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“ET HJERTE SKAL IKKE VENTE”
Peter Steen Hansen. Overlege, dr. med. Spesiallege i kardiologi/elektrofysiologi

HjerteCenter Mølholm
Et sykehus i særklasse siden 1997

Hjertecenter Varde nå HjerteCenter Mølholm ble etablert i
1997 og har helt fra begynnelsen vært det ledende
privatsykehuset på hjertesykdommer. Både i Danmark og
internasjonalt.
For å være best må vi ha de mest kompetente
medarbeiderne. Det er vår filosofi. Alle som arbeider hos
oss, er derfor valgt med omhu, slik at vi kan være sikre på
at det kun er de dyktigste sykepleierne, anestesilegene og
hjertelegene som tar hånd om våre pasienter.
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Våre undersøkelser og behandlinger er av den grunn
også kjent for å holde høyeste faglige kvalitet.
Og ikke minst utføres de i et spesielt trygt miljø. Den
samme høytspesialiserte hjertelegen har nemlig ansvaret
for pasienten gjennom hele prosessen og tar seg tid til
alle de nødvendige samtalene.

Våre spesialområder

Den nyeste teknologien

HjerteCenter Mølholm er spesialisert på undersøkelse og
behandling av hjertesykdommer. Vi utfører ballongutvidelser og behandling av hjerterytmeforstyrrelser, der
vi er et av Skandinavias største sentre. Vi har foretatt
mer enn 25 000 behandlinger siden vi åpnet dørene.
Våre erfaringer deler vi i samarbeid med hjerteavdelinger
og forskere på universitetssykehus både i Danmark og
internasjonalt. Ikke minst bidrar vi til utdanning av
kommende spesialister.

Vi investerer løpende i og har det nyeste høyteknologiske utstyret til rådighet, både til behandling og
overvåkning. Derfor kan vi alltid tilby våre pasienter
den mest moderne, effektive og sikre behandlingen.

Les mer om våre spesialområder på www.molholm.dk

Det eneste offentlig
godkjente hjertesykehuset
HjerteCenter Mølholm er det eneste privatsykehuset i
Danmark som er godkjent til å utføre hjertebehandlinger
for det offentlige systemet.
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Blant de beste
hjertesykehusene

Hjertesykdommer i Norge

Målt etter pasientenes tilfredshet på en skala fra
1 til 5:
• Prosessen fra innleggelse til utskrivning

4,8

• Svar på spørsmål stilt under
innleggelsen

4,8

• Forståelig informasjon under
innleggelsen

4,8

• Tilfredshet med behandlingen

4,8

• Personalets vennlighet og
imøtekommenhet

4,9

• Renheten i avdelingens lokaler

4,8

Hjerte- og karsykdommer er fellesbetegnelsen for
sykdommer som oppstår i hjertet og/eller i blodkarene i kroppen. De to mest kjente, og vanlige, er
hjerteinfarkt og hjerneslag. Hjerte- og karsykdommer
er den hyppigste dødsårsaken i Norge og vestlige
deler av verden. Noen av oss har hjerte- og karsykdom i familien, og da er det lurt å passe ekstra godt
på.

Også pasienter som kommer til oss når det er for
lang ventetid i det offentlige, er svært tilfreds.
Det viser den danske LUP- undersøkelsen, der
der mer enn 160 000 mennesker har gitt sine
tilbakemeldinger.
Fra den danske, landsdekkende undersøkelsen av pasientopplevelser (LUP), utgitt 16. mars 2016.

“Hvor lenge skal hjertet
mitt stå på venteliste?”

Thomas, 46 år, familiefar og hjertepasient: ”Jeg fikk
konstatert dårlig hjerteklaff. Den var gjennomhullet som
en sil. Ubrukelig. Jeg ville vite når jeg skulle opereres.
Men fikk ingen svar. På et tidspunkt ble det for mye for
meg. Jeg googlet HjerteCenter Mølholm. Og 45 minutter
etter at jeg sendte inn journalen min, ble jeg ringt opp.
Jeg skulle opereres, og de hadde tidspunktet klart.
Hva ville skjedd om jeg ikke hadde vært proaktiv?"

“Hver 4. golfspiller av
Danmarks 150 000 golfspillere
kan dø av en hjertesykdom.”
Steen Tinning, 54 år, golfspiller og hjertepasient:
”Hjertesykdom kommer alltid ubeleilig.
Midt i alt annet, og mens man holder på med det man
pleier å gjøre. Jeg ble rammet midt i gleden av å
spille golf. Altfor mange av oss kan risikere å dø av
hjertesykdom, hvis vi ikke foretar oss noe.
Så jeg anbefaler en forundersøkelse på HjerteCenter
Mølholm.

Spør om alt
Har du spørsmål om ventetid eller behandlingsforløp, er du velkommen til å ringe oss på telefon
+45 76 42 74 20 eller skrive en e-post til hjerte@molholm.dk.
Vi svarer så raskt vi kan, og senest innen 24 timer.
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
HjerteCenter Mølholm
Brummersvej 1 • DK-7100 Vejle
Saralyst Allé 50 • DK-8270 Højbjerg
Tlf.: +45 87 20 30 40 • www.molholm.dk

