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Side 2 

Redaktionelt 
 

Bladudvalget vil meget gerne modtage materiale fra medlemmerne til 

Rytmeboxen. Det kan være alt fra hjerteoplevelser, rejser eller gode idéer. 

Stof til bladet skal være os i hænde senest den 15. i måned før udgivelse. 

 

… Bladudvalget 

 Jan Gottschalk, E-mail: jan@icdklubben.dk 

 Judy Johansen, E-mail: judy@icdklubben.dk 

 Bente Damgaard Thomsen, E-mail: bente@icdklubben.dk 

 

… Rytmeboxen udkommer 

15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december. 

Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD-klubben og 

lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 

 

… Medlemsskab 

For at blive medlem af ICD-klubben skal du ringe til Hjerteforeningen på 

tlf.: 70 25 00 00  

 

… Klubbens hjemmeside 

www.icdklubben.dk 

 

… Klubbens mailadresse 

kontakt@icdklubben.dk 

 

… Webmaster 

 Sanne Krogh, E-mail: sanne@icdklubben.dk 

  

mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk
mailto:bente@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk/
mailto:kontakt@icdklubben.dk
mailto:sanne@icdklubben.dk


Side 3 

Til alle jer  
”Skulle vi ikke høre lidt let julemusik” – lød spørgsmålet lige inden vi her i 

Rønnede gik i gang med at lave dej til den store bagedag sammen med 

børn og børnebørn. 

Som sagt så gjort og det var en helligelse, at der kunne komme noget 

andet ud af radioen end den efterhånden lidt tomgangsagtige kværnen om 

den ny regering. Som pensionist og lettere bruger af det offentlige system 

er det selvfølgelig vigtigt, hvad der besluttes politisk i dette land – 

ældreminister m.m. til trods – men et langt liv bl.a. i politik har lært mig, 

altid at være en lille smule skeptisk.  

For os alle er det meget vigtigt, hvad der kommer ud af den førte politik. Er 

der det nødvendige og dygtige beredskab, når vi som hjertepatienter har 

brug for det, er der tilstrækkelige midler afsat til forskning osv. 

En af de nyheder på vort område, der glædede mig mest i det år, der er 

gået, er nyheden om, at et stigende antal personer overlevede et 

hjertestop udenfor hospitalerne. Fra lidt over 2%, da jeg selv i 

begyndelsen af 00-erne begyndte at interesseret mig for dette spørgsmål 

og til op i nærheden af 20% i dag – jo, en meget glædelig udvikling. Det 

mest interessante er egentlig, at det nok skyldes lægelig forskning samt 

udvikling og opsættelse af mange hjertestartere, men at det først og 

fremmest er en grundig og bred information til den brede befolkning om, at 

det gør en stor forskel, når der ydes almindelig lavteknologisk første 

hjælp. 

Julemusik, solen der skinner (så jeg endog må trække gardinerne for på 

arbejdsværelset) og den glædelig udvikling indenfor hele området – 

hjertepatienter gør, at jeg ikke kan lade være med at lade tankerne løbe til 

alle jer, der er medlemmer af ICD klubben og takke for alle de gode fælles 

oplevelser, vi har haft i 2016. 

Alle medlemmer samt pårørende ønskes  

En glædelig jul 

og 

et lykkebringende nytår 

 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 



Side 4 

Generalforsamling 
 
I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes hermed til 
generalforsamling 2017.  
Lørdag, d. 11. marts 2017 kl. 11.00 -12.00  
SEVERIN kursuscenter 
Skovsvinget 25 
5500 Middelfart  
 
DAGSORDEN:  
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering  

4. Orientering om nye vedtægter 

5. Indkomne forslag  

6. Valg til bestyrelsen  

7. Eventuelt  
 
Ad 5:  
Indkomne forslag.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  
være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før  
generalforsamlingen. (11. februar 2017)  
 
Ad 6:  
Følgende er på valg:  
Ulla Hansen 
Flemming Krogh 
Morten Drejer 
Jan Gottschalk 
 
Suppleanter:  
Judy Johansen, Bente Damgaard og Sanne Krogh  
 
Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende 

frokost og i vintermøde. 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 
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Vintermøde 
… ICD klubbens vintermøde lørdag, den 11. marts 2017 

For at holde traditioner i hævd holder vi også i 2017 vort traditionsrige 

VINTERMØDE. 

Mødested: Severin kursuscenter 

 Skovsvinget 25 

 5500 Middelfart 

Tidspunkt: lørdag, d. 11. marts 2016 kl. 10.00-16.00 

 

Program: 

10:00 – 11:00 Indskrivning; kaffe m. brød 

11:00 – 12:00 Generalforsamling 

12:00 – 13:00 Frokost 

13:15 – 15:45 Vintermøde m. kaffepause 

15:45 – 16:00 Afslutning 

Prisen for at deltage i frokost og vintermøde er 200,00 kr. pr. person 

 

Betaling: Til klubbens konto: Reg. nr. 5328 konto nr. 0249608 

Senest mandag, d. 6. marts 2017 

Husk venligst at oplyse dit navn og by i feltet: oplysning til modtageren 

 

Tilmelding er absolut nødvendigt. 

Tilmelding på mail:  vinter@icdklubben.dk 

Eller via ICD klubbens hjemmeside: www.icdklubben.dk 

  

mailto:vinter@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk/
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Vintermøde, fortsat… 
 

REJSER 

Er emnet for årets vintermøde. 

 

Vi har altid i ICD klubben lagt vægt på, at vi som medlemmer trods vor lille 

hjælper skulle leve et så normalt liv som overhovedet muligt.  

Til det hører muligheden for ar rejse, at komme rundt i verden og på den 

måde give os selv gode og store oplevelser. Vi ved godt, at der på 

forskellig vis kan være nogle problemer og spørgsmål, vi hver enkelt skal 

tage stilling til, derfor denne mulighed for at høre nyt på dette område. 

 

ICD og forsikring – at rejse med hjertesygdomme. 

Steffen Ulrich Friis, overlæge og lægelig konsulent, har i mange år 

beskæftiget sig med hjertesygdomme og har samtidig været konsulent for 

Europæiske rejseforsikring. 

 

”Husk din medicin” 

Farmaceut Katrine Garbrecht fra Middelfart Apotek vil ruste os til bedre at 

takle dette vanskelig emne. 
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Mindeord 
… af Susanne Schønebeck 

I september måned tog jeg afsked med min mand og ICD klubben mistede 

et medlem, Willy Schønebeck 

 

Willy har altid glædet sig til det årlige seminar, og deltog 19 gange i 

perioden 1997 til 2015. I år kunne han ikke deltage, han var for syg.  

Hans ICD, som blev hans gode ven, kunne ikke redde ham, da hans 

hjerte var slidt op. 

 

 

 

Vi vil altid mindes Willy, hans sprudlende humør og store rummelighed. 

 

Jeg beholder mit medlemskab af klubben og håber vi ses, i det næste år. 

 

 

Susanne Schønebeck 

 

 

Willy Schønebeck 
(privat foto) 
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ICD-klubbens seminarer… 
…  Steder klubben har afholdt sine seminarer gennem tiden 

 

 
 1997 3-4 maj   Hotel Hvidehus, Ebeltoft. Første seminar i klubben. 
 1998 12-13 september Hotel Legoland, Billund 
 1999 28-30 august   Oslofærgen 
 2000 19-20 august   Hotel Scandic, Sønderborg 
 2001 18-19 august   Fåborg 
 2002 17-18 august   Hotel Hjerting, Esbjerg 
 2003 16-17 august   Slagteriskolen, Roskilde 
 2004 21-22 august   Vejen Congres Hotel, vejen 
 2005 21-21 august   Hotel Svendborg, Svendborg 
 2006 12-13 august   Vingstedcentret, Vejle 10 års jubilæum 
 2007 18-19 august   Hotel Nyborg Strand 
 2008 16-17 august   LO-skolen, Helsingør 
 2009 15-16 august   Christiansminde, Svendborg 
 2010 14-15 august   Hotel Des Nordens, Flensborg 
 2011 13-14 august   Hotel Comwell, Kolding 
 2012 18-19 august   Hotel Comwell, Rebild Bakker 
 2013 17-18 august   Hotel Comwell, Middelfart 
 2014 23-24 august   Hotel Comwell, Grand Park, Korsør 
 2015 15-16 august   Hotel Scandic, Silkeborg 
 2016 13-14 august   Hotel Comwell, Sønderborg 

 

 

Tak til Helga og Kaj Nielsen fra Herning, som har været behjælpelig med 

disse oplysninger. 

 

 

 

Jan Gottschalk 
Bestyrelsesmedlem 

 



Side 9 

Salt og hjertet 
… Hvorfor er salt en risikofaktor for hjerte-kar-sygdomme? 

 

Natrium kan være med til at hæve blodtrykket 

Salt indeholder natrium, og for meget natrium kan være med til at hæve 

blodtrykket, da det binder vandet i kroppen. 

Et højt forbrug af salt på længere sigt kan gøre signifikant skade på 

hjertets muskulatur og blodkarrenes funktion. Undersøgelser viser at salt 

kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdom uafhængigt af blodtrykket. 

Indtaget af meget salt er derfor en risikofaktor for udviklingen af hjerte-kar-

sygdomme uanset din alder, men det er især vigtigt at mindske 

saltindtaget hos personer, der allerede har forhøjet blodtryk, ældre og 

overvægtige, da disse grupper har en øget følsomhed overfor salt. 

Forhøjet blodtryk 

Selv en beskeden reduktion af det daglige saltindtag vil kunne sænke 

blodtrykket og forebygge en lang række dødsfald som følge af iskæmisk 

hjertesygdom og slagtilfælde hvert år. 

Et højt saltindtag er en væsentlig årsag til forhøjet blodtryk og hjerte-kar-

sygdomme. Salt indeholder natrium, og for meget natrium kan være med 

til at øge blodtrykket. Natrium binder vandet i kroppen, hvilket også er med 

til at øge blodtrykket. Selv let forhøjet blodtryk kan gøre skade på hjertets 

muskulatur og blodkarrenes funktion. 

Indtag af for meget salt er derfor en risikofaktor for udviklingen af hjerte-

kar-sygdom, og selv en beskeden reduktion af det daglige saltindtag  

https://hjerteforeningen.dk/forebyggelse/salt/salt-og-hjertet/39%7D%7D%7D
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Salt og hjertet, fortsat… 
 

vil kunne sænke blodtrykket og forebygge en lang række dødsfald som 

følge af åreforsnævring i hjertet og apopleksi. 

Salt påvirker vigtige organer i din krop. Når du spiser for meget salt, holder 

du meget væske tilbage i kroppen, som trækkes ind i blodårerne. Herved 

øges mængden af blod i årerne og modstanden i kredsløbet øges. Det 

giver en stigning i blodtrykket, som kan påvirke hjertet, hjernen og nyrerne 

– læs hvad der sker under tegningen 

 

Illustration: Rasmus Buhl 

Hjernen 

Et for højt blodtryk får forkalkningsprocesser i de store pulsårer til hjernen 

til at stige kraftigt. Det øger risikoen for dannelse af blodpropper. Forhøjet 

blodtryk er en af de vigtigste risikofaktorer for blodprop i hjernen eller 

hjerneblødning. 

Hjertet 

Når blodtrykket stiger, skal hjertet pumpe hårdere. Et højt blodtryk slider  
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Salt og hjertet, fortsat… 
 

på karvæggen i hjertets kranspulsårer, som fremskynder åreforkalkning og 

øger risikoen for dannelse af blodpropper. 

Nyrer 

Et for højt blodtryk får nyrerne til at udskille mere salt og vand. Dine gener 

afgør, hvor godt nyrerne er til at modstå for meget salt. Nogle er såkaldt 

“saltresistente”, hvor blodtrykket kun stiger lidt. Andre er såkaldt 

“saltfølsomme”. De oplever, at blodtrykket stiger endnu mere. Et højt 

blodtryk slider på nyrerne og kan føre til en nedsat nyrefunktion. Selvom 

dine gener bestemmer, hvorvidt nyrerne kan modstå for meget salt, er det 

vanskeligt at teste, om du er “saltresistent” eller “saltfølsom”. 

Hovedpulsåren 

Et for højt blodtryk kan påvirke hovedpulsåren i maven, da blodårerne 

generelt udvider sig med alderen samtidig med, at de elastiske 

egenskaber i blodårerne aftager. Det kan give en udposning på 

hovedpulsåren, som kan briste. Sygdommen er mest udbredt blandt 

ældre. 

Arterier 

For højt blodtryk øger tendensen til åreforkalkning og blodpropper i 

arterierne. 

Tips til at spare på saltet  

 Danskerne spiser generelt for meget salt. Omkring 70-80% af vores 

saltindtag kommer fra forarbejdede fødevarer og kun ca. 15% kommer fra 

mad vi selv laver. For at mindske saltindtaget er der mange forskellige ting 

man kan gøre: 

Sådan sparer du på saltet 

Lav så meget mad som muligt fra bunden 

Bag dit eget brød 

Brug mindre salt i madlavningen og væn dine smagsløg til mindre salt 

 

https://hjerteforeningen.dk/forebyggelse/salt/salt-og-hjertet/#question
https://www.hjerteforeningen.dk/index.php?pageid=4704
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Salt og hjertet, fortsat… 
 

Smag på maden, før du spiser den, måske er det slet ikke nødvendigt at 

komme mere salt på 

Lad bordsaltet blive i køkkenet, så du ikke bliver fristet til at salte maden 

ved spisebordet 

Brug flere krydderier end du plejer både friske og tørrede krydderier. Brug 

gerne stærkt smagende krydderier som peber, chili, ingefær, hvidløg m.m. 

Begræns forbruget af færdiglavede supper, saucer og færdigretter og lav 

så meget mad som muligt fra bunden 

Begræns indtaget af marineret kød eller lav din egen marinade 

Brug rester fra aftensmaden til pålæg frem for færdigkøbt pålæg 

Begræns indtaget af fastfood og chips 

Spis kiks og nødder uden salt 

Vær opmærksom på at rygning nedsætter smagssansen 

Hvis du er ældre, skal du være opmærksom på, at din smagssans kan 

være svækket 

Gå efter Nøglehulsmærket og Fuldkornslogoet, når du køber ind 

Sammenlignet med andre fødevarer af samme type lever produkter med 

Nøglehullet og Fuldkornslogoet op til et eller flere af følgende krav: Mindre 

og sundere fedt, mindre sukker, mindre salt og flere kostfibre. Vær dog 

opmærksom på, at Nøglehulsmærket på nuværende tidspunkt ikke 

indeholder krav til salt i fx pålæg med kød, fisk og ost, så tjek 

næringsdeklarationen for indholdet af salt. 

 

 
                                                                                  Kilde: Hjerteforeningen 
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Facebook  

… ICD-klubben på Facebook 

Vores Facebook side hedder ”Hjerteforeningens ICD klub” og kan ses på 

hjemmesiden: www.facebook.com/icdklubben/ 

 

 

Det er ICD-klubben der ligger indlæg på siden eller deler andres indlæg. 

Har du ønske eller ideer til oplæg på Facebook siden, så send mig endelig 

en mail på: sanne@icdklubben.dk 

 

Sanne Krogh 
Webmaster 

https://www.facebook.com/icdklubben/
mailto:sanne@icdklubben.dk
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FARVEL… 
 

Onsdag, d. 7. december 2016 måtte jeg tage afsked med en rigtig gammel 

ven. Nu – træt af dage og uden nogen energi, måtte den nødvendigvis 

skiftes ud. Siden maj 2006 havde den trofast fulgt mig dag efter dag. 

På ”Riget” fik den sin dødsdom og en ny fætter overtog dens plads. 

Ja, sådan kunne jeg godt beskrive, at jeg i begyndelsen af december 

måned, måtte tage til Rigshospitalet for at få skiftet min ICD-er. 

Som forventet forløb det uden problemer. Afsted hjemmefra tidligt om 

morgenen – ja nærmest midt om natten, ad motorvejen og gennem 

København i morgenmyldertiden for at komme frem til tiden. Det største 

problem var egentlig, at jeg skulle være fastende. Efter de første 

indledende øvelser var det så bare at vente og vente og vente. Klokken 

15.30 fik jeg besked om, at skiftet af min ICD-er var udsat til næste dag.  

(Der var kommet hele 7 akutte ind med blodpropper)  

Jeg kunne tage hjem og komme næste dag kl. 07:00. Efter lidt snak frem 

og tilbage fik jeg dog overbevist afdelingen om, at jeg kunne overnatte 

der. (”Jeg havde jo brugt min seng”, som de sagde) 

Efter en hyggelig aften sammen med min ene søn (bor i København) og 

en nats søvn var jeg klar næste morgen. 

Udskiftningen tog i alt en time. Var i lokalbedøvelser der, hvor 

udskiftningen skulle ske, således at jeg kunne følge arbejdet hele tiden. 

Samtale med læge og sygeplejersker hele tiden. Det hele forløb yderst 

professionelt og dygtigt og yderst tillidsskabende. 

Jeg har kun ros tilovers for hele forløbet. Nok travlt, men yderst venligt og 

professionelt personale overalt. Stor tak til Hjertemedicinsk klinik B, 

daghospitalet B 3142. 

 

 

 

Svenn Erik Kristensen 

Formand  
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Aktiviteter 
 

  

Vintermøde og 

generalforsamling 

Lørdag, den 11. marts 2017 kl. 

10:00 på Kursuscenter 

SEVERIN i Middelfart 

   

Rytmeboxen  

Onsdag, den 15. marts 2017 

kl.23:59 udkommer 

Rytmeboxen nr. 114 på ICD-

klubbens hjemmeside 

 

11 
 

15 

MAR  MAR 

   

  

Rytmeboxen 

Torsdag, den 15. juni 2017 kl. 

23:59 udkommer Rytmeboxen 

nr. 115 på ICD-klubbens 

hjemmeside   

   

Seminar 2017 

Fra lørdag, den 12. august til 

søndag den 13. august 2017 

på Hotel Opus i Horsens 

15 
 

13 

JUN  AUG 

   

 

 

Se ICD-klubbens hjemmeside for yderligere information: 

www.icdklubben.dk 
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Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: 
svennerik@icdklubben.dk 
Mobil: 2298 6342 

 

 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13 
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail: 
soeren@icdklubben.dk 
Mobil: 3026 9286 

 

 

 
Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
E-mail: 
ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 8641 0535 

 

 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
E-mail: 
jan@icdklubben.dk 
Tlf.: 5943 6778 
Mobil: 4078 6978 

 

 

 
Kasserer 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail:  
flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815 
 

 

 

 
Suppleant: 
Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail: 
judy@icdklubben.dk 
Mobil: 4088 6270 

 

 

 
Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
E-mail: 
annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 3514 2646 
Mobil: 4085 2646 

 

 

 
Suppleant: 
Bente Damgaard Thomsen 
Minervavej 23 
6960 Hvide Sande 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Mobil:: 4017 5764 

 

 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Morten Drejer 
Fasanvej 6 C 
8500 Grenaa 
E-mail: 
morten@icdklubben.dk 
Tlf.: 8681 0185 
 

 

 

 
Webmaster og 
Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147,1-5 
2300 København S 
E-mail:  
sanne@icdklubben.dk 
 
 

 

 

 
Vognmagergade 7, 3. sal 
1120 København K 
Tlf.: 70 25 00 00 
www.hjerteforeningen.dk 
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