
LIVET MED 
HJERTESVIGT 

Til dig der har fået hjertesvigt
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F or de fleste kommer det som et chok at få konstateret 
en alvorlig, kronisk tilstand som hjertesvigt. Oven i chok-
ket er der en masse nye ord og begreber, man skal for-

holde sig til. For mange hjertesvigtpatienter vil det betyde en 
hverdag med hyppige besøg hos lægen og på hospitalet. 

Hjertesvigt kan ikke helbredes. Men jo mere du ved om til-
standen, dens behandling og eventuelle livsstilsændringer, jo 
større chance er der for, at du kan fortsætte med at leve det 
liv, du plejer. Formålet med denne minibog er at hjælpe dig i 
den svære proces, det kan være at få konstateret hjertesvigt. 
Vi håber, at bogen kan give svar på mange af de spørgsmål, 
du har, efter du har fået konstateret hjertesvigt. 

Få et godt liv med 
hjertesvigt
Hjertesvigt er en kronisk sygdom, som ikke kan 
helbredes. Men du kan lære at leve, så den påvirker 
din hverdag mindst muligt. 

Jo mere du ved om hjertesvigt, behandlingen og even-
tuelle livsstilsændringer, jo større chance er der for, at du 
kan fortsætte med at leve det liv, du plejer.
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De typiske symptomer 
på hjertesvigt er væ-
skeophobning, usæd-

vanlig træthed og åndenød. 
Hjertesvigt er betegnelsen 
for en række tilstande og 
symptomer, hvor hjertet ikke 
er i stand til at pumpe nok 
blod rundt i kroppen. Det be-
tyder, at du ikke længere kan 
gøre alle de ting, du tidligere 
har kunnet. 

Hjertesvigt skyldes enten, 
at hjertemusklen er blevet 
stor og slap, eller at den er 
blevet stiv og uelastisk. Hvis 
hjertemusklen er stor og 
slap, kaldes det systolisk 
hjertesvigt. Det kan sam-
menlignes med en slap bal-
lon, som er let at puste luft i, 

Hvad er hjertesvigt?
Hjertesvigt dækker over en række tilstande, hvor hjertet 
ikke er i stand til at pumpe blod nok rundt i kroppen. 
Behandlingen består oftest af medicin og er nødvendig, 
for at du kan leve bedst muligt med hjertesvigt.

men som luften kun lang-
somt siver ud af igen. Er 
hjertemusklen derimod stiv, 
har blodet svært ved at 
komme ind i hjertet. Det kal-
des diastolisk hjertesvigt. En 
stiv hjertemuskel kan sam-
menlignes med en hård og 
uelastisk ballon, som er svær 
at puste luft i, og som luften 
hurtigt løber ud af igen. 

Når du får konstateret 
hjertesvigt, vil du sikkert stil-
le dig selv spørgsmålet  
– hvorfor mig? Årsagerne til 
hjertesvigt kan være mange. 
I over en tredjedel af tilfæl-
dene er det faktisk ikke mu-
ligt at finde nogen egentlig 
årsag. Hjertesvigt kommer til 
udtryk gennem mange for-
skellige symptomer og har 
vidt forskellige årsager. Der-
for er behandlingen af hjer-
tesvigt også meget forskellig 
fra person til person. Langt 
de fleste vil udelukkende bli-
ve behandlet medicinsk.

Hjertesvigt er en tilstand, 
der forandrer sig over tid. En 
god periode uden sympto-
mer kan afløses af en dårlig 
periode. Det bedste du kan 
gøre, er at følge de råd om 
levevis og medicinering, du 
får af lægen. Og selvfølgelig 
reagere, hvis din tilstand bli-
ver værre. 

DE HYPPIGSTE 
ÅRSAGER TIL 
HJERTESVIGT ER:

• Blodprop i hjertet
• Forhøjet blodtryk
•  Forsnævring i hjertets 

kranspulsårer
• Hjerteklapfejl
•  Hjerterytmeforstyrrelser
•  Medfødte hjerte- 

sygdomme
• Alkoholisme
• Stofskiftesygdomme
• Diabetes og infektioner
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Sammen-
trækningsfase

Normal Diastolisk hjertesvigt Systolisk hjertesvigt

Afslapningsfase

Sammen-
trækningsfase

Normal Diastolisk hjertesvigt Systolisk hjertesvigt

Afslapningsfase
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Prognosen
Hjertesvigt kommer til ud-
tryk på mange måder, og 
det er meget forskelligt fra 
patient til patient, hvor hårdt 
man rammes, og hvor længe 
man kommer til at leve med 
diagnosen. Nogle lever man-
ge år med hjertesvigt, uden 
det påvirker deres hverdag, 
mens diagnosen har større 
konsekvenser for andre. Om-
kring 61.000 har diagnosen 
hjertesvigt, og hvert år er 
der omkring 10.500 danske-
re, der får diagnosen. Mænd, 
der rammes af hjertesvigt, er 
i gennemsnit 72 år, når de 
får sygdommen, og kvinder 
er i gennemsnit 78 år. 

Hjertesvigt er en alvorlig til-
stand. Derfor er det vigtigt, at 
du selv kontakter din læge el-

ler dit hospital, hvis du føler, 
din tilstand forværres.

Behandling og medicin
Mange oplever det som en 
lettelse, når behandlingen 
går i gang. På det tidspunkt 
har man været gennem en 
periode med ventetid, og 
selv om udredningsforløbet, 
når man har fået konstateret 
hjertesvigt, kan være langt, 
oplever mange det som no-
get positivt, at der nu sker 
noget, der er med til at for-
bedre ens helbred. For de 
fleste er det en lang rejse, 
før man er i den rette be-
handling. Denne rejse kan in-
deholde en række forskellige 
elementer, og forløbet vil va-
riere fra person til person.

Der er mange forskellige 

årsager til hjertesvigt. For at 
give den bedst mulige be-
handling er det nødvendigt 
at finde årsagen til din hjer-
tesvigttilstand og vurdere 
sværhedsgraden af den. 
Derfor vil du som patient of-
te skulle igennem en hård 
periode, hvor du går til for-
skellige undersøgelser. Her 
vil lægen løbende justere din 
medicindosis. Denne periode 
er nødvendig, for at du er i 
den behandling, der skal til, 
så du kan leve bedst muligt 
med hjertesvigt.

Hjertesvigt behandles 
først og fremmest med me-
dicin. I visse tilfælde kan til-
standen behandles med en 
særlig pacemaker, som kal-
des en biventrikulær pace-
maker. Hvis der er risiko for 
hjertearytmi – en hjerteryt-
meforstyrrelse – kan det væ-
re nødvendigt med en anden 
type pacemaker, en såkaldt 
ICD, der kan forebygge al-
vorlige anfald.

I sjældne tilfælde kan der 
være behov for operation. 
Operationen kan fx bestå i at 
operere hjerteklapperne el-
ler transplantere et nyt hjer-
te. Behandlingen varierer 
dog fra patient til patient. 

Omkring 61.000 har diagnosen hjerte-
svigt, og hvert år er der omkring 
10.500 danskere, der får diagnosen.
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Stetoskopi. Dette foregår ved egen læge, der 

lytter på lunger og hjerte med et stetoskop. 

Lægen lytter efter mislyde ved hjertet (hjerte-

stetoskopi) eller vand i lungerne (lungesteto-

skopi). Er der en begrundet mistanke om hjer-

tesvigt, vil lægen inden syv dage sende dig vi-

dere til en hjertesvigtklinik på et hospital eller 

hos en privat specialist. De syv dage er dog ik-

ke et krav, men en rettesnor. 

På en hjertesvigtklinik eller hos en privat specialist bliver 

du undersøgt og eventuelt behandlet. Der er en række 

undersøgelser, som kan være relevante i denne proces:

a. Ekkokardiografisk undersøgelse (ultralydsundersøgelse): Viser, hvordan 

hjertet pumper og fungerer. Du ligger på ryggen eller siden, mens en læge 

skanner dit hjerte med et lydhoved. Undersøgelsen kræver ingen bedøvelse.

b. KAG-undersøgelsen: Foretages, hvis der er mistanke om åreforsnævring 

af hjertets kranspulsårer: Du ligger på ryggen ved fuld bevidsthed. Du bedø-

ves i lysken, hvorefter der føres et tyndt kateter ind gennem en blodåre fra ly-

sken op til hjertet. Der sprøjtes kontrastvæske ud i kranspulsårene, samtidig 

med, at et stort røntgenapparat placeret over din brystkasse kaster billeder 

op på en skærm.

c. Diverse blodprøver 

d. Hjerte-CT: En undersøgelse, hvor lægerne vurderer, om der er forsnævrin-

ger i dine kranspulsårer eller andre forhold ved hjertet, der skal reageres på. 

Undersøgelsen foregår som alle andre CT-skanninger. Det vil sige, at du ligger 

på et leje, som kører igennem skanneren, samtidig med at der tages billeder.

e. Myokardieskintigrafi: En undersøgelse, hvor der indsprøjtes et radioaktivt 

stof i en af dine blodårer, både mens du hviler, og mens hjertet er på arbejde 

(hjertet stresses med medicin). Undersøgelsen kan vise, hvilket område af 

hjertet der har dårlig blodforsyning.

f. Elektrokardiogam (EKG): Et diagram over de elektriske strømme, der dan-

nes i dit hjerte. EKG’et optages, mens du ligger ned på ryggen med elektro-

der placeret på brystet, armene og benene. Ved et normalt EKG placeres seks 

elektroder på brystkassen og en elektrode på hver arm og hvert ben. Det gør 

det muligt at måle 12 forskellige registreringer af hjerterytmen på samme tid.

FORLØBET

Se en minifilm om forløbet på www.hjertesvigt.dk

1

2
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Medicin og mulige 
bivirkninger
Din medicin er tilpasset din tilstand og dit generelle helbred. 
Derfor vil du opleve, at dosis bliver justeret løbende. Kontakt 
altid din læge, hvis du oplever bivirkninger. 

Når hjertets pumpe-
funktion er nedsat, 
reagerer kroppen ved 

bl.a. at øge pulsen, trække 
blodkarrene sammen og til-
bageholde væske i kroppen 
– alt sammen for at øge 
blodtrykket og sikre, at der 
kommer blod nok til krop-
pens vigtigste organer, dvs. 
hjerne, nyrer og hjerte. Det 
foregår automatisk, da krop-
pen aktiverer hormoner, der 
påvirker kredsløbsfunktio-
nen. Det er dog med til at 
overbelaste hjertet, og på 
lang sigt slider det på et 
hjerte, som er belastet i for-
vejen.

Den medicin, som tilpas-
ses individuelt til dig, er altså 
med til at dæmpe kroppens 
egen uhensigtsmæssige re-
aktion. På den måde er me-
dicinen med til at aflaste 
hjertet og forsinker samtidig 
udviklingen af dit hjertesvigt.

De mange undersøgelser 
beskrevet tidligere resulte-
rer typisk i, at der er en ræk-
ke medicintyper, du skal ta-
ge. Hver type medicin har 
hver sin funktion, og de er 
alle med til at forbedre din 
tilstand. Din medicin er nøje 
tilpasset din sundhedstil-

stand, og hvor hårdt du er 
ramt af hjertesvigt. Du vil 
formentlig opleve, at din me-
dicindosis løbende justeres. 
Dette sker, i takt med at dit 
hjertesvigt forbedres eller 
forværres. Du vil løbende 
komme til samtaler med sy-
geplejersker, hvor du får 
målt blodtryk og puls.

Alle slags medicin har mu-
lige bivirkninger. Kontakt al-
tid din læge, hvis du oplever 
forværring i din tilstand. Der 
kan være bivirkninger, når du 
indtager medicin, men alter-
nativet – at du ikke tager din 
medicin – vil altid være værre. 

Du vil formentlig opleve, at din 
medicindosis løbende justeres. 
Dette sker i takt med, at dit hjer-
tesvigt forbedres eller forværres.
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Vanddrivende medicin  
– diuretika og til dels  
spironolacton
Vanddrivende medicin an-
vendes til at fjerne væskeop-
hobning i kroppen. Væske-
ophobning belaster dit hjer-
te, da det betyder, at en 
større mængde væske skal 
igennem kredsløbet. Medici-
nen virker, ved at nyrerne 
udskiller ekstra meget salt, 
derfor skal du typisk tage 
kaliumtabletter eller mikstur. 
Mange patienter har glæde 
af at få yderligere vanddri-
vende medicin. Vanddriven-
de medicin gives ofte i star-
ten af behandlingen og der-
efter efter behov, fx hvis du 
har vægtstigning eller pro-
blemer med åndedrættet.

De mulige bivirkninger ved 
vanddrivende medicin er ty-
pisk svimmelhed, mangel på 
appetit, kvalme og tørhed i 
munden.

Betablokkere
Betablokkere anvendes til at 
modvirke den belastning af 
hjertet, der opstår, når pum-
pefunktionen er nedsat. Når 
hjertets pumpefunktion er 
nedsat, reagerer kroppen 
ved at øge pulsen, hvilket er 
en belastning for hjerte-
musklen. Betablokkere mod-
virker denne belastning og 
beskytter dermed hjertet. 

Behandling med betablok-
kere medfører bl.a., at pul-
sen falder. Behandlingen er 
dermed energibesparende 
for hjertet og giver færre 
symptomer. En del patienter 
får bivirkninger i de første 
uger til måneder af behand-
lingen, og du må derfor for-
vente og acceptere en mid-
lertidig forværring af symp-
tomerne, fx vægtøgning eller 
åndenød. Dette kan betyde, 
at der i en periode er mere 
behov for vanddrivende me-

dicin. Forværringen aftager 
gradvist, og du vil efter no-
get tid få det bedre. Mulige 
bivirkninger af betablokkere 
er træthed, svimmelhed, 
søvnforstyrrelser, mareridt, 
depression, kvalme, diarré, 
langsom hjerterytme og im-
potens.

De stoffer, der især har 
vist sig meget effektive i be-
handlingen af nedsat hjerte-
pumpefunktion, er en kombi-
nation af ACE-hæmmere og 
betablokkere.

MEDICINTYPER
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ACE-hæmmer og angio-
tensin II-antagonist 
ACE-hæmmere nedsætter 
blodtrykket og virker ved at 
nedsætte modstanden i de 
små pulsårer. Dette aflaster 
hjertet og medfører mindre 
åndenød. I begyndelsen af 
behandlingen kan du opleve 
hovedpine og svimmelhed 
som følge af fald i dit blod-
tryk. Andre mulige bivirknin-
ger er tør, irriterende hoste 
og ændret smagssans.

Angiotensin II-antagonist 
nedsætter også blodtrykket 
og mindsker derved hjertets 
belastning. Der er alminde-
ligvis få og sjældne bivirknin-
ger ved Angiotensin II-anta-
gonist. I få tilfælde kan der 
opstå blodtryksfald, der kan 
give svimmelhed og hoved-
pine.

Digoxin 
Enkelte patienter kan få glæ-
de af digoxin. Det kan også 
bruges som behandling ved 
forstyrrelser af hjerterytmen. 
Digoxin styrker hjertets evne 
til at pumpe blodet rundt i 
kroppen. Det udskilles lang-
somt fra nyrerne og kan give 
kvalme og diarré, hvis man 
får for meget.

LYT TIL DIG SELV
Du kender dig selv og kan bedst mærke, 
hvis noget er, som det ikke skal være. Lyt til 
din krop, og vær opmærksom, notér, og tal 
med din læge eller sygeplejerske om det.

Læs mere om medicin på 
www. hjertesvigt.dk/behandling
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Spørg lægen, hvis 
du er i tvivl 
Husk altid at spørge lægen, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse 
med din behandling. Og spørg hellere en gang for meget end en 
gang for lidt – også selv om du ikke kender lægen i forvejen. 

Fortrolighed og et godt 
samarbejde med læ-
ger og sygeplejersker 

er en vigtig forudsætning for, 
at du kan leve dit liv bedst 
muligt med hjertesvigt. De 
fleste oplever det som en 
stor mundfuld at få stillet en 
diagnose. Samtidig skal læ-
gerne finde ud af, hvad det 
egentlig er, du fejler, og hvil-
ken medicin du skal tage. Det 
er derfor helt naturligt, hvis 
du til tider føler dig forvirret.

Det er vigtigt, at du får 
spurgt om de ting, du ikke 

forstår, eller som bekymrer 
dig. Også selv om du ikke 
kender lægen eller sygeple-
jersken, der sidder over for 
dig. Det er også afgørende, at 
du taler åbent om de proble-
mer eller bivirkninger, du 
eventuelt må have. 

Det er ikke sikkert, du kan 
tage aktiv del i tilrettelæggel-
sen af din behandling, men 
det er altid en god idé at sø-
ge information og stille 
spørgsmål til de personer, du 
møder på din vej igennem 
sundhedsvæsnet.

Generelle spørgsmål:
 Vær sikker på, at du har forstået det, der bliver sagt.  
Stil spørgsmål som: 
• Det her er nyt for mig. Vil du sige det igen?
•  Du bruger nogle udtryk, jeg ikke kender. Kan du forklare 

det med andre ord?
•  Har jeg forstået det rigtigt, at … (gentag informationen med 

dine egne ord)?

Spørg om behandlingen: 
• Hvad er de næste skridt i forbindelse med undersøgelsen?
•  Hvilke risici er der ved undersøgelsen?
• Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?
• Hvad kan jeg forvente, undersøgelsen giver svar på?
• Hvem skal jeg kontakte, hvis ikke svaret kommer?
• Kan jeg forvente nogen bivirkninger ved behandlingen?
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5 GODE RÅD TIL LÆGESAMTALEN 
1.  Tag en pårørende med – to personer  

hører bedre end en. 
2.   Bed om hjælp. Når du er syg, er din  

krop svækket, og personalet er der for  
at hjælpe dig.

3.   Få personalet til at skrive en liste med 
det, du skal huske at gøre, og ting du  
ikke må.

4.  Skriv tanker og spørgsmål ned over de 
ting, der bekymrer dig.

5.   Vær opmærksom på din generelle  
tilstand. Notér og reager, hvis den  
forværres.

HVORNÅR SKAL JEG RINGE TIL 
LÆGEN ELLER HJERTESVIGTKLINIKKEN?
Det er vigtigt at lytte til de signaler, din 
krop sender som tegn på forværring eller 
forandringer i din tilstand. Du skal særligt 
være opmærksom på:

- Tiltagende åndenød
- Hævelse af benene/fødderne
- Vægtøgning
- Tiltagende træthed
- Svimmelhed
- Brystsmerter
- Uregelmæssig hjertebanken

Mærker du nogle af disse symptomer, skal 
du kontakte din praktiserende læge eller 
hjertesvigtklinik med det samme, da det kan 
være tegn på, at din medicin skal justeres.

Spørgsmål relateret til hjertesvigt:
•  Hvad var årsagen til mit hjertesvigt? 
•  Kan min hjertesvigtdiagnose have betydning for, hvor lang 

tid jeg kommer til at leve? 
•  Vil min diagnose have indvirkning på andre medicintyper, 

jeg tager (hvis du tager andre)? 
•  Min medicin gør, at jeg har det bedre. Men kan jeg ikke få 

en operation, så jeg får det endnu bedre? 
•  Hvilke bivirkninger har min medicin? 
•  Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage en pille? 
•  Hvornår skal jeg til kontrol næste gang? 
•  Og hvor ofte skal jeg det? 
•  Hvilken form for motion kan jeg dyrke? 
•  Er der nogen risiko ved at have sex? 

Sådan kan du selv føre kontrol
En god måde at sikre, at du får den rigtige behandling, er at 
tage aktivt del i behandlingen. Det er en god idé at holde øje 
med væskeophobning ved at veje dig dagligt. Der er ofte no-
gen måleusikkerhed, men vejer du dig på den samme vægt 
hver gang, er de normale udsving mindre end 1-2 kilo. Vægt-
stigning (især hvis den er opstået på få dage) kan betyde til-
tagende hjertesvigt, og du skal derfor kontakte lægen eller 
hjertesvigtklinikken.

Du kan hente en vægtdagbog på www.hjertesvigt.dk

Der er plads til at 
skrive dine noter ned 
på side 22-23 i bogen.
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Din hverdag med 
hjertesvigt
Du kan selv gøre meget, når du får konstateret hjertesvigt. 
De vigtigste råd er at leve sundt, dyrke motion og undgå rygning 
og for meget alkohol. Og ikke mindst tage den medicin, 
du får ordineret.

A t få hjertesvigt vil for de fleste bety-
de ændringer i hverdagen. For nogle 
patienter vil det opleves som be-

grænsninger. Men for mange vil det at kom-
me i behandling også betyde, at man igen 
får mere overskud til at gøre de ting, man 
gerne vil i hverdagen. Derfor er det vigtigt, 
at du i din hverdag får opbygget nogle gode 
rutiner i forhold til kost og motion, så du hu-
sker at tage din medicin – for du er selv en 
central del af behandlingen.

GODE RÅD TIL, HVAD DU SELV KAN GØRE:
• Vej dig dagligt
• Spis kun mad med lavt saltindhold
• Hvil dig i løbet af dagen
• Tag din medicin som ordineret
• Undgå rygning
• Motioner regelmæssigt
• Følg Sundhedsstyrelsens alkoholgrænser 

Rygning
Rygning er skadeligt for et sygt hjerte. Ciga-
retterne stjæler den i forvejen sparsomme ilt 
fra hjertet, skader dine blodårer og fremmer 
blodets tendens til at klumpe sig sammen. Er 
du ryger, bør du derfor lægge cigaretterne 
på hylden. Rygeplastre, tyggegummi eller 
andre rygeafvænningsprodukter kan være en 
hjælp i starten.

Du kan få hjælp til rygestop på Stopliniens 
rådgivningstelefon 80 31 31 31 og hjemmesi-
den www.stoplinien.dk, hvor du også kan få 
info om tilbud i dit lokalområde.

Motion
Du holder hjertets pumpekraft ved lige ved 
at bruge hjertet – også selv om det er ramt 
af hjertesvigt. Start stille og roligt. Du må ik-
ke pludseligt og uden forudgående træning 
tage for hårdt fat. Du kan fx begynde med en 
daglig gåtur på en halv time, cykling, svøm-
ning eller dans. Som patient har du krav på at 
blive tilbudt hjertegymnastik. Ved regelmæs-
sig træning kan du magte mere i hverdagen, 
og trætheden bliver mindre. Læs mere om 
motion på www.hjertesvigt.dk/ny_livsstil
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Kost
Mange patienter med kronisk hjertesvigt har 
nedsat appetit pga. inaktivitet og træthed. 
Hvis din appetit gennem længere tid gradvist 
er blevet mindre, er der risiko for, at du taber 
dig. Kroppen begynder at tære på muskler-
nes proteiner, fordi den ikke får den energi, 
den har brug for, og derved taber du muskel-
masse. Patienter med kronisk hjertesvigt kan 
derfor have et øget protein- og kaloriebehov. 
Fordi der er flere sværhedsgrader af hjerte-
svigt, er det vigtigt, at kosten tilpasses indi-
viduelt, og det er derfor en god idé, at tale 
med en klinisk diætist. Her kan du få hjælp til 
at tilrettelægge en kost, der tilgodeser netop 
dit behov.
 Kontakt din praktiserende læge eller hjer-
tesvigtklinikken, hvis du oplever forværring 
af symptomer (fødder/ben hæver mere end 
sædvanligt, oplever tiltagende træthed eller 
åndenød).

Du kan få hjælp af Hjerteforeningens diæti-
ster på 70 25 00 00. Læs mere om kost på 
www.hjertesvigt.dk/ny_livsstil

Følelser og angst
Det er normalt at reagere med nedtrykthed 
på en alvorlig tilstand som hjertesvigt. Man-
ge oplever et psykisk dyk, to-tre måneder ef-
ter at de har fået stillet diagnosen. For man-
ge hjælper det at dele sine tanker og følelser 
med andre, så sørg for at tale med nogen om 
din tilstand, især hvis du føler dig nedtrykt. 
Hvis du gennem en længere periode føler dig 
nedtrykt, skal du tale med din læge om det. 
Tab ikke modet, fordi du har hjertesvigt. Du 
kan leve længe med et hjerte, der har nedsat 
pumpefunktion, men det er ekstra vigtigt, at 
du passer på det. 
 Lær mere, og hent folderen ‘Du er ikke ale-
ne’ på www.hjertesvigt.dk/godt_at_vide

Du kan også kontakte Hjerteforeningens 
Rådgivning  eller Hjertelinjen på 70 25 00 00.

Tab ikke modet, fordi du har hjertesvigt. Du kan leve 
længe med et hjerte, der har nedsat pumpefunktion, 
men det er ekstra vigtigt, at du passer på det. 
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Træthed og søvn
Træthed er sammen med væskeophobning i 
kroppen og åndenød de mest almindelige 
symptomer på hjertesvigt og en tilstand, 
mange hjertesvigtpatienter skal lære at leve 
med. Trætheden kan både være fysisk og 
mental, og denne følelse kan for mange få 
dem til at føle, at de ikke kan det samme, 
som de tidligere kunne. Mange føler, at de er 
afhængige af andre personers hjælp i forhold 
til hverdagsaktiviteter som indkøb, madlav-
ning og at klæde sig på. Oplever du træthed, 
er det vigtigt, at du ved, at der er mange i 
samme situation som dig, og at der er hjælp 
at hente. Tal med din læge om, hvad du selv 
kan gøre for at modvirke trætheden. 

Det er ikke ualmindeligt at få problemer 
med at sove, fordi det kan være svært at få 
luft, når du ligger ned. Du kan frit eksperi-
mentere med alle former for sovestillinger. 
Hvis det ender med, at du skal sidde op for at 
sove, er det et tegn på en forværring af din 
tilstand, og så skal du henvende dig til din 
læge for at få din medicin reguleret.
 Læs mere på www.hjertesvigt.dk/ny_livsstil

Sex og samliv
Mange nye hjertesvigtpatienter føler sig 
trætte og uoplagte, og det er en naturlig re-
aktion, at lysten til seksuelt samvær er ned-
sat, efter man har fået stillet en diagnose. 
Angst og usikkerhed på grund af hjertesvigt 
kan få sexlysten til at forsvinde. Psykologisk 
sker der også noget, når man bliver ramt af 
sygdom. De fleste bekymrer sig og har ofte 
tankerne et helt andet sted. Det kan påvirke 
lysten.

Men et pludseligt opstået hjertesvigt påvir-
ker også selvopfattelsen for mange. Det gæl-
der fx opfattelsen af sig selv som seksuel 
partner. Nogle føler, at der går skår i selvvær-
det, og det kan give både kvinder og mænd 
mindre lyst til sex. Partneren har som regel 
samme problemer som den, der rammes af 
hjertesvigt. Han eller hun oplever tit den sam-
me angst og er bange for at belaste sin syge 
partner. Det kan danne grobund for misfor-
ståelser, og hvis man ikke får talt om det, kan 
sexlivet gå helt i stå.

Nogle mænd med hjertesvigt vil pga. tilstan-
den eller medicineringen opleve impotens. Når 
man har hjertesvigt, kan blodforsyningen til pe-
nis blive påvirket. Der kan være forsnævringer i 
blodårerne i penis, som forhindrer tilstrækkelig 
blodtilførsel til rejsning. Nogle kvinder vil også 
opleve en fysisk forandring, da hjertesvigtme-
dicinen kan nedsætte blodtilførslen til genita-
lierne. Tal om jeres følelser og problemer, og få 
eventuelt professionel hjælp fra fx din læge  
eller kontakt Hjerteforeningens Rådgivning 
på 70 25 00 00.

HJERTESVIGT / 19



20 / HJERTESVIGT

Pårørende
Livet med hjertesvigt opleves forskelligt af 
patienten og de pårørende. Ofte er det den 
hjertesyge, der er i centrum, og de pårørende 
kan komme til at stå lidt udenfor. Omgivelser-
ne forventer ofte, at den pårørende altid er i 
stand til at yde den nødvendige hjælp og 
støtte. Det er ikke nødvendigvis let, og det 
afhænger meget af, om man er gode til at 
kommunikere med og støtte hinanden. 

Selv om de beskrevne tanker og følelser 
har drejet sig om, hvordan det opleves fra 
den hjertesyges synsvinkel, vil mange pårø-
rende også kunne genkende dem. Som pårø-
rende kan man også have stort behov for at 
tale om sine tanker og følelser og mærke, at 
der er hjælp og støtte fra omgivelserne og fra 
den hjertesyge selv. Hjertesvigt rammer ikke 
kun den hjertesyge, men hele familien, og alle 
kan have brug for hjælp og støtte til at kom-
me ovenpå igen. 

Hjerteforeningens rådgivningscentre kan 
hjælpe dig som pårørende med individuelle 
samtaler eller støttegrupper. Læs mere om på-
rørende på www.hjertesvigt.dk/paaroerende

Rettigheder
Området for sociale rettigheder, fx arbejds-
mæssige forhold som sygemelding eller ned-
sat tid, sygedagpenge, forsikring og pension 
eller hjemmehjælp fra kommunen, er under 
konstant udvikling. 
 Du kan læse mere om dine rettigheder som 
patient på www.hjertesvigt.dk/godt_at_vide  
Du kan også ringe til Hjerteforeningens råd-
givning på 70 25 00 00.
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VOGNMAGERGADE 7, 3.SAL  1120 KØBENHAVN K 
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Hjerteforeningen kan hjælpe

BRUG HJERTEFORENINGENS 
RÅDGIVNING

I Hjerteforeningens rådgiv-
ning kan alle patienter og 
pårørende få gratis rådgiv-
ning ved Hjerteforeningens 
eksperter. Få fx rådgivning 
om livet med hjertesyg-
dom, angst, medicin, 
symptomer, hvordan du 
spiser hjertesundt, eller 
hvordan du kan komme i 
gang med at motionere.
Du kan få rådgivning ved 
hjertesygeplejersker, di-
ætister, psykologer, fysio-
terapeuter eller socialråd-
givere.
Du kan også deltage i 
foredrag eller gruppefor-
løb og/eller møde andre i 
samme situation.
Ring for nærmeste rådgiv-
ning og aftal en tid på 
tlf. 70 25 00 00.

HJERTELINJEN

Du kan ringe gratis til  
Hjertelinjen. Hjertelinjen er 
åben alle hverdage kl. 9-16. 
Det er personale fra Hjerte-
foreningens rådgivning, der 
sidder ved telefonen.  
Alle har tavshedspligt,  
og du kan ringe anonymt.  
Ring på 70 25 00 00.

PATIENTMEDLEMSKAB

Som hjertepatient eller  
pårørende kan du få  
seks måneders gratis  
medlemskab af  
Hjerteforeningen

Meld dig ind via:
• www.hjertesvigt.dk
•   Sms teksten medlem til 

1414 – det koster alm.  
sms-takst

• Telefon 70 25 00 00.

OM HJERTEFORENINGEN

Hjerteforeningen er en af Danmarks største sygdomsbekæmpende 

organisationer.

Vi er en privat organisation, der for indsamlede midler arbejder 

med forskning i hjerte-kar-sygdomme og forebyggelse af hjerte-

kar-sygdomme.

Hjerteforeningen har rådgivninger fordelt i hele landet samt en 

række lokale afdelinger.

Som medlem af Hjerteforeningen får du en række tilbud til en  

særlig medlemspris.

RÅDGIVNING AARHUS
Jægergårdsgade 64-66, 8000 Aarhus C, raadgivningaarhus@hjerteforeningen.dk

RÅDGIVNING ODENSE
Gråbrødrepassagen 9, 1., 5000 Odense C, raadgivningodense@hjerteforeningen.dk

RÅDGIVNING KØBENHAVN
Vognmagergade 7, 3.sal, 1120 København K, raadgivningkoebenhavn@hjerteforeningen.dk

KONTAKT RÅDGIVNINGEN PÅ TLF 70 25 00 00
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