiske teams er der ingen fysisk rådgivning i stedet har medarbejderne fokus 

på at styrke og understøtte fagpersonale og frivillige

1:1 rådgivning sker via Hjertelinjen (også proaktivt)





Pause og dialogkaffe



Nyt fra frivilligområdet

Steffen Jørgensen, 

Seniorkonsulent og teamleder 

Betina Egede Jensen

Chef for national indsats 

frivillige, patient og pårørendestøtte



Nyt vedr. frivilligindsatsen

• Giv Liv

• Nyt fra Børneområdet 

• Arv – status og samarbejdsmuligheder 

• Medlemshvervning 

• Landsuddelingen – nye takter 

• Patientstøtteindsatsen



De nyeste tal

• 800 frivillige Giv Liv instruktører

• 600 instruktører er aktive

• Mere end 50.000 har gennemført

et introkursus

Giv Liv
Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning

Alle lokalforeninger har 

adgang til selv at få 

overblik over alle 

instruktører og kurser i 

lokalområdet

Via giv-liv.dk, ‘nyt login’ 

eller skriv til 

givliv@hjerteforeningen.dk

Tilfredse deltagere

• 96% af deltagerne er enten

tilfredse eller meget tilfredse

• 97% vil anbefale kurset til 

andre

• 91% af deltagerne tør træde

til og udøve genoplivning



Partnerskab med DGI – fra 2019 til 2023

• 40.000 DGI medlemmer og frivillige deltager i 30 minutters introkursus

• Østifterne har bevilget 12 mio.kr til partnerskabet

Fokus på virksomheder

• Ny kampagne på LinkedIn fra oktober 2019

En folkeskoleindsats

• Undervisning i hjertelungeredning i folkeskolens 7.-9. klassetrin 

• Udvikles i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning

• Fondsansøgning i efteråret 2019

4-timers kurser i genoplivning

• Pt. har vi en instruktør i Slagelse - og snart en instruktør i Ringsted

• Prisen er 650kr pr. person/400kr for medlemmer – indtægten går til Giv Liv

• Skriv til Giv Liv, hvis I oplever efterspørgsel på 4-timers kurser

Giv Liv
Nye initiativer



Hjertegalla vender tilbage i foråret 2020

Husk at indstille til Årets Hjerteredder!



Hjertebørn & deres pårørende

Med forskellige indsatser er målet 
at skabe rum for samtale:

Samtalebøger med fokus 
på at åbne for den svære 

snak og sætte ord på 
svære følelser.

Malebog med fokus på at 
forberede familierne på 

den 'rejse' som de skal ud 
på under indlæggelsen.

Hjerteforeningen har fokus på en 
øget indsats i akutfasen, hvor 

familierne er indlagt med deres 
hjertebarn.



Film fra ECCO summer camp 2019



Skrabe-
julekalenderen

2019



Skrabe-julekalender 2019
Overskuddet går til aktiviteter for hjertebørn

Information - julekalenderen: 

❖Pris 50 kr./stk.

❖Forventet overskud 790.000 kr. v. salg af 35.000 stk.

❖Ny bestillingshjemmeside julekalender.hjerteforeningen.dk -
Alle bestillinger skal afgives her! Kalenderen kan bestilles i 
bundter af 50 stk. 

❖Kan bestilles fra 1. oktober - udsendes ultimo oktober

❖Gratis GLS returlabel medfølger

❖Returneres senest 15. januar

❖Afregning 25. januar

http://julekalender.hjerteforeningen.dk/


Testamenteguide

• 2.500 bestillinger

Nye testamenter

• Vi har betalt for 

43 indtil nu i 2019 

(34 i hele 2018)

TV-reklame

Der findes 859.000 danskere i alderen 65-79 år 

561.000 har set reklamen (65%)

Af dem har:

174.000 synes bedre om Hjerteforeningen (31%)

190.000 fået bedre forståelse for Hjerteforeningens arbejde 

(34%)

73.000 følt sig mere inspireret til at tage stilling til sin arv 

(13%)

62.000 fået mere lyst til at betænke Hjerteforeningen (11%)

Arvearrangementer

• Vi afholdt tre arrangementer i foråret med 450 

deltagere i alt (Esbjerg, Odense og København)

• Der er planlagt fem til efteråret (Aarhus, Aalborg, 

Herning, Esbjerg og København)

TV

• Vi er på TV2-kanalerne og DK4 i ugerne 38-42 –

denne gang med en kortere version af vores film.



Medlemshvervning

Nyt fokus på medlemshvervning

Medlemshvervning bliver del af 

lokale events og aktiviteter

Hvervefolder

Hvor mange medlemmer kan vi 

indmelde i 2020?





Godt gået!

=
Mange flere penge til hjertesagen i form af 

op mod 400 hjertestartere

+ 30% Ruter !

+ 50% Indtægter !

– 30% Udgifter !



Konceptet 2020

ServicePlus aftale

Kontanter

Jeres rolle



ServicePlus

Skift af batteri og pads

24/7 Monitorering

Lånestarter

Teknisk tjek

Forsikring



Grupperne får

Hjertestarter

Klimaskab

Montering

Hjerteredderkursus
=

1 års ServicePlus-aftale=

15
Ruter

4
Ruter

1 års ServicePlus-aftale



Kontanter

Landsuddelingen 2020:

Danmarks første kontantfri landsindsamling



Jeres rolle

Lokale ambassadører
Motivere gruppestartere, hverve frie indsamlere,

fortælle den gode historie

Gruppestartere
Koordinere og hverve

Deltagere
Samle ind

Og I kan også melde jer 

som:



Meld jer som Lokal Ambassadør: 

Skriv mail til 

Landsuddeling@hjerteforeningen.dk

Eller ring direkte  på

33 66 99 99

Vi svarer også gerne på spørgsmål!



Fremtidens 
patientstøtteindsats



Hvad består indsatsen af i dag?Hvem er de frivillige?

• Patientstøtter til voksne nye hjertepatienter og 
pårørende

• Frivillige forældre til nye hjertebarnsfamilier

Hvad består tilbuddet i?

- Peer to peer (patient til patient) samtaler, når man 
er nyindlagt

- Patientstøtte-galleri

Hvor er vi nu?
Hjørring, Viborg, Skejby (Børnehuset), Odense, 

Rigshospitalet (Hjertebørneafd.), Herlev og 
Bispebjerg



Patienten i centrum 
Fokus på at være på rette tid og sted med rette indsats i hele landet

Eksempler:

Proaktiv 

Hjerte-linje

Præhospital

Egen læge

Indlæggelse Rehabilitering Hverdagsliv

Frivillige 

patient-

støtter

Hjerte-café 

/foredrag
Hjerte-

motion 

Giv Liv 

[Local]

Sikre tæt dialog med hospitaler for dialog/samarbejde og synlighed i patientforløbet.

Understøtte fagpersonalet med webinarer/temadage, facilitering af faglige netværk mm 
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Ambitionen for patientstøtteindsatsen 

på hospitalerne

1) Et stærkt og tydeligt tilbud til alle 
indlagte nye hjertepatienter og 
pårørende 

2) Systematisk og landsdækkende (alle 
landets akuthospitaler)

3) I 2023 er indsatsen fuldt udrullet 

4) Flere – mange flere frivillige

5) Udvikling og afprøvning af nye tiltag i 
indsatsen

6) Styrke Hjerteforeningens synlighed



Hvad er det peer to peer kan?

Give håb og give relevant 

information



Det sværeste ved at være indlagt…

Er at håndtere …

Usikkerheden – døden tæt på

Uforudsigeligheden ikke at vide hvad der skal ske

Følelsen af at stå alene 

det mentale, de psykiske reaktioner og manglende 
mulighed for at tale om hvad jeg føler, oplever.

Ventetiden

Og savnet efter at tale mere med de professionelle 



64-årig kvinde, atrieflimren, og hendes ægtemand, citat: 

Håb som troen på at overleve

Kvinde; ”Nå, men det var nok det at høre det fra en, der selv 
har været igennem det, ikke? Altså, der flyver jo så mange 
tanker rundt i hovedet. Hvad kan du, og hvad kan du ikke, og 
hvad må man, så det var rigtig dejligt at få vendt alt muligt 
mellem himmel og jord.”

Kvindens mand: ”Det er jo også rart at høre, at du jo kan leve 
med det.”

Kvinde: ”Ja, i så mange år, ikke?”

Kvindens mand: ”Det er jo tit, så er man lidt pessimistisk, og 
hvor lang tid har man nu lige igen og sådan noget, men du er 
jo frisk og kan leve godt med det (griner lidt).”



Tre forskellige formål med patientstøtterne 

- som alle taler ind til forskellige patientbehov

1. At kunne orientere sig i hvad der 
venter mig, fx få Hjertelinens 
nummer og information om 
Hjertemotion

2. At kunne få et besøg og plads til 
at tale om hvordan jeg har det 

3. At få relevant viden af én der har 
prøvet det, dvs. 
erfaringsudveksling



Udviklingspotentialerne

• Mere tydelighed i kommunikationen af tilbuddet (hvem og hvad)

• Udvikling af indholdet i tilbuddet (afprøvning ift. at møde forskellige behov)

• Systematisk kobling til andre af Hjerteforeningens tilbud

• Større fokus på pårørende-dimension og rekruttering af nye typer frivillige

• … og fokus på den sociale uligheds-dimension



Spørgsmål?


