
Hjertecafé 
– med samtalen i centrum
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Hvorfor afholde en hjertecafé 
med samtalen i centrum?

Mange hjertepatienter og pårørende trives 
dårligt i livet med en hjertesygdom, her- 
under oplever mange svær ensomhed. 

Dårlig trivsel efter hjertesygdom, eller som 
pårørende til en med en hjertesygdom, kan 
have en negativ effekt på livskvalitet, almen 
sundhed og nuværende sygdomsforløb. 

Forskning viser, at indsatser baseret på 
social støtte, i høj grad kan bidrage til  
øget mental sundhed. 

Hjertecafé – med samtalen i centrum, tager 
udgangspunkt i fællesskab og sociale rela- 
tioner med ligesindede. Det er målet, at 
deltagerne skal have oplevelsen af at være 
en del af et meningsfyldt fællesskab, hvor 
de kan spejle sig i andres erfaringer og 
oplevelser. 

Vi ser også gerne, at du som tovholder, in- 
formerer deltagerne om de muligheder, der 
findes i Hjerteforeningen for at få støtte til 
at leve et godt liv med hjertesygdom.  

De røde kort er til 
hjertepatienter, og 
de blå til pårørende.
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Forberedelse 

Tidsestimat:  
Det forventes at hjertecaféen tager ca. 1,5 
time at afvikle. Dertil skal beregnes tid til at 
sætte IT op, tage imod deltagerne, samt at 
rydde op efterfølgende. 

Du skal som arrangør forvente at afsætte 
2,5 time totalt.

Caféen kan med fordel foregå efter 
arbejdstid, i tidsrummet 16.30-20.00.
 
Dato & lokation:  
Hjertecaféen foregår fysisk, og det er din 
opgave som tovholder, at booke et lokale.

Det anbefales at lokalet ikke er for stort ift. 
deltagerantallet, da det kan modvirke inten- 
tionen om at skabe et trygt og intimt rum. 

Der bør være 5-25 deltagere til arrange-
mentet.  
 
Materialer 
På frivillignet kan du finde alle de mate- 
rialer du skal bruge, til at afholde en god 
hjertecafé.

Du får brug for:
• �Skabeloner�til�annoncetekst�(så�du� 

kan promovere din hjertecafé)
• �Videomateriale�(bruges�som�optakt� 

til dialogkortene) 
• �Reflektionsark�(downloades�til�print)
• �Hjertelinjepostkort�(bestilles�på�

Frivilligsportalen) 
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Hjælp til planlægning

TIDSPUNKT INDHOLD MATERIALER PLATFORM

2-4 uger før 
café

Annoncering gennem 
lokale kanaler. 
Tilmelding på mail  

Billede + evt. 
tekst findes på 
Frivillignet

Mail, hjemmeside, 
Avis, Facebook, 
Kommune/sygehus

1 dag før 
kursus

Påmindelse til tilmeldte Tekst findes på 
frivillignet

Mail

Opgaver før afholdelse af hjertecafé:
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På dagen

Materiale på dagen: 
• �Deltagerliste�med�mail
• �Videofiler�til�fremvisning�(Find�dem� 

på Frivillignet.hjerteforeningen.dk/ 
det-goer-vi/hjertecafeer/) 

• �1�sæt�dialogkort�pr.�bord� 
(3-5�personer�pr.�bord)�

• �1�reflektionsark�til�hver�deltager� 
(printes�–�find�originalen�på� 
Frivillignet.hjerteforeningen.dk/
det-goer-vi/hjertecafeer/) 

• Ekstra�kuglepenne�til�udlån�
• Hjertelinjepostkort�til�alle�deltagere�
 
Bordopsætning og forplejning 
Bordene placeres så deltagerne kan sidde  
i grupper af 3-5 personer. 

Der skal under caféen stå kaffe/te og vand 
på bordene samt frugt eller anden sund 

snack. Det er din opgave at sørge for 
forplejning under arrangementet. 
 
Velkomst 
Når du byder deltagerne velkommen, skal 
du huske at italesætte at dette er et for- 
troligt rum. Det vil sige, at alt hvad der 
bliver sagt i dette rum, forbliver i dette rum 
og altså ikke viderefortælles. 
 
Video 
Der�findes�to�videoer:��En�til�hjertecafeen�
”Livet med en hjertesygdom” og en til 
hjertecafeen ”Pårørende til en hjertesyg”. 



6

Dialogkort i grupper 
1. �Vælg�det�sæt�dialogkort�der�passer�til�

hjertecaféen ”Livet med en hjertesyg-
dom”�(rød) eller ”Pårørende til en 
hjertesyg”�(blå).

2. �Deltagerne�deles�op�i�grupper�af�3-5�
personer.

3. �Et�sæt�dialogkort�(10�stk.)�udleveres� 
til hver gruppe.

4. �Start�med�kort�nr.�1�–�herefter�skiftes�
deltagerne til at trække et valgfrit 
dialogkort.

5. �Når�man�trækker�et�spørgsmål,�læses�
det højt for gruppen, og hver deltager 
giver sit bedste bud på et svar.

6. �Når�gruppen�er�færdig�med�at�drøfte�et�
spørgsmål, trækkes evt. et nyt dialog- 
kort. Man skal ikke nødvendigvis nå 
igennem alle kortene. Det vigtigste er  
at få en god samtale ved bordene og  
at alle bliver hørt. 

Afsluttende refleksion
Hver deltager får udleveret en side med tre 
spørgsmål�(afsluttende�refleksion)�som�
besvares individuelt skriftligt. Dette ark kan 
de tage med sig hjem og gennemgås ikke i 
grupperne.



7

TID OPLÆG MATERIALER

16.00–17.00� Forberedelse
Opsætning af borde, forplejning og IT.

17.00–17.05�
(5�minutter)�

Velkommen til + rammesætning 
Gennemgå formålet med caféen, hvem du er, 
programmet, det fortrolige rum og hvornår 
caféen forventes afsluttet.

17.05–17.15�
(10�minutter)�

Video ”Livet med en hjertesygdom” 
eller ”Pårørende til en hjertesyg”
Stil�refleksionsspørgsmål�inden�videoen:� 
Når I ser videoen, så læg mærke til om der er 
noget I kan genkende fra jeres egen situation.

Video�(findes�på�
Frivillignet under 
hjertecafeer) 

17.15–18.05�
(50�minutter)�

Dialog i plenum/grupper
• Introducér�dialogkortene�og�anvendelsen��
• Dialog�ved�bordene��
• �De�sidste�5�min.�bruges�på�individuel�

refleksion   

Dialogkort

Reflektionsark

18.05–18.13�
(8�minutter)�

Hjerteforeningens tilbud til dig
• Snak�om�tilbuddene�
• Kender�de�dem,�har�de�brugt�dem?�

Video�(findes�på�
Frivillignet under 
hjertecafeer

18.13–18.25�
(12�minutter)�

Hjerteforeningens tilbud lokalt 
Gennemgå aktiviteter og kontaktinfo.

Evt.�slide�

18.25–18.30�
(5�minutter)�

Afrunding
• Afrunding�og�tak�for�deltagelse�
• Henvis�til�Hjertelinjen���� Hjertelinje-postkort

18.30–19.00 • �Ordentlig�afsked�med�deltagerne�enkeltvist.�
• �Oprydning.�
• �Afrunding�med�evt.�medvært(er)�

Tidsplan for cafeen



Vognmagergade�7,�3.�sal
1120 København K
 
Telefon�70�25�00�00
Reception:�man-fre:�9-16�(fre�til�15)
Medlemsservice: man-tors 10-14
Hjertelinjen:�man-fre�9-16


