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HjerteCenter Mølholm   
Ett sjukhus i särklass sedan 1997 

Hjertecenter Varde nu HjerteCenter Mølholm grundades 

1997 och har sedan allra första början varit det ledande 

privatsjukhuset inom hjärtområdet. Både i Danmark och 

utomlands. 

För att vara bland de bästa, krävs det kompetenta  

medarbetare. Det är vår filosofi. Alla som arbetar hos oss, 

har därför valts med omsorg. Vi är säkra på  att endast de 

bästa sjuksköterskorna, anestesiläkarna  och hjärtläkarna 

tar hand om våra patienter. 

Våra undersökningar och behandlingar är även kända  för 

att vara av högsta möjliga kvalitet inom området.  

De utförs dessutom i en mycket trygg miljö. Samma högt 

specialiserade hjärtläkare har nämligen ansvaret för 

patienten under hela förloppet och tar sig tid till de samtal 

som krävs. 
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HjerteCenter Mølholm specialiserar sig på undersökning  

och behandling av hjärtsjukdomar. Vi utför angioplastik och 

behandling av hjärtrytmrubbningar och inom dessa 

områden är vi ett av Skandinaviens största. Vi har 

genomfört mer än 25 000 behandlingar sedan början.  

Våra erfarenheter delar vi i  samarbete med 

hjärtavdelningar och forskare på  universitetssjukhus i 

både Danmark och utomlands och vi hjälper även till med 

att utbilda nästa generations specialläkare.  

Läs mer om våra specialområden på www.molholm.dk 

Vi investerar löpande och har tillgång till den senaste  

högteknologiska utrustningen, både inom behandling och 

övervakning. Därför kan vi alltid erbjuda våra patienter den 

mest moderna, mest effektiva och säkraste behandlingen. 

Det enda offentligt  

godkända hjärtsjukhuset 

HjerteCenter Mølholm är det enda privatsjukhuset   

i Danmark, som är godkänt för att utföra hjärt-  

behandlingar inom det offentliga vårdsystemet. 

Våra specialområden Den senaste teknologin 

Visste du att du har  

möjlighet att få hjärtsjukvård 

i Danmark? 

Många vet inte att de har möjlighet att få hjärtsjukvård i 

Danmark enligt EU:s regler. Enligt en studie från 

Socialstyrelsen är hjärt-  och kärlsjukdomar den 

vanligaste dödsorsaken i Sverige idag.   

Samtidigt står allt för många på väntelistor för livsviktiga 

hjärtundersökningar och behandlingar. 

På HjerteCenter Mølholm är vi redo att hjälpa dig idag. 

Vi kan ge dig råd om din behandling och  hjälper dig 

gärna med praktiska och ekonomiska  frågor i 

kontakten med Försäkringskassan. Vi har flera års 

erfarenhet av rådgivning och hjälp till svenska patienter 

som behöver hjärtsjukvård. 

Du kan kontakta vår specialist på området,   

Gabriella, på 010 585 33 40 

. 
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Bland de bästa  

hjärtsjukhusen 

Uppmätt efter patienternas tillfredsställelse på en skala 

från 1– 5: 

 

• Förloppet från inläggning till utskrivning 4,8 

 

• Svar på frågor som ställs under vistelsen 4,8 

 

• Förståelig information under vistelsen 4,8 

 

• Tillfredsställelse med behandlingen 4,8 

 

• Personalens vänlighet och tillmötesgående     4,9 

 
• Renhetsgraden i avdelningens lokaler 4,8 

Hjärt-kärlsjukdom i Sverige 

• 1,4 milj. svenskar lider av hjärt-kärlsjukdom 

• 27 500 insjuknar i hjärtinfarkt 

• Mer än 7 000 dör varje år i hjärtinfarkt 

• Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken med 

37% och fördelningen män till kvinnor 50/50 

• Mer än 300 000 svenskar har förmaksflimmer 

• Mer än 10 000 svenskar drabbas av akut  

hjärtstopp 

 

Även patienter som kommer till oss när det är för 

lång väntetid inom den offentliga vården är mycket 

nöjda. Det visar den danska  LUP-undersökningen, 

där mer än 160 000  personer har delat med sig av 

sina åsikter. 

 
Från den danska landstäckande undersökningen av patientupplevelser (LUP),  med 

utgivningsdatumet 16/3 2016. 

Thomas, 46 år, familjefar och hjärtpatient: ”Jag fick  

diagnosen dåligt hjärta. Det var som en sil, fullt av hål. 

Oanvändbart. Jag undrar, när hamnar jag på  

operationsbordet? Ingen kan ge mig ett svar. En dag fick 

jag nog. Jag googlade HjerteCenter Mølholm.   

45 minuter efter att jag hade skickat in min journal, blev 

jag uppringd. Jag ska opereras och de har tid för mig nu. 

Var hade hänt om jag inte hade varit proaktiv?” 

Steen Tinning, 54 år, golfspelare och hjärtpatient: 

”Ett hjärtproblem kommer aldrig lägligt. Mitt i alltihop och 

medan man gör det man brukar. Jag drabbades mitt i 

glädjen när jag spelade golf. Allt för många av oss 

riskerar att dö av en hjärtsjukdom  om vi inte gör något. 

Så jag rekommenderar en undersökning på HjerteCenter 

Mølholm. 

Fråga om allt 

Har du frågor om väntetid eller behandlingsförlopp, är du välkommen att ringa vår svensktalande patientrådgivare på 

telefon 010 585 33 40 eller skicka ett e-postmeddelande till hjerte@molholm.dk. Vi svarar så snabbt som möjligt och 

senast inom 24 timmar. 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

HjerteCenter Mølholm 

Brummersvej 1 •  DK-7100 Vejle 

Saralyst Allé 50  •  DK-8270 Højbjerg  

Tlf.: +45 87 20 30 40  •  www.molholm.dk 

”Hur länge ska ditt hjärta  

stå på väntelistan?” 

”Var fjärde av Danmarks  

150 000 golfspelare kan  

dö av en hjärtsjukdom.” 
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