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Invitation 
 

Bliv inspireret til fremtidens rehabilitering af hjertepatienter med brug af ny teknologi  
og deltag i den virtuelle konference om forskningsprojektet: 

Future Patient – telerehabilitering af patienter  
med hjertesvigt & forkammerflimmer 

 
Torsdag den 16. september 2021 kl. 13.00-15.30 

 

 
 
 
Gennem samskabelse mellem hjertepatienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, virksomheder og 
forskere har vi udviklet og testet et telerehabiliteringsprogram for patienter med hjertesvigt og for-
kammerflimmer. På konferencen vil vi præsentere indhold af Future Patient Telerehabiliterings pro-
grammet med Hjertesportalen.dk som et omdrejningspunkt. Hør om hvordan wearables som skridt-
tæller, sovesensorer, mv guider patienter i deres rehabiliteringsforløb, og bliver en del af en digital 
værktøjskasse til hjertepatienter.  
 
Projektet er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Animationspuljen Viborg Kommune 
og medfinansiering fra alle parterne.  
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Program 
 
Ordstyrer: Birthe Dinesen, professor, Laboratoriet for Velfærdsteknologi- Telesundhed & Telerehabilitering, 
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 
 
13.00  Velkommen og præsentation af programmet ved Birthe Dinesen 
 
13.05  Præsentation af programmet ”Future Patient - telerehabilitering af hjertesvigtspatienter” - herunder 

den digitale værktøjskasse Hjerteportalen.dk ved Birthe Dinesen  
 
13.20 Hvad er de kliniske effekter af telerehabilitering af hjertesvigtspatienter? Ved Malene Hollingdal,  

overlæge, Hjerteafdelingen, Regionshospitalet Viborg 
 
13.35 ”Det er mit hjerte der handler om, så må det være mig der tager hovedansvaret”- i en video fortæller 

to patienter om deres erfaringer med telerehabilitering i Future Patient projektet  
 
13.40  Motivation og telerehabilitering? ved Helle Spindler, lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet  
 
13.55  PAUSE 
 
14.05 Udvikling af ”Future Patient - telerehabiliteringsprogram til patienter med forkammerflimmer og på-

rørende” - resultater fra en samskabelsesproces og pilotfase ved Dorthe Svenstrup Møller, overlæge & 
Helle Mark Mogensen, projektsygeplejerske, Hjerteafdelingen, Regionshospitalet Viborg 

 
14.20 Animationsvideo om ”Atrieflimren” – et eksempel fra patientuddannelsesmateriale på Hjerteportalen.dk 
 
14.25 e-Sundhedskompetencer – et værktøj til at forstå patienters evne til at tilegne sig, forstå og anvende 

sundhedsrelateret information ved Birthe Dinesen & Helle Spindler  
 
14.40 PAUSE 
 
14.45 Video som et redskab i telerehabilitering af patienter med hjertesvigt ved Malene Hollingdal, overlæge 

& Line Kaagaard, projektsygeplejerske, Hjerteafdelingen, Regionshospitalet Viborg 
 
14.55 Erfaringer med brug af en digital værktøjskasse i telerehabilitering af patienter med hjertesvigt – ved 

Maria Kamstrup Øland, fysioterapeut, Skive Sundhedscenter & Susanne Engbirk Grud, fysioterapeut, 
Viborg Sundhedscenter 

 
15.10 Hvad er den internationale evidens på telerehabilitering af patienter med hjertesvigt? – ved Cathrine 

Skov Schacksen, Kandidat i Industriel Medicin, Laboratoriet for Velfærdsteknologi- Telesundhed & 
Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU 

 
15.20   Virtuelt plenum - der er mulighed for at stille spørgsmål  
 
15.30  Slut 
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Tilmelding 
Det er gratis at deltage, men der opkræves et no-show gebyr på 175 kr . 
 
Registrering  
Du kan tilmelde dig HER eller på dette link: 
https://smiadm2.hst.aau.dk/events/register.php?Event=42368 
 
Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et link til den virtuelle konference. Videoplatformen er 
ZOOM.  
 
Den 14. september 2021 er sidste frist for tilmelding. 
 
Spørgsmål 
Kontakt gerne:  
 
Sofie Dalskov Leisted, Studentermedhjælp, e-mail: sodale@hst.aau.dk  
 
&   
 
Birthe Dinesen, Professor & Leder af Laboratoriet for Velfærdsteknologi - Telesundhed & Telereha-
bilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet på e-mail: bid@hst.aau.dk 
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