Efter ablation
Afdeling for Hjertesygdomme

Vælg farve

Til patienter og pårørende

Kære __________________________________________________
De første tre måneder efter ablation er der en risiko for at du kan få et nyt tilfælde af atrieflimren/
atrieflagren.
Dette er ikke ensbetydende med at behandlingen ikke har virket, men kan være en form for irritation af
hjertet efter behandlingen. Går tilfældet ikke over af sig selv, bør man prøve få hjertet i normal rytme
igen.
Hvis du således får et nyt tilfælde af atrieflimren, der ikke falder til ro igen af sig selv indenfor 24 timer,
giver dette brev dig mulighed for direkte kontakt til Afdelingen for Hjertesygdomme , Aabenraa
Sygehus, uden at du behøver at kontakte din egen læge, vagtlæge eller tage på skadestuen.
Du kan kontakte en sygeplejerske på Afdeling for Hjertesygdomme på telefon 7997 2660 for at aftale
tidspunkt for behandling/evt. indlæggelse.
Formålet med behandling/indlæggelsen er at genetablere almindelig hjerterytme med elektrisk stød
mod brystkassen, såkaldt DC-konvertering. Da du skal være bedøvet under DC-konverteringen, skal du
have været fastende 6 timer forinden og må ikke efterfølgende køre bil det første døgn.
Tiden du får aftalt er din mødetid, hvorefter du vil blive gjort klar til behandlingen. Der kan evt. være
noget ventetid afhængig af beredskabet i øvrigt på sygehuset. Det vil vi kunne informere om på dagen.
Du kan forvente at komme hjem senere samme dag efter nogle timers observation. Husk at arrangere
hjemtransport.
Ovenstående er gældende i 3 måneder fra den dag du er blevet ablateret.
Dato for ablation: _______________________________
Med venlig hilsen
Personalet Afdeling for Hjertesygdomme

Hvis du har andre spørgsmål til din behandling kontaktes enten din egen læge eller sygeplejerske i
Afdeling for Hjertesygdommes atrieflimrenklinik:
Aabenraa på telefon 7997 2653
Sønderborg på telefon 7997 3363
(alle hverdage mellem 8.00 og 8.30)

Sygehus Sønderjylland
Afdeling for Hjertesygdomme
Kresten Philipsens Vej 15 . 6200 Aabenraa
7997 2600
Læs mere om afdelingen på www.sygehussonderjylland.dk
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