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HjerteCenter Mølholm 

Årsrapport 2020 
HjerteCenter Mølholm är en klinik på Privathospitalet Mølholm. HjerteCenter Mølholm drivs av klinikchef, 
Ph.D., dr.med. Peter Steen Hansen. Den största aktivitet är behandling av hjärtrytmrubbningar och först 

och främst behandling med kateterbaserad ablation. Sen vi startade 
verksamheten på HjerteCenter Varde i 2002 har vi utfört mer än 8 000 
ablationsbehandlingar, därav har mer än 6 000 varit på grund av 
förmaksflimmer. HjerteCenter Mølholm tar dessutom hand om polikliniska 
utredningar, behandling och uppföljning av personer med misstanke om 
sjukdomar i hjärta och kärl, inklusive ultraljud av hjärtat (ekokardiografi, både 
utvändigt och inuti kroppen via matstrupen), långtidsregistrering av EKG 
(Holter-registrering) och dygnsmätning av blodtryck. Vi utför CT-skanning av 
hjärtat, utan kontrast för att upptäcka förkalkning (”Kalk-score”) och med 
kontrast för att upptäcka förträngningar i hjärtats kranskärl. Utöver CT-

skanning av hjärtat och hjärtats kranskärl görs kranskärlundersökningar (KAG) och 
ballongbehandlingar (PCI). Kvalitetsdata från undersökningar och behandlingar rapporteras dels till 
Dansk Hjerteregister (KAG, PCI och CT hjärta) och dels till Ablation.dk.  
 
2020 har – också på HjerteCenter Mølholm – varit präglat av Covid-19. Patienträttigheterna gällande 
väntetider sattes på vänteläge i mars och är ännu inte återinförd. Vi ställde narkosutrustning och 
respiratorer till förfogande för regionerna under en period våren 2020. Sammantaget ledde detta till en 
något minskad aktivitet under vårmånaderna men sedan dess har aktiviteten återgått till normala nivåer. 
 
 
Ablationsbehandlingar i 2020  
 
Totalt 449 ablationsbehandlingar har utförts varav 391 ablationsbehandling för förmaksflimmer. 
Övriga behandlingar har varit för förmaksfladder, AVNRT, WPW, fokal atrial takykardi (FAT/EAT), His-RFA 
och VES/VT.  
 
 
Väntetider  
 
Den genomsnittliga väntetiden för ablationsbehandling, oavsett typ, har varit två veckor. 
 
Vart kommer patienterna ifrån?  
 
Många av patienterna för poliklinisk undersökning och för behandling av hjärtarytmi med ablation hänvisas från 
regionerna. Som nämnts ovan har patienträttigheter (”utvidgat fritt sjukhusval”) avbrutits under större delen av 
2020, men vi har - förutom det ”utvidgade fria valet av sjukhus” - haft avtal med flera av regionerna om 
behandling av patienter. Dessutom har vi haft patienter med sjukförsäkring och ett ökande antal utländska 
patienter - främst från Norge och Sverige.  

Resultat 
 
Ablation för förmakfladder, AVNRT, WPW, EAT och VES/VT har alla varit framgångsrika. Det vill säga att det 
inte längre var möjligt att provocera arytmin efter ablation. Hos alla patienter med förmaksflimmer isolerades 
lungvenerna framgångsrikt så att elektriska impulser varken kunde komma in i eller ut ur områdena runt 
lungvenernas öppning i det vänstra förmaket. 
 
Komplikationer  
 
Under 2020 har vi haft en enda komplikation till ablationsbehandling för förmaksflimmer - en efterblödning vid 
stickstället i ljumsken (”hematom”), som krävde karkirurgisk behandling.  Utöver detta har vi inte haft 
komplikationer. Det ger en komplikationsfrekvens på 0,2 % totalt och 0,26 % för ablation av förmaksflimmer.  
Alla patienter, frånsett den ena patienten med hematom vid låret, blev utskrivna inom ett dygn.  
 
 
Uppföljning  
 
Samtliga patienter som har genomgått ablation för förmaksflimmer på HjerteCenter Mølholm följs enligt rutin 
upp efter 12 månader. Perioden 1. januari 2019 till 31. december 2019 genomgick 224 patienter med attackvis 
förmaksflimmer deras första ablation. Vid 1 års uppföljning hade endast åtta av dessa patienter återfall som 
krävde re-ablationsbehandling, motsvarande 4 %. 
 
 
Medarbetare  
 
Sedan stängningen i början av mars 2020 har två specialister (klinikchef Peter Steen Hansen och specialistkonsult 
Jacob Pontoppidan) tagit hand om ablationsbehandling. Tre specialistkonsulter, tillsammans med klinikansvarig 
Peter Steen Hansen, deltog på deltid på öppenvårdsfunktionen med ekokardiografi och annat. Tre sjuksköterskor 
har deltagit i ablationsbehandlingar, KAG och PCI. Team 3-sekreterarna och vår svenskspråkiga patientrådgivare 
har varit involverade i planering och genomförande av patientförlopp och har tagit hand om alla relevanta 
patientkontakter före och efter undersökning och behandling. 
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