
 
 
 

Hvordan deltager du? 
 

Har du lyst til at deltage i et eller flere af  

tilbuddene, skal du blot henvende dig til din 

behandlende afdeling eller praktiserende læge.  

Du vil herefter blive kontaktet med henblik på 
planlægning af dit forløb, samt information om 

starttidspunkt og sted. 

Det er gratis at deltage i Forløbsprogrammet  

 

 

Yderligere information fås hos: 
 

Tranehaven – Gentofte Kommunes Center for 
forebyggelse og rehabilitering 

Schioldannsvej 31,2920 Charlottenlund 

Tlf. 39988802 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune, Træningscenter 

Møllebo 

Lyngby Hovedgade 1B, 2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 45 28 46 50 

 
Rudersdal Kommune, Genoptræningscentret 

Skovbrynet 

Søengen 4, 2840 Holte 

Tlf. 45 47 30 30 
 

 

 

 
 
 

     
     Forløbsprogrammer 

 
Tilbud til borgere i  

Gentofte, Rudersdal og 
Lyngby-Taarbæk kommuner  

med  
 
 

Hjerte-kar 
sygdom 

 
 
      

 
 

   



 
 

 

 

Hvad er et forløbsprogram? 
 

 

Et forløbsprogram betegner den samlede indsats for en 
specifik sygdom eller tilstand. 

I forløbsprogrammerne er der fokus på fysisk aktivitet, 

rygestop, kost, kursus om livet med en hjertesygdom 

og motivation.  
Forløbet tilrettelægges individuelt og kan strække sig over 

6-12 uger i alt. 
 

 

 Kursus om livet med hjerte-kar-sygdom 
Kurset er tilrettelagt med 3 moduler á 2 timer, 

som omhandler viden omkring håndtering af 

hverdagslivet inkl. arbejdslivet, viden om kroppen 

og håndtering og fastholdelse af 

livsstilsændringer. 

 
Modulerne bygger på erfaringsudveksling og 

refleksion fra deltagernes side og undervisningen 

afvikles i forlængelse af den fysiske træning. 

 

Undervisningen varetages af fysio- og 

ergoterapeuter, diætist og sygeplejersker. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Fysisk aktivitet   

Træning og uddannelse foregår på et af de 2 

træningscentre og varetages af fysioterapeuter 

med specialviden indenfor hjerte-kar-sygdom.  

Den fysiske træning foregår to gange om ugen  

á 1 times varighed. 
 

 Kost 

Individuel kostvejledning ved diætist. 

Udgangspunktet er dine nuværende spisevaner 

og sammen med diætisten udarbejder du en plan 

for en fornuftig sammensætning af dine måltider.   

 
 

 Rygestop 

Er du ryger og motiveret for at stoppe, så kan du 

deltage på et rygestopkursus. Få hjælp, råd og 

vejledning til selve rygestoppet og lær hvordan 
du bedst vedbliver at være ikke-ryger. 

Kurset strækker sig over 6 uger, med møder en 

gang ugentligt og opfølgning efter 3 og 6 mdr.   

   

 
 


