Undersøgelse for trombofili
Du skal undersøges for trombofili. Trombofili er en tilstand i blodet, der kan øge risikoen for, at du udvikler
visse former for blodpropper.

Når vi har resultatet af undersøgelsen, vil vi altid give
dig besked enten telefonisk, per brev eller ved at tilbyde dig en samtale.

Denne pjece indeholder en generel beskrivelse af,
hvad du kan forvente ved undersøgelsen for trombofili. Afhængig af, hvad du fejler, kan der nemlig være
stor forskel på de enkelte forløb.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 6 uger, før
det endelige svar er klar.
Vi sender desuden resultatet til den læge, der har
henvist dig, samt til din praktiserende læge.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
KONTAKT OG MERE VIDEN
Samtale
Hvis du skal møde til samtale, vil det fremgå af selve
indkaldelsen, hvor du skal møde.
Undersøgelsen/samtalen med lægen varer cirka 1
time. Du er velkommen til at tage en pårørende med
til samtalen.
Vi spørger grundigt ind til dit sygdomsforløb, tidligere
sygdomme og familiær forekomst af blodpropper.
Endvidere vil lægen ved behov foretage en nærmere
undersøgelse.
Selve undersøgelsen
Du vil blive undersøgt for, om du har en øget tendens
til at danne blodpropper. Det kan som regel afklares
ved hjælp af blodprøver.
Hvis du tidligere har haft en blodprop, kan undersøgelsen hjælpe til at vurdere din risiko for nye blodpropper fremadrettet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Kardiologisk Afdeling
Trombosecenter Aalborg
Tlf. 97 66 45 40
Vi træffes bedst:
Mandag, onsdag og fredag 9.00 - 15.00

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Når undersøgelsen er færdig, og vi har svar på alle
blodprøver, vil den undersøgende læge give sin vurdering af sagen og planlægge det videre forløb.
I svaret til dig vil vi ofte komme med forslag til, hvordan du selv kan forebygge sygdom.

Kardiologisk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk

ID-nr. HJLA11-501
17. april 2015

