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6 GODE HJERTERÅD 
 

  Rygning giver stor risiko for hjerte-kredsløbssygdomme – få hjælp til 
  at stoppe røgen. 
 

  Nedsæt dit saltforbrug 
 

  Motion er vigtigt for hjertet og velværet. En halv times gåtur om  
  dagen er nok. Hjerteforeningens rådgivningscenter giver dig hjælp til 
  at finde den rette motionsform. 
 

  Forhøjet blodtryk er en stor risikofaktor. Derfor er det vigtigt at få  
  målt blodtrykket med jævne mellemrum. 
 

  Mad kan sagtens være både sund og lækker. Få inspiration til fedt- 
 fattig og velsmagende mad i Hjerteforeningens kogebøger. 
 

  Besøg lægen – det er lettere at forebygge end at helbrede.  
  Bestil tid hos din læge til en forebyggende samtal, så du bedst muligt  
  passer på dit hjerte. 
 

  Information om lokalforeningen findes på: 
 Hillerød Hospital, Kardiologisk afdeling. 
 Dags – og ugepressen. - Helsingør Kommunes biblioteker m.v. 

www.helsingoer hjerteforeningen.dk 
Facebook: Hjerteforeningens lokalkomite Helsingør 

  
 

HJERTEFORENINGEN I HELSINGØR 
Fiolgade 17A, 3000 Helsingør 

 

 
VEJEN TIL ET SUNDERE LIV 

Vi yder støtte og rådgivning til hjertepatienter og  
deres pårørende 

 

 
 

 

 
 
 

Vi tilbyder fortsat Hjertemotion under ledelse af en 
fysioterapeut. 

Ny sæson starter 4. september 2019. 
Sted: Rehabiliterings- og træningscenter  
Poppelgården i Snekkersten. 

Hør nærmere herom hos: 
Vivi Kirk Andersen: Tlf. 53 53 95 67, vivi.kirk@privat.dk 

Suzanne Reichhardt. Tlf. 2498 0324, suzreichhardt@stofanet.dk 

Temadage  

i sæsonen 2019/2020 
 

Besøg os på Hjerteforeningen i Helsingør eller på 

www.helsingoer.hjerteforeningen.dk 

 

 

Bestyrelsen for Hjerteforeningen i Helsingør: 
 
Ebbe Petersen, Formand   Henrik Norrild, Sekretær 
Tlf.: + 46  4272 998,   Tlf.: 4824 4650 
ebbepetersen067@gmail.com norrild@msn.com 

 
Suzanne Reichhardt, Kasserer  Kira Hartmann 
Tlf.: 2498 0324  Tlf.: 61 28 77 38 
suzreichhardt@stofanet.dk  kira_hartmann@yahoo.dk 

    
Vivi Kirk Andersen  Kirsten Højbjerre 
Tlf.: 5353 9567  Tlf.: 2763 9612 
vivi.kirk@privat.dk  k.hoejbjerre@gmail.com  

mailto:vivi.kirk@privat.dk
mailto:suzreichhardt@stofanet.dk
mailto:ebbepetersen067@gmail.com
mailto:norrild@msn.com
mailto:suzreichhardt@stofanet.d
mailto:kira_hartmann@yahoo.dk
mailto:vivi.kirk@privat.dk
mailto:k.hoejbjerre@gmail.com


Hjerteforeningen i Helsingør 
 

Helsingør lokalforening er oprettet i 2001 og har i dag ca. 1700 
medlemmer. 
Lokalforeningen er tilknyttet Hjerteforeningen og har til opgave 
at repræsentere og udbrede kendskabet til foreningens arbejde 
og virke i lokalområdet. 
 

Formål 
 

Lokalforeningens formål er at: 
 

 yde støtte og rådgivning til hjertepatienter og deres pårørende  

  med henblik på at opnå den størst mulige livskvalitet. 
 oplyse om hjerte-kredsløbssygdomme og deres forebyggelse  
  samt at 
 synliggøre Hjerteforeningen i lokalområdet. 
 

Aktiviteter 
 

Lokalforeningen står bag eller samarbejder med andre foreninger 
om forskellige aktiviteter i årets løb. 
 

Disse aktiviteter omfatter bl.a. temamøder, foredrag, selvhjælps-
gruppe, og andre arrangementer, der alle er relateret til hjerte-
kredssygdomme. 
 

Information om lokalforeningens arrangementer fås følgende 
steder: 
Dags- & ugepressen i lokalområdet. 
Helsingør kommunes biblioteker. Sundhedshuset i Helsingør. 
Hillerød Hospital, kardiologisk afdeling. 
Hjertecaféen, Fiolgade 17.A, 3000  Helsingør 

Hjertecaféens lokaler ligger i Fiolgade 17A, 3000 Helsingør 
Alle er velkommen og tag meget gerne en pårørende eller 
bekendt med.                 Der er GRATIS adgang  
 

Du er måske lige udskrevet efter behandling af en blodprop eller anden 
hjerte-kredsløbssygdom. 
Du har været hjertepatient i en årrække, men har aldrig rigtig fået snakket 
om tanker og følelser med dine nære.  
Du er hjertepatient og vil gerne vide mere om, hvordan man lever et godt liv 
med diagnosen. 
 

Vi har tid til at lytte til dig! 
Er du f.eks. pårørende til en hjertepatient, og vil du gerne vide mere om 
hjertesygdom, er vi parat til at lytte og fortælle. 
 

Det er godt at få talt om: 
 Angsten for hvordan det skal gå med hjertepatienten og de pårørende? 
 Hvordan får jeg hverdagen til at fungere igen så hurtigt som muligt? 
 Hvordan klarer jeg og accepterer min sygdom og de medfølgende  
 eventuelle begrænsninger? 
 Hvilke bivirkninger er der ved medicinen og hvordan håndterer jeg disse? 
 

Besøg vores gruppe for ”Hjertesnak”, ”Selvhjælpsgruppen” eller 
tal med en af vores hjertesygeplejersker i Hjertecaféen. 
 

Du kan naturligvis få de mest relevante af Hjerteforeningens foldere hos os 
 

Råd og vejledning: 
Hjertelinjen er en gratis telefonisk rådgivning – hjertelinjen er åben alle 

hverdage kl. 9 – 16, Ring 7025 0000. 
Sundhedshuset i Helsingør, Akutklinikken har åben alle ugens 7 
dage fra kl. 9.00 til 21.00. Tlf. 4829 4060 
HUSK du skal altid ringe 1813 inden du møder op i akut-
modtagelsen. 
 

Ved akut livstruende tilstand ring altid 112 
 

 Støt hjertesagen – bliv medlem af Hjerteforeningen   Støt hjertesagen – bliv medlem af Hjerteforeningen 

 
 

 

  


