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HjerteCenter Mølholm 
Et hospital i særklasse siden 1997 

Hjertecenter Varde nu HjerteCenter Mølholm blev etableret i 

1997 og har siden begyndelsen været det førende 

privathospital inden for hjerteområdet. Både herhjemme 

og i udlandet. 

At være blandt de bedste kræver de mest kompetente 

medarbejdere. Det er vores filosofi. Alle, som arbejder 

hos os, er derfor valgt med omhu, så vi er sikre på, at 

kun de dygtigste sygeplejersker, anæstesilæger og 

hjertelæger tager hånd om vores patienter. 

Vores undersøgelser og behandlinger er da også  

anerkendt for at være af højeste faglige kvalitet.  

Oven i købet udført i et særligt trygt miljø. Den  

samme højtspecialiserede hjertelæge har nemlig  

ansvaret for patienten gennem hele forløbet og tager 

sig tid til de samtaler, der skal til. 
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HjerteCenter Mølholm er specialiseret i undersøgelse og  

behandling af hjertesygdomme. Vi udfører ballonud-  

videlser og behandling af hjerterytmeforstyrrelser, hvor vi er 

et af Skandinaviens største centre. Vi har foretaget mere 

end 25.000 behandlinger, siden vi begyndte. Vores 

erfaringer deler vi i samarbejde med hjerteafdelinger og 

forskere på universitetshospitaler både i Danmark og i 

udlandet og er også  med til at uddanne kommende 

speciallæger. 

Læs mere om vores specialer på www.molholm.dk  

Vi investerer løbende og råder over det nyeste,  

højteknologiske udstyr til både behandling og over-  

vågning. Derfor kan vi altid tilbyde vores patienter den  

mest tidssvarende, effektive og sikre behandling. 

Eneste offentligt  godkendte 

hjertehospital 

HjerteCenter Mølholm er det eneste privathospital   

i Danmark, der er godkendt til at udføre hjerte-  

behandlinger for det offentlige system. 

Det frie sygehusvalg  

gælder også dig 

Du skal ikke vente mere end 1 måned på hverken 

udredning eller behandling fra det offentlige. Så 

træder det frie sygehusvalg i  kraft, og du kan bede 

om at få en henvisning til Privathospitalet Mølholm. 

Det lyder enkelt, men det er vores erfaring, at 

mange har svært ved at overskue deres 

patientrettigheder. Derfor tilbyder vi hjælp.  

Ring på tlf. 76 42 74 20 og tal med en af vores 

dygtige medarbejdere. 

Vores specialer Den nyeste teknologi 
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Blandt de bedste  

hjertehospitaler 

Målt på patienternes tilfredshed på en skala fra 

1 – 5: 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

• Forløbet fra indlæggelse til udskrivelse 

• Svar på spørgsmål, stillet under  

indlæggelse 

• Forståelig information under  

indlæggelsen 

• Tilfredshed med behandlingen 

• Personalets venlighed  

og imødekommenhed 

• Renheden af afdelingens lokaler 

4,9 

4,8 

Hjertesygdomme i DK 

• Mere end halvdelen af os over 55 år  

rammes af en hjerte-kar-sygdom. 

• Flere end 466.000 danskere lever  

med en hjerte-kar-sygdom. 

• Hvert år rammes mere end 50.000 danskere  af 

en hjerte-kar-sygdom. 

• Hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom.   

Det er 12.063 danskere i løbet af ét år. 

• Åreforsnævring i hjertet er den enkeltsygdom, som 

flest danskere dør af. 

• I en kommune med 50.000 indbyggere er der  ca. 

4.000 borgere med hjerte-kar-sygdom 

 

Også patienter, der kommer hos os, når der  er 

for lang ventetid i det offentlige, er meget  

tilfredse. Det viser LUP undersøgelsen, hvor  

mere end 160.000 mennesker har givet deres 

feedback. 
 

Fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), udgivet d. 16/3 2016. 

Thomas, 46 år, familiefar og hjertepatient: ”Jeg fik  

konstateret dårlig hjerteklap. Den var hullet som en si. 

Ubrugelig. Jeg spørger, hvornår jeg skal på briksen. 

Ingen kan give mig svar. På et tidspunkt bliver det for 

meget. Jeg googler HjerteCenter Mølholm. 

Og 45 minutter efter, at jeg har sendt min journal, bliver 

jeg ringet op. Jeg skal opereres, og de har en tid til mig 

nu. Hvad var der sket, hvis jeg ikke havde været 

proaktiv?” 

Steen Tinning, 54 år, golfspiller og hjertepatient:  ”Et 

hjertetilfælde kommer altid upassende. Midt  i det hele 

og mens man gør, som man plejer. Jeg blev ramt midt 

i glæden ved at spille golf. Alt for mange af os kan 

risikere at dø af en hjertesygdom, hvis vi ikke gør 

noget.  

Så jeg anbefaler en forundersøgelse på HjerteCenter 

Mølholm, Danmarks bedste hjertehospital”. 

Spørg om alt 

Har du spørgsmål om ventetid eller behandlingsforløb, er du velkommen til at ringe på tlf. 76 42 74 20 eller skrive 

en mail på hjerte@molholm.dk. Vi svarer hurtigst muligt og senest inden for 24 timer. 

“Hvor længe skal dit hjerte 

stå på venteliste?” 
“Hver 4. ud af Danmarks 
150.000 golfspillere kan  

dø af en hjertesygdom.” 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

HjerteCenter Mølholm 
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