
 

 
Forskningsprojektet eMindYourHeart giver mulighed for at blive klogere på den 
sundhedsfaglige praksis og borgernes udbytte af hjerterehabilitering i 
Rehabiliteringsenheden, Randers Sundhedscenter.  

 
Deltagerne i målgruppen haft en positiv oplevelse af, at deres tilstand og 
udfordringer er blevet taget alvorligt, og de fleste har sat pris på muligheden for at 
deltage i studiet – enten med deres data til kontrolgruppe eller som en del af 
interventionsgruppen.  

 
Projektet er særlig interessant – både for Randers kommune, for fagpersoner og 
for målgruppen – fordi tilbuddet om psykologhjælp kan bidrage til at skabe et 
mentalt overskud blandt hjertesyge mennesker med angst og depression, så de er 

i stand til arbejde med flere aspekter af det rehabiliteringsforløb, der tilbydes. Dog 
er der opmærksomhed på den gruppe, der har manglende overskud, manglende IT hardware og/eller manglende E-
sundhedskompetencer, da denne særlige gruppe fravælger deltagelse i digitale indsatser som Emindyourheart og E-læring fra det digitale 
sundhedscenter. 

 
Indsatsen til deltagere med hjertekar-sygdom er vanligt bygget op omkring den nationale kliniske retningslinje for hjerterehabilitering 
og det regionale forløbsprogram for hjertekarsygdom: Rehabiliteringsenheden rapporterer kommunale hjerterehabiliteringsdata via en 
webservice fra HjerteKomMidt til Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Ift. til indikator på ’Screening for angst og depression’, så 

screenes årligt over 90 % af deltagerne med hjertekarsygdom for angst og depression. Der følges op med støttende samtale, hvis 

borger har tegn på angst eller depression og forløbet: ’Lær at tackle angst og depression’ tilbydes. Deltagerne støttes også i at tage 
kontakt til almen praksis med henblik på viderehenvisning til psykolog, hvis dette skønnes relevant. 
 
Forløbet varer vanligt 12 uger med fremmøde to gange om ugen og der er tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, en 

klinisk diætist og undervisning ved en psykolog. Deltagerne får superviseret træning og patientuddannelse med fokus på blandt andet 
energiforvaltning, livskvalitet med en hjertesygdom, medicin og bivirkninger, eventuelle psykiske følger og hjertesund kost.  Der tilbydes 
ekstra støttende samtaler til mennesker med hjertekarsygdom og lav sundhedskompetence. 
 

Hjerterehabiliteringsforløbet er et forløb, som mennesker med hjertekarsygdomme i 
høj grad kan profitere af. Men vi er klar over, at psykiske tilstande som angst og 
depression kan være hæmmende for udbyttet af undervisningen og træningen, og at 
det øger risikoen for frafald i forløbet.  

 
I Rehabiliteringsenheden er vi bevidste om vigtigheden af at støtte borgere med 
psykiske udfordringer, men samarbejdet med forskerne bag eMindYourHeart har givet 
os en endnu en mulighed for at hjælpe borgere med særlige udfordringer. Vi håber 

derfor, at forskningsprojektet kan bidrage til, at det fremover bliver lettere for 
målgruppen at få professionel psykolog hjælp til at takle deres psykiske udfordringer. 
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