
2020 
 

Tirsdag den 14. januar, kl.19.00- ca. 20.30, 

”Kend din hjertemedicin samt bivirkninger” 
- Gode råd om medicin: 

 Blodtryksmedicin, Kolesterolmedicin 
 Kopimedicin, Bivirkninger, Tilskudsregler 

V/Hjertesygeplejerske Bettina Rodriguez, Bispebjerg 
Hospital 

 

NYT FOREDRAG!! NYT FOREDRAG!! 
 

Tirsdag den 28. januar, kl.19.00- ca. 20.30, 
 Dit hospital – vores arbejdsplads 

 Bliv klogere på at være patient. 
 

Indhold: 

Fra akut indlæggelse til det ambulante forløb. 
Arbejdsgange, både lægeligt og sygeplejefagligt. 

Hvordan får vi det bedste samarbejde/forløb med 
patienterne? 

V/Jane Palm Sørensen, Klinisk udd. Ansvarlig, SD 

Kardiologisk afdeling H 0641 - Nordsjællands Hospital 
 

Tirsdag den 18. februar, kl. 19.00 – ca. 20.30 
”En chance til” – at leve med en hjertesygdom 

Om det at være hjertesyg og tiden der efter, forholdet 
til de pårørende, angsten, medicinen og hvad kan jeg 

selv gøre. 
V/Henrik Norrild, bestyrelsesmedlem og hjertepatient. 
 

Mandag den 2. marts, kl. 18.15 – Generalforsamling. 
Dagsorden bliver annonceret i Helsingør dagblad 3 uger 

før generalforsamlingen. 
Kl. 19.15 - Efter generalforsamlingen foredrag: 

”Det skal mærkes at vi lever” V/Karen Thisted 

Sted: Lokale M1, på Kulturværftet i Helsingør. 

Alle er hjertelig velkommen – vi byder på kaffe/the. 

Temadage for efteråret 2019 & 

vinteren 2020. 
 

Hvis ikke andet er anført bliver arrange-
mentet afholdt i Hjertecaféen,  
Fiolgade 17A - Helsingør. 
------------------------------------------------ 
” Selvhjælps gruppe” i Helsingør 
Vi fortsætter med selvhjælpsgruppen hver den første tirsdag i 

måneden, fra kl. 16.00 – 18.00 i Hjertecaféen – dog ikke i august mdr. 

Ledes af/Henrik Norrild fra bestyrelsen i lokalforeningen Helsingør 
 

 

Tirsdag den 17. september, kl.19.00- ca. 20.30, 

”Atrieflimmer” og atrieflagren 
 Symptomer / Risikofaktorer 

 Undersøgelse / Behandling 
 Blodfortyndende behandling 

V/Jane Palm Sørensen, Klinisk udd. Ansvarlig, SD 
Kardiologisk afdeling H 0641 - Nordsjællands Hospital 
 

Tirsdag den 24. september, kl.19.00- ca. 20.30 

" Blodprop i hjertet " 
Foredraget omhandler alt omkring blodprop i hjertet. 

Spørgsmål er velkomne. 
V/Læge Kathrine Bach Søndergaard, Gentofte 

Universitet Hospital 
 

Tirsdag den 8. oktober, kl.19.00- ca. 20.30 

”Hjertesvigt” symptomer/Risikofaktorer og under-

søgelse og behandling 
V/Hjertesygeplejerske Bettina Rodriguez, Bispebjerg 

Hospital 
 



Tirsdag den 22. oktober, kl.19.00- ca. 20.30 

”Kvinders hjertesygdom ” 

En sygdom, som desværre flere og flere kvinder i alle 

aldre får konstateret -  så kom og lyt, og bliv klogere  
på dit hjerte.  

V/Læge Naja Dam Myging, Hjertecentret Rigshospitalet. 
 

Tirsdag den 5. november, kl.19.00- ca. 20.30, 

Stress og livstruende sygdom”  

Symptomer / Risikofaktorer / Behandling 
Hvad kan jeg selv gøre? 

v/Cand. psych. Camilla Schrøder, aut. specialist  
i Sundhedspsykologi. 

Vi gentager dette foredrag pga. den store viden og gode 
kvalitet, der er i dette foredrag – et foredrag for alle. 
 

Tirsdag den 12. november, kl.19.00- ca. 20.30 

”At rejse med hjertesygdom” 
Foredraget kommer omkring alt vedrørende det at rejse. 

V/Overlæge Steffen Ulrik Friis 
 

Det humoristiske foredrag afholdes for 4. gang. 
 

Tirsdag den 26. november kl. 19.00- ca. 20.30 

”GIV LIV” 

Livreddende førstehjælps kursus – for alle!! 
V/Psykiatrisk Sygeplejerske & Giv Liv instruktør,  

Kira Hartmann samt medlem af lokalbestyrelsen 
Vi opfordrer alle til at deltage på temadagene 

 om GIV LIV 

Tirsdag den 10. december kl. 19.00- ca. 20.30 
 

 ”Jul og hjertemad” 
Kan julen være hjertevenlig? 

Kom og hør hvordan du bevare juleglæden og spiser 
hjertesundt uden at gøre julen – sur og trist. 

V/Diætist Lotte Juul Madsen, Hjerteforeningens 
Rådgivning København 
 
 

Madlavningskursus i Hjerteforeningen i Helsingør 
 

Vi arbejder på at oprette et madlavningskursus, som gerne 
skulle starte efter nytår. 
Når vores planlægning er færdig, vil starten for kurset blive 

annonceret i den lokale presse. Samt på vores hjemmeside: 
www.helsingoer.hjerteforeningen.dk 

Hjerteforeningens Hjertemotion i Helsingør 
 

 Vi starter den nye sæson onsdag den 4. september 2019 
 Kurset er hver onsdag og strækker sig over 32 uger 
 Der er 2 hold henholdsvis kl. 16. og kl. 17 og ledes af en 
  Fysioterapeut. 
 Motionen foregår på Helsingør Rehabiliterings- og  
 Træningscenter, Poppelgården, Nørrevej 95 
 3070 Snekkersten. 
 

Deltagergebyr pr. mdr. 150,00 kr. 
 

Nærmere oplysninger & tilmelding: 
Vivi Kirk Andersen, tlf. 5353 9567, eller 
Suzanne Reichhardt, Tlf. 2498 0324 

På generalforsamlingen den 2. marts 2020, er der et spændende 
foredrag med Karen Thisted som er journalist og tidligere 
redaktionschef på Ekstra Bladet samt forfatter til bestselleren 
”Det skal mærkes vi lever” er også emnet på foredraget 
 – en interviewbog med Benny Andersen og Johannes Møllehave. 


