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HVOR STÅR VI I 
DAG? 

• Fælles klare mål

• Værdiskabelse 

• Fokusering og prioritering 



DET STRATEGISKE UDGANGSPUNKT 



TILPASNING TIL OMVERDENEN

• Corona – en del af vores kontekst 

• Mulighed for læring

• En analytisk tilgang til Hjerteforeningens indsatser 



PERSPEKTIVER PÅ HJERTEFORENINGEN 

INTERESSENTANALYSE

Hvad siger centrale 
politiske stakeholdere og 
samarbejdspartnere? 

BRUGERANALYSE

Hvad siger hjertepatienter 

og pårørende i en 

coronatid?

KOMMUNEUNDERSØGELSE

Hvad siger 

sundhedsprofessionelle i 

kommunerne?

NGO-UNDERSØGELSE

Hvordan er Hjerteforeningens 

kendskabsgrad, og hvordan 

klarer vi os i sammenligning 

med konkurrerende brands?



Brugerundersøgelsen 

– hvad siger 

hjertepatienterne?

Hjerteforeningens vigtigste opgave under COVID-19 
pandemien

• At forske i og formidle viden om Corona virus og 
hjerte-kar-sygdom 

• At varetage interesser overfor myndigheder, politikere 
m.v. 

• At tilbyde konkrete corona-tilpassede tilbud for 
hjertepatienter og pårørende

Hvor er interessen størst for Corona-tilpassede tilbud 

• Motion i det fri for alle fx gåture, cykling, online
hjertemotion og udendørs hjertemotion

• Online ekspert foredrag 



Hjerteforeningen ses som en vidensbank og en faglig 

sparringspartner.

Hjerteforeningen er med til at ruste fagpersonalet i de  

kommunale rehabiliteringsenheder til at give 

rehabilitering af høj faglig kvalitet 

Lokalforeningerne er en central medspiller som gennem livslang 
rehabilitering (fx Hjertemotion og foredrag) giver viden, livsglæde, 
fællesskabsfølelse og sammenhold til hjertepatienter. 

Lokalforeningerne ruster hjertepatienterne til at leve livet med                 
hjertesygdom

De fleste steder bliver borgerne i den kommunale rehabilitering  oplyst om 
Hjerteforeningens hjemmeside og hjertelinjen. 

Viden og støtte fra Hjerteforeningen hjælper  hjertepatienter og  
pårørende med at ruste sig til livet med en hjertesygdom

Kommuneundersøgelsen 



INTERESSENTANALYSE

Styrker: 

• Professionel og stærk aktør i 

sundhedsvæsnet 

• Høj troværdighed

• Klare budskaber – særligt på akut- og 

forebyggelsesområdet

Udviklings potentialer:  

• …sætte egne dagsordener.

• …tale ind i den løbende sundhedspolitiske 

dagsorden

• ...være mere opsøgende og prioritere løbende 

dialog med nøglepolitikere og medier

• ... arbejde mere systematisk og offensivt med 

vores politiske netværk og relationer.

• ... formidle vores faglige viden på hjerte-kar-

området og om sundhedsområdet generelt



SUNDHEDSSTYRELSENS
FORSLAG

Alle akutmodtagelser skal 

have:

”umiddelbar adgang til 

telefonisk rådgivning af 

kardiologer”

Alle akutmodtagelser skal:

• Have et hjerteafsnit på 

hospitalet

• Kunne stille med en 

hjertelæge inden for kort tid

• Kunne foretage 

ekkokardiografi døgnet rundt

DE ENDELIGE
ANBEFALINGER



DE STRATEGISKE BEVÆGELSER

Det skal vi styrke

• Interessevaretagelse og strukturel forebyggelse

• Forskning og kommunikation om forskning

• Nationale og konceptuelle patientstøttetilbud 

• Digitale tilbud 

• Investering i indtægtsskabelse 

• Branding af Hjerteforeningen



DE STRATEGISKE BEVÆGELSER

Det skal vi styrke

• Interessevaretagelse og strukturel forebyggelse

• Forskning og kommunikation om forskning

• Nationale og konceptuelle patientstøttetilbud 

• Digitale tilbud 

• Investering i indtægtsskabelse 

• Branding af Hjerteforeningen

Hvad er konsekvensen af det…

• Generel fokusering og omlægning af indsatser

• Kommunikationen fokuseres tilsvarende 

• Mindre understøttelse til enkeltstående lokale aktiviteter

• Færre fysiske aktiviteter

• Færre interventionsprojekter



HVAD BETYDER DET FOR OS 
SOM ORGANISATION?

Fælles opgave og tværgående 
samarbejde fx

• Politisk indsats og 
forebyggelse

• National indsats og 
indtjening

• Forskning og 
kommunikation og 
indtjening



PATIENTEN I CENTRUM

Hjertelinje

Børne-

hjertelinje

Gå-aktivitetHjerte-motion

(LIVE)

Patientstøtter/
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Webinarer
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Mental trivsel

AKUT Indlæggelse Rehabilitering Hverdagsliv

Giv Liv

Styrket lokal medlemshvervning, synlighed og digitalisering

Stærkt samarbejde med kommuner og hospitaler



RETNINGEN I VORES TILBUD 
OG AKTIVITETER

• Fokuserede tilbud –

stærke og synlige 

aktiviteter

• Tilpasning til Covid19

Fx fokus på udendørs 

aktiviteter og digitale 

løsninger



TAK


