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HjerteCenter Mølholm 

Årsrapport 2020 
HjerteCenter Mølholm er en klinik på Privathospitalet Mølholm. HjerteCenter Mølholm ledes af klinikchef, 
Ph.D., dr.med. Peter Steen Hansen. Den største aktivitet er behandling af forstyrrelser i hjerterytmen. Og, 

først og fremmest, behandling med kateterbaseret ablation. Siden vi startede 
virksomheden i HjerteCenter Varde i 2002 har vi foretaget mere end 8.000 
ablationsbehandlinger, hvoraf mere end 6.000 har været på grund af 
atrieflimren. HjerteCenter Mølholm varetager herudover ambulant udredning, 
behandling og opfølgning af personer med mistanke om sygdomme i hjerte og 
kredsløb, inklusive ultralydsskanning (ekkokardiografi, både udvendigt og 
indvendigt fra spiserøret), langtidsoptagelse af EKG (Holter-optagelse) og 
døgn-blodtryksmåling. Vi foretager CT-scanning af hjertet, uden kontrast for at 
opdage forkalkning (”Kalk-score”) og med kontrast for at opdage 
forsnævrninger i hjertets kranspulsårer. Udover CT-scanning af hjertet og 

hjertets kranspulsårer foretages direkte kranspulsåreundersøgelser (KAG) og ballonbehandlninger 
(PCI). Kvalitetsdata fra undersøgelser og behandlinger rapporteres dels til Dansk Hjerteregister (KAG, 
PCI og hjerte-CT), dels til Ablation.dk.  
 
2020 har – også i HjerteCenter Mølholm – været præget af Covid-19. Patientrettighederne vedrørende 
ventetider blev sat i bero i marts og er endnu ikke genindført. Og vi stillede narkoseudstyr og 
respiratorer til rådighed for regionerne i en periode i foråret. Dette medførte samlet set en noget 
reduceret aktivitet i forårsmånederne, men herefter er aktiviteten vendt tilbage til normalt niveau. 
 
 
Ablationsbehandlinger i 2020  
 
Der er i alt foretaget 449 ablationsbehandlinger, hvoraf 391 har været ablationsbehandling for atrieflimren. 
Øvrige behandlinger har været for atrieflagren, AVNRT, WPW, fokal atrial takykardi (FAT/EAT), His-RFA og 
VES/VT.  
 
 
Ventetider  
 
Den gennemsnitlige ventetid for ablationsbehandling, uanset type, har ligget på to uger.  
 
 
Hvor kommer patienterne fra?  
 
Mange af patienterne til ambulant undersøgelse og til behandling for hjerterytmeforstyrrelse med ablation er 
henvist fra regionerne. Patientrettighederne (”Det udvidede fri sygehusvalg”) har, som omtalt ovenfor, været sat i 
bero i det meste af 2020, men vi har - udenom ”Det udvidede fri sygehusvalg”- haft aftaler med flere af 
regionerne om behandling af patienter. Herudover har vi modtaget patienter med helbredsforsikring og et 
stigende antal udenlandske patienter – først og fremmest fra Norge og Sverige.  

Resultater  
 
Ablation for atrieflagren, AVNRT, WPW, EAT og VES/VT har alle været vellykkede. Det vil sige, at det ikke 
længere var muligt at starte arytmien efter ablation. Hos alle patienter med atrieflimren lykkedes det at isolere 
lungevenerne, således at elektriske impulser hverken kunne komme ind eller ud af områderne omkring 
lungevenernes indmunding i venstre forkammer.  
 
 
Komplikationer  
 
I 2020 har vi haft en enkelt komplikation til ablationsbehandling af atrieflimren - en efterblødning ved 
punkturstedet i lysken (”hæmatom”), som krævede karkirurgisk behandling.  Herudover har vi ikke haft 
komplikationer. Det giver en komplikationsfrekvens på 0,2% i alt og 0,26% for ablation af atrieflimren.  
Alle patienter, bortset fra den ene med blodansamling i låret, blev udskrevet indenfor et døgn.  
 
 
Opfølgning  
 
Samtlige patienter, der har gennemgået ablation for atrieflimren ved HjerteCenter Mølholm følges rutinemæssigt 
op efter 12 måneder. I perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 gennemgik 224 patienter med anfaldsvis 
atrieflimren deres første ablation. I løbet af et års opfølgning fik kun 8 af disse patienter tilbagefald, som har 
krævet fornyet ablationsbehandling, svarende til 4%.  
 
 
Medarbejdere  
 
Siden nedlukningen i starten af marts 2020 har to speciallæger (klinikchef Peter Steen Hansen og 
speciallægekonsulent Jacob Pontoppidan) taget sig af ablationsbehandling. Tre speciallægekonsulenter har, 
sammen med klinikchef Peter Steen Hansen, på deltidsbasis dækket den ambulante funktion med 
ekkokardiografi og andet.Tre sygeplejersker har medvirket ved ablationsbehandlinger, KAG og PCI. Team 3 
sekretærerne og vores svensktalende patientrådgiver har medvirket til planlægning og afvikling af patientforløb 
og har taget sig af relevante patientkontakter før og efter undersøgelse og behandling.   
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