Udredning for arvelig hjertesygdom
Der er rejst mistanke om, at der muligvis kan være arvelig hjertesygdom i din familie. Derfor tilbyder vi dig
at blive undersøgt og eventuelt behandlet for sygdommen.

I nogle tilfælde vil vi foreslå flere undersøgelser, og
hvis du ønsker det, tager vi en blodprøve, som undersøger arveligheden – en såkaldt gentest.

Vi har modtaget et slægtsskema, hvor dit CPR-nummer er opgivet. Derfor indkalder vi dig til en samtale,
der handler om eventuel udredning for, om du har
sygdommen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

UDREDNING FOR ARVELIG HJERTESYGDOM
Når vi udreder for arvelig hjertesygdom, består udredningen af 2 besøg hos os.
Første besøg
Under det første besøg i ambulatoriet har du en samtale med en sygeplejerske om sygdommen og om de
overvejelser og eventuelt bekymringer, du måske gør
dig i forlængelse af, at du er blevet tilbudt undersøgelse for arvelig hjertesygdom.
Hvis du er klar til udredning, tilrettelægger vi et individuelt udredningsforløb for dig umiddelbart efter samtalen med sygeplejersken. Undersøgelsesprogrammet kan omfatte:


ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi)



EKG-optagelse og båndoptagelse af din hjerterytme i 2 dage hjemme (også kaldet holter-monitorering)



eventuelt andre relevante undersøgelser.

Andet besøg
Ved andet besøg i ambulatoriet har du en opsummerende samtale med en læge. Samtalen finder sted,
når vi har resultatet af alle undersøgelserne. Afhængig af resultaterne vil du enten:


blive erklæret rask



få tilbudt behandling



få tilbud om at komme til undersøgelser fremover,
da sygdommen også kan udvikles senere.

Undersøg eventuelt dine forsikringsforhold
Selvom du er rask og ikke har symptomer på sygdom, skal du være opmærksom på, at en undersøgelse for arvelig hjertesygdom muligvis kan få betydning for dine personlige, arbejds-, pensions- og forsikringsmæssige forhold.
Tal med os om dine bekymringer
Det kan være psykisk belastende at blive undersøgt
for arvelig sygdom. Derfor tilbyder vi dig også, at du
kan tale med os om din eventuelle tvivl og dine bekymringer i forbindelse med eventuel udredning.
Se også vedlagte information ”Arvelig hjertesygdom undersøgelse og eventuel behandling af familiemedlemmer”.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt

Kardiologisk Afdeling
Ambulatorium for Arvelige Hjertesygdomme
Sekretærer:
Tlf. 97 66 44 20
Sygeplejersker:
hjertearv@rn.dk
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