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DEL 1
Når hjertekarsygdommen rammer, følger en masse  
tanker, følelser og reaktioner hos dig og dine pårørende. 
i denne første del kan du læse om de mest almindelige 
og få hjælp til at håndtere dem.
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nye tanker 
og følelser

du kan ikke på forhånd 
forberede dig på, hvordan 
det er at være hjertekar-
patient.

det kan være en hjælp at 
få information og viden 
ikke kun om sygdommen 
og dens behandling, men 
også om de tanker og 
følelser, der kan dukke op 
i sygdommens kølvand.

Hjertekarsygdom er en 
folkesygdom, som de fle-
ste af os på et tidspunkt 
får tæt ind på livet som 
patient eller som pårøren-
de. det betyder, at der er 
rigtig mange andre, som 
kan forstå og sætte sig ind 
i dine oplevelser, tanker og 
følelser – også selv om 
sygdomsforløbene er for-
skellige.

Som hjertekarpatient har 
du brug for viden og svar 
på alle dine spørgsmål, 
men mængden af informa-
tion om sygdommen og 
dens behandling skubber 
ofte oplevelsen af forløbet 
– og ikke mindst ople- 
velsen af, at man nu er 

hjertekarsyg – i baggrun-
den.

du kan ikke på forhånd 
forberede dig på, hvordan 
det er at være hjertekar-
patient. Viden om de tan-
ker og følelser, der kan 
dukke op i sygdommens 
kølvand, kan forberede dig 
på, hvad der kan ske, så du 
ikke bliver overvældet el-
ler forskrækket. at vide, at 
andre har oplevet noget 
lignende og med tiden har 
fundet sig selv igen og er 
glade for livet, kan være en 
trøst.

denne bog forsøger at 
beskrive tanker og følelses- 
mæssige reaktioner på 
hjertekarsygdom. den er 

!

!
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ANDRE som DIg

det kan være en trøst at vide, at andre har 
oplevet noget lignende, og at de med tiden 
har fundet sig selv og er glade for livet.

Det kan ofte lette at dele  
sine tanker og følelser 
med sine nærmeste.

tænkt som en hjælp til dig og 
dine pårørende, så i kender de 
oplevelser, tanker og følelser, 
der ofte opstår. Samtidig kan 
bogen inspirere til, at i får talt 
om jeres følelser og oplevelser 
i forbindelse med sygdom-
men. det kan ofte lette at dele 
sine tanker og følelser med si-
ne nærmeste. 
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at huske alt det  
praktiske kan være  
svært nok

HjæLp TIL pRAK-
TIsK sELvHjæLp
 
•	 	Skriv	vigtige	ting	

ned, brug huske- 
sedler

•	 	Skriv	spørgsmål	til	
lægen/sundheds-
personalet ned 

•	 	Bed	pårørende	om	
at hjælpe med at 
huske 

•	 	Fortæl	dine	pårø- 
rende, hvad du har 
brug for, og hvad 
du gerne vil klare 
selv

•	 	Spørg	sundheds-
personalet om 
gode råd

•	 	Brug	de	hjælpe- 
midler, der er, fx 
doseringsæsker, 
eller lav skemaer

En hjertekarsygdom kan 
sætte gang i mange foran-
dringer i hverdagen: kost- 
omlægning, rygestop, me-
dicinering, motion osv. det 
kan virke overvældende at 
skulle forholde sig til alle 
de nye ting på en gang, og 
man kan let miste over-
blikket. det er helt nor-
malt, at store forandringer 
i livet kan virke stressende 
i begyndelsen, men med 
tiden finder man som re-
gel en måde at håndtere 
det på. 

alle sygdomsforløb er 
forskellige, men fælles for 
alle hjertekarpatienter er, 
at der pludselig er en mas-
se nye, praktiske opgaver, 
som du ikke tidligere har 
skullet bekymre dig om. 

du skal lære om din syg-
dom, hvordan den bliver 
behandlet, hvilken medi-
cin du skal tage, hvilke 
symptomer du skal være 
opmærksom på osv. det 
er megen information at 
skulle forstå og huske på 
kort tid.

nogle oplever, at de har 
sværere ved at huske de 
ting, der er blevet fortalt. 
kognitive problemer, fx at 
have svært ved at huske 
eller koncentrere sig, ses 
ofte hos hjertekarpatien-
ter lige efter et alvorligt 
hjertetilfælde eller i den 
første tid efter en større 
operation. Selv om det er 
helt normalt, er det ubeha-
geligt, hvis du oplever, at 
alt ikke er som før. Som  
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det tager tid at vænne 
sig til nye rutiner, finde 
sig selv og komme 
ovenpå igen. 

Prøv at acceptere, at  
tingene har ændret sig, i 
hvert fald for en periode. 
Vend ikke vrede og 
frustration indad.

•	 	Fokuser	på	de	små	
fremskridt, du oplever 

•	 	Prøv	at	forsone	dig	
med det, du endnu 
ikke magter

•	 	Brug	dine	pårørende	
de vil gerne hjælpe, 
men har brug for, at du 
giver udtryk for, hvad 
du gerne vil have hjælp 
til

hovedregel er det dog for-
bigående, og du vil opleve 
en bedring.

hvis du har været vant til 
at kunne klare alting selv, 
kan det være meget svært 
at acceptere at have brug 
for hjælp. Selv om andre 
gerne vil hjælpe, kan det 
være svært at skulle bede 
om hjælp. hver gang no-
get ikke lykkes, kan det  

føles som et nederlag, og 
du ender måske med at 
miste modet til at prøve 
selv. Samtidig kan du føle 
dig vred, ked af det og fru-
streret, alt sammen noget, 
der bare gør det sværere 
at klare det hele. 

!

!
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livet med en  
hjertekarsygdom

Du kan ikke skrue tiden 
tilbage og genoptage dit liv, 
som om intet var hændt.

De, der ikke kender til livet med en 
hjertekarsygdom, kan have en for-
ventning om, at man efter endt be-
handling er tilbage ved start. altså at 
man nærmest kan skrue tiden tilbage 
og genoptage sit liv, som om intet var 
hændt. det er ikke hele historien. 

at få en hjertekarsygdom er nemlig 
ikke kun et spørgsmål om at repare- 
re kroppen, men i høj grad også et 
spørgsmål om at skulle forholde sig til 
det at være hjertekarsyg – hvad det 
betyder for ens liv og hverdag. for 
mange melder tankerne og følelserne 
sig, når de er kommet hjem, og det 
igen bliver hverdag. følelserne og tan-
kerne kan opstå på et hvilket som 
helst tidspunkt. Selv om ikke alle hjer-
tekarpatienter oplever det ens, er det 
ofte de samme tanker og følelser, de 
tumler med.

de fleste vil opleve den første tid 
som en periode, hvor de ikke har me-
get overskud til at tænke på andet 
end behandlingen og alle de praktiske 

detaljer. det gælder for den syge og 
ofte også for de pårørende. i denne 
akutte fase bruger du din energi på at 
lære om og prøve at forstå den nye si-
tuation. 

Med tiden afløses den akutte fase 
af en ny hverdag. Måske oplever du 
ændringen, når du kommer hjem fra 
hospitalet. Måske oplever du ændrin-
gen, når du har været hjemme et styk-
ke tid. Måske sker det først, når du 
skal tilbage på arbejde. det afhænger 
meget af den enkeltes situation, hvor-
når ændringer sker, og der kan ske fle-
re ændringer over tid. 

Ændringerne sker ofte, når du får ro 
til at tænke over det skete, og det for 
alvor begynder at gå op for dig, hvad 
der egentlig er sket. Mange har nok 
hørt det, de har fået fortalt, men hvad 
det betyder ud over de ændringer i 
hverdagen, som er en del af behand-
lingen, har du måske ikke haft tid til at 
forholde dig til. 
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hjertekarsyg  
– er det mig?

FoRANDRINgER

Som hjertekarsyg kan 
det være, at du:
•	 		ikke	rigtig	gen- 

kender dig selv
•	 		ikke	længere	kan	

det samme fysisk
•	 		ikke	længere	har	

lyst til de samme 
ting

•	 		Oplever	nye	følel- 
ser, som er svære  
at sætte ord på

For mange trænger nye 
tanker og følelser sig på, når 
de begynder at fordøje det, 
der er sket. ofte er det tan-
ker og følelser, de ikke rigtig 
har beskæftiget sig med før, 
men som de pludselig er op-
taget af hele tiden. et af de 
temaer, som mange tumler 
med, er den ændrede iden-
titet og følelsen af, at ens 
gamle ”jeg” er blevet væk. 

forandringerne kan væ-
re mange, og det kan virke 
overvældende og skræm-
mende, næsten som om 
du er blevet en helt anden. 
for nogle er det en hjælp 
at tænke på, at de deler 
mange af disse tanker og 
bekymringer med andre 
hjertekarpatienter, og at 
det er helt almindeligt at 
være igennem sådan en 
proces. 

Som regel sker ændrin-
ger i vores identitet over 
meget lang tid, og vi får 
langsomt mulighed for at 
vænne os til, at vi nu gør og 
føler	 ting	 anderledes.	 Bli-
ver du hjertekarsyg, sker 
ændringen ofte fra den 
ene dag til den anden. du 
får derfor ikke samme mu-
lighed for langsomt at 
vænne dig til, at noget i dit 
jeg eller din identitet har 
ændret sig markant. 

Mange oplever, at det 
kan være svært at forene 
deres gamle jeg med det 
at være syg, og kæmper i 
lang tid med at fastholde, 
at intet har ændret sig. an-
dre tænker, at de er nødt 
til at ændre alt ved sig selv, 
og at intet af det, der tidli-
gere gjaldt for dem, læn-
gere gælder. i stedet kan 
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det være en god idé at 
tænke på ændringerne 
som en proces, du skal 
igennem, hvor det handler 
om at få forenet den, du  
var før hjertekarsygdom-
men, med den, du er nu. 
det handler altså om at 
finde ud af, hvordan du kan 
bevare den, du altid har 
været, men samtidig finde 
plads til, at du er blevet 
hjertekarpatient.  

det er svært at forudse, 
hvilket behov netop du vil 
få, men det er vigtigt at vi-

de, hvor du kan søge hjælp, 
hvis du føler behov. langt 
de fleste kommer igennem 
processen med pårørende 
og venners hjælp, men 
nogle gange kan det være 
nødvendigt og rigtigt at 
søge professionel hjælp.

det er ikke en nem pro-
ces og kan bl.a. betyde: at 
du føler dig fortabt, at du 
bliver ked af det, at du bli-
ver usikker. 

det er meget forskelligt, 
hvad man har brug for i lø-
bet af denne proces. det 

kan være at tale med an-
dre hjertekarpatienter, at 
tale med de nærmeste på-
rørende eller gode venner, 
at tale med fagpersoner, 
fx i hjerteforeningens råd-
givningscenter, eller at ta-
le med en psykolog.



12 du er ikke alene         hjerteforeningen

Bliver du hjertekarsyg, kan du 
føle, at du mister noget. nemlig 
det at være et rask og sundt men-
neske. især hvis det har været en 
vigtig del af, hvordan du har opfat-
tet dig selv, fx hvis du har gjort en 
masse for at holde dig sund og 
rask. Så kan det føles meget frem-
med og være svært at acceptere, at 
du nu er syg. 

nogle kan have svært ved at ac-
ceptere, at de ikke længere kan 
det samme fysisk, og vil forsøge at 
presse sig til at kunne det samme 
som før. det kan betyde, at de der-
ved forværrer deres tilstand. an-
dre vil i stedet blive bange for at 
gøre for meget og bliver derfor alt 
for lidt fysisk aktive. 

hvis du har mulighed for det, så 
aftal med sundhedspersonalet at 
få afprøvet, hvor dine grænser for 
fysisk aktivitet går. Så kan du bed-
re selv vurdere, hvor meget du kan 

klare. det er vigtigt, at du er aktiv, 
men også samtidig føler dig tryg 
og dermed nyder det, du er i gang 
med. Mange steder tilbydes moti-
onshold, hvor du samtidig får mu-
lighed for at være sammen med 
andre i samme situation.

det er ikke kun ift. fysisk aktivi-
tet, det handler om at finde nye 
grænser. det er sjældent svært at 
finde ud af, hvad du ikke længere 
kan, men det kan være meget 
svært at skulle acceptere, at det 
nu er sådan, det er. derfor kan det 
være vigtigt også at skabe plads 
til at erkende og sørge over det, du 
har mistet. du er ikke længere 
rask, og den sorgløshed, der hører 
til det at være rask, er blevet borte. 
du har fået nye bekymringer, der 
ikke tidligere har været centrale, 
men som nu er kommet langt mere 
i fokus. 

jeg har  
mistet noget

Det er vigtigt, at du er aktiv, 
men også samtidig føler dig 
tryg og dermed nyder det, 
du er i gang med.
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At blive syg er at miste
at sørge over noget, man har mistet, tager tid, og 
processen forløber forskelligt for alle. nogle 
gange kan du have behov for at være dig 
selv, men ofte er det godt at søge støtte 
hos venner og familie. når man er rask, kan 
det selvfølgelig være svært at forstå, hvor-
dan det føles at have mistet det at være 
rask. familie og venner kan derfor 
have brug for, at du fortæller 
om de tanker, du gør dig, 
så de lettere kan støtte og 
hjælpe dig igennem pro-
cessen. andre hjertekar-
patienter kan også væ-
re en kilde til trøst og 
støtte, da de jo ken-
der tabet indefra 
og derfor lettere 
kan forstå, hvad 
det er for nogle 
følelser, du taler 
om.

find dine nye  
grænser.

!
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jeg kunne  
jo være død

det er vigtigt at finde en 
balance mellem at tæn- 
ke på og forholde sig til 
døden og at huske at 
nyde livet, mens det 
foregår. 

Søg hjælp til at få sat 
dine tanker og bekym-
ringer i perspektiv, så 
du igen kan finde over-
skud til også at nyde 
det liv, der ligger foran 
dig.

Almindeligvis gør vi os 
ikke mange tanker om dø-
den, men bliver du hjerte-
karsyg, bliver det pludse-
lig meget påtrængende, 
da hjertekarsygdom er 
forbundet med en risiko 
for at dø. det er forskelligt, 
hvornår tankerne om dø-
den dukker op, men for 
mange vil det ske, når den 
akutte sygdomsfase er 
ovre, og man er vendt til-
bage til hverdagen. det er 
nemlig oftest her, det rig-
tigt går op for én, at man 
allerede har været tæt på 
at dø. 

Mange hjertekarpatien-
ter oplever angst både for 
fornyet sygdom og for at 
dø før tid. det er helt al-
mindeligt at være bange 
for, at din sygdom skal ud-
vikle sig, så du dør, eller i 

det hele taget at have 
mange tanker om døden. 
det er dog vigtigt, at du ik-
ke lader angsten og de ne-
gative tanker få overtaget, 
så du glemmer at leve det 
liv, der faktisk er tilbage. 
der skal være plads til alle 
tankerne om døden, men 
det er også vigtigt at kun-
ne slippe bekymringerne 
og nyde livet, mens det 
foregår. 

Mange tager deres liv 
op til revision efter at have 
været meget langt nede 
og haft svært ved at se en 
fremtid for sig. de fokuse-
rer nu mere på de ting ved 
livet, som de synes er vig-
tige. Måske prioriterer de 
nu det at være sammen 
med familien højere end 
arbejdet, eller de går i 
gang med at opfylde nogle 

!

!
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DøDEN ER EN DEL AF LIvET 

det er en voldsom oplevelse at blive konfronteret med en livstruende sygdom, og der er 
mange forskellige måder at reagere på:
•	 	Nogle	oplever,	at	de	har	svært	ved	at	se,	at	de	har	en	fremtid	foran	sig	
•	 	Nogle	føler,	at	de	tilbringer	tiden	med	at	vente	på	næste	hjertetilfælde	og	døden	
•	 	Nogle	trækker	sig	fra	det	sociale	liv	
•	 	Nogle	trækker	sig	fra	de	ting,	de	tidligere	har	nydt	at	beskæftige	sig	med	
•	 	Nogle	bliver	bange	for	at	engagere	sig	i	livet	og	andre	mennesker

af de drømme, de tidligere 
har tænkt, der nok altid 
blev tid til, fx en større ud-
landsrejse. hvilke ændrin-
ger du vælger, afhænger 
naturligvis af, hvad der gi-
ver bedst mening for dig. 

når dødsangsten og de 
mange tanker om døden 
synes at fylde det hele, 
kan man føle sig meget 
alene. det behøver dog ik-
ke at være en proces, du 
går igennem helt alene. du 
kan bruge familie og ven-
ner til at få hjælp og støtte 
til at håndtere de mange 
følelser og tanker. for 
nogle kan det også være 
en mulighed at søge pro-
fessionel hjælp enten gen-
nem hjerteforeningen eller 
egen læge. 
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har jeg  
en fremtid?

Få AFKLARINg

det kan være en hjælp af få afklaret nogle 
ting. fx er det vigtigt, at du spørger om din 
prognose, og hvad du kan forvente fremover:

•	 	Hvor	meget	kan	jeg	klare	fysisk?
•	 	Hvilke	af	mine	store	drømme	må	jeg	

afskrive, fordi de ikke er realistiske?
•	 	Hvilke	drømme	kan	jeg	arbejde	hen	 

imod at opfylde?

gør plads til dine håb, 
drømme og ønsker.

Får du konstateret hjertekarsygdom, er det almindeligt 
at blive bekymret for fremtiden. det er en helt reel be-
kymring, da hjertekarsygdom kan indebære, at din frem-
tid bliver forholdsvis kortvarig. det kan umiddelbart være 
svært at se, hvordan du skaber dig en fremtid og når 
nogle af dine drømme og ønsker, især lige efter en alvor-
lig sygdomsperiode. det betyder dog ikke, at du ikke kan 
have drømme og ønsker for fremtiden.

plads til håb, drømme og ønsker
det er vigtigt at få rettet tankerne mod livet og fremtiden. 
det kan selvfølgelig være svært at forholde sig til under 
et hospitalsforløb, men der kommer en tid efter den 
akutte behandling, hvor du kan skabe dig et godt og 
ofte også langt liv. 

!
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Der er stadig masser af 
ting, du kan, når først din 
sygdom er velbehandlet.

dine håb, drømme og ønsker vil 
naturligt ændre sig, hvis du bliver 
syg, og du skal måske tænke i nye 
baner, ift. hvordan de kan opfyl-
des. Selvfølgelig vil din sygdom 
sætte nogle begrænsninger for, 
hvad du kan, men det at være hjer-
tekarsyg er ikke ensbetydende 
med, at du ikke kan have et godt 
og indholdsrigt liv. der er stadig 
masser af ting, du kan, når først 
din sygdom er velbehandlet. 

Hold fast i dine håb og drømme 
Selv om det kan være svært at ori-
entere sig mod fremtiden, fordi du 
er optaget af tanker om døden, så 
er det vigtigt, at du ikke hænger 
fast i de negative tanker, giver op 
og trækker dig tilbage fra livet. det 

handler om at finde en balance 
mellem at forholde dig til de reelle 
muligheder, du har, og hvordan du 
kan få opfyldt dine ønsker og 
drømme. det er en proces, der kan 
tage tid, men den er helt naturlig.

På baggrund af en ordentlig in-
formation om, hvilke realistiske 
muligheder og forventninger du 
kan have til fremtiden, er det mu-
ligt at justere dine ønsker og 
drømme, så de igen kan blive en 
del af dine forhåbninger for frem-
tiden. Så bliver det lettere at se en 
positiv fremtid, selv om du er syg.  
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FULD AF 
spøRgsmåL

•	 	Hvordan	håndterer	
jeg kollegerne og 
deres spørgsmål?

•	 	Kan	jeg	stadig	klare	
arbejdsopgaverne?

•	 	Vil	jeg	ende	med	at	
blive fyret?

•	 	Hvad	hvis	jeg	bliver	
syg igen?

kan jeg klare  
mit arbejde?

Selv om det kan være 
svært, er du nødt til at 
være åben for at kunne 
få hjælp.

Nogle hjertekarpatienter 
har stadig mange aktive 
arbejdsår foran sig, men er 
måske usikre på, hvordan 
det skal gå. der er mange 
spørgsmål, og de fleste 
kan du først få besvaret, 
når du er kommet i gang 
igen. der kan være stor 
forskel på, hvordan man 
oplever det at vende til-
bage til arbejdspladsen, 
og der kan være stor for-
skel på, hvordan arbejds-
pladsen tager imod en. 

det kan være svært for 
kollegerne at finde ud af, 
hvordan de skal tage imod 
dig. her kan du selv tage 
initiativet og melde klart 
ud til alle, hvordan du har 
det, hvad du kan klare, og 
ikke mindst hvad du har 

brug for at snakke om eller 
ikke at snakke om. nogle 
foretrækker åbenhed, an-
dre foretrækker arbejds-
pladsen som et fristed, 
men jo tydeligere du mel-
der ud, jo bedre kan kolle-
gerne finde ud af, hvordan 
de skal reagere.

Det er vigtigt at være 
åben 
forholdet til kollegerne 
kan også ændre sig, og 
det er vigtigt, at du stadig 
føler, at du har gode kol-
leger, du føler dig tryg ved. 
desværre sker det, at man 
føler sig svigtet af nogle af 
de kolleger, man førhen 
betragtede som sine nære 
venner. ofte kan det skyl-
des, at kollegerne oplever, 

!
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at det er svært at finde ud 
af, hvordan de skal hånd-
tere situationen, og derfor 
trækker sig. omvendt kan 
man opleve, at nogle af de 
kolleger, man ikke svinge-
de så godt med, pludselig 
er dem, man har det bedst 
med. det kan være en 
svær situation at tackle 
oven i de mange andre ud-
fordringer, og du har må-
ske lyst til at lukke af for 
ikke at blive såret igen. det 
er dog vigtigt at forsøge at 
forblive åben og imøde-
kommende, så du bevarer 
muligheden for at opleve, 
at andre vil dig det godt og 
kan give den støtte og det 
venskab, du har brug for. 
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hvad med  
min familie?

giv børnene mulighed  
for at fortælle om deres 
oplevelser og stille 
spørgsmål til de voksne.

Prøv at finde ud af, hvor-
for i reagerer så stærkt 
på småting i hverdagen. 
er det i virkeligheden 
udtryk for indre angst  
og bekymring for den 
anden?

HvAD mED  
FAmILIEN?

hjertekarsygdom har 
ikke kun konsekven-
ser for den syge, 
men for hele familien. 
der kan være mange 
tanker, der også 
inkluderer familien:
•	 	Hvordan	skal	det	

gå med familien, 
hvis jeg dør af min 
sygdom?

•	 	Hvordan	skal	det	
gå i hverdagen, 
hvis jeg ikke 
længere kan ar- 
bejde og hjælpe 
til?

•	 	Hvordan	skal	jeg	
tale med min 
familie om det 
hele?

•	 	Hvordan	reagerer	
de?	Bliver	de	kede	
af	det?	Bange?

•	 	Hvordan	kommer	
jeg videre?

Der er mange skjulte bar-
rierer for at tale om be-
kymringer i en familie. det 
kan især være svært i for-
hold til børnene. for hvor-
når er de store nok til at 
forstå, hvad det handler 
om, og hvor meget kan de 
tåle at høre? Mange væl-
ger at undlade at tale om 
sygdommen og dens kon-
sekvenser for at beskytte 
børnene, men denne stra-
tegi betyder desværre of-
te, at børnene står tilbage 
med en masse ubesvare-
de spørgsmål. når børne-
ne ikke kan få svar, tænker 
de, at noget må være helt 
galt, og de bliver bekym-
rede, utrygge og angste. 

lige så vigtigt er det, at 
du taler med din ægtefæl-
le. det kan være en svær 
snak, men samtidig kan 

den føre jer tættere på hin-
anden, så i bliver bedre til 
at forstå og støtte hinan-
den i en svær proces. 

der er ofte flere skæn-
derier og skærmydsler, fx 
fordi den syge synes, part-
neren blander sig for me-
get og vil styre og diktere, 
mens partneren har svært 
ved at forstå, hvorfor den 
syge ikke altid gør, som 
sundhedssystemet eller 
partneren	 foreslår.	 Bag	
disse konflikter ligger ofte 
bekymringer og angst, 
som man ikke får sat ord 
på, men som gør det let-
tere at blive overvældet af 
småting, som i ellers ville 
tage i stiv arm. får i deri-
mod sat ord på jeres følel-
ser, får snakket sammen, 
bliver bekymringerne og 
angsten mindre, og i får et 

!

!
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større overskud, så små 
ting ikke længere går jer 
på.

 det er vigtigt at værne 
om relationen til din part-
ner og ikke mindst om 
nærheden og intimiteten i 
forholdet. Måske har du i 
en periode ikke lyst til, el-
ler føler dig utryg ved, tæt 
fysisk kontakt, fx seksuel 
aktivitet, men har alligevel 
behov for nærhed. nær-
hed kan opnås på mange 
måder, og det er vigtigt, at 
i får talt med hinanden om 
jeres behov, så i ikke plud-
selig føler en afstand i re-
lationen, fordi den anden 

er utryg ved tæt kropskon-
takt. hvis du har bekym-
ringer ift. tæt fysisk kon- 
takt, kan det være en ide 
at få en snak med sund-
hedspersonalet. 

at værne om relationen 
er også at kommunikere 
med hinanden og ikke 
mindst, at denne kommu-
nikation er konstruktiv. at i 
får talt om, hvordan i har 
det, så i sammen kan finde 
vejen fremad. konstruktiv 
kommunikation er svært, 
men når det lykkes, kan 
det være utroligt givende 
og positivt. 

KoNsTRUKTIv 
KommUNIKATIoN

Den, der taler:
		fortæl om, hvordan 
du har det, og om 
dine behov
		undlad at kritisere 
og bebrejde den 
anden det, han eller 
hun gør eller ikke 
gør
  fortæl, hvilke følel-
ser det bringer frem 
i dig, når den anden 
gør noget bestemt: 
det gør mig glad/
vred/bekymret, når ...

Den, der lytter:
			lyt med åbent sind
		 forsøg at undgå  
at føle, at du skal 
forsvare dig
		undlad at afbryde
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er det min  
egen skyld?
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Det kan være meget svært 
at skulle acceptere, at du 
også kan blive syg, selv om 
du har gjort alt det rigtige.

vi lever alle med en for-
ventning om, at alvorlig 
sygdom kun er noget, der 
sker for naboen. hvis vi 
bare gør vores bedste og 
følger alle sundhedsråd, 
så rammer ulykken ikke 
os. denne måde at tænke 
om sammenhænge mel-
lem årsager og konse-
kvenser er en del af den 
måde, vi forstår vores ver-
den på. derfor kan det 
være meget svært at 
skulle acceptere, at du 
også kan blive syg, selv 
om du har gjort alt det rig-
tige. 

det kan også betyde, at 
du føler dig skyldig eller 
skamfuld. du bliver måske 
vred på dig selv, fordi du 
føler, at du burde have 
gjort mere for at undgå 
hjertekarsygdommen. en 
del af denne skyld kan væ-
re konstruktiv, fordi den 
kan motivere dig til at føl-
ge behandlingen og læg-
ge livsstilen om, men det 
er ikke altid sådan.

skyld
hvis skyldfølelsen tager 
overhånd, kan det betyde, 
at du berøver dig selv mu-
ligheden for at få noget 
godt ud af livet. du begyn-
der måske at nægte dig 
selv alle fornøjelser og 
glæder og forsøger måske 
at straffe dig selv. det gør 
det meget vanskeligt at 
komme videre, for hver 
eneste gang du oplever 
noget positivt, vil du kunne 
vende den situation og 
fortælle dig selv, at du ikke 
fortjener det gode. 

Selv om det kan virke 
meningsfuldt, er det ikke 
konstruktivt. der er også 
andre faktorer, som har 
medvirket til sygdommen, 
som du ikke selv er herre 
over. hvis skyldfølelsen får 
lov at tage overhånd, risi-
kerer du i stedet at forvær-
re din psykiske tilstand og 
gøre ondt værre. det er 
langt vigtigere at forsøge 
at forholde dig til, at du er 
i en ny situation, og bruge 

dine kræfter på at finde ud 
af, hvordan du kommer vi-
dere på en god måde.

skam
Måske kommer følelserne 
mere til udtryk som skam.  
Måske skammer du dig 
over, at du er blevet syg. 
Måske skammer du dig 
over at være en af dem, der 
ikke har passet på sig selv.

det er svært at tale med 
familie og venner om disse 
følelser. du synes måske, 
at du ikke fortjener deres 
omsorg, når du nu har 
bragt dig selv i sådan en 
situation. hvordan kan de 
stadig holde af dig? du be-
gynder måske at lægge 
afstand til din familie og 
venner. det er jo nemmere 
at håndtere, hvis du selv 
tager skridtet væk, end 
hvis de, du holder af, plud-
selig afviser dig. 

hvis du trækker dig, får 
de til gengæld ikke mulig-
hed for at lade dig forstå, 
at de netop ikke tænker 
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HvoR KAN jEg 
søgE HjæLp?

•	 	Hjerteforeningens	
rådgivningscentre

•	 	Egen	læge
•	 	Privatpraktiseren-

de psykolog eller 
psykiater 

Selv om det kan føles 
svært, er det vigtigt at 
forsøge ikke at skubbe 
andre fra dig, men i 
stedet tale med dem og 
tage imod den omsorg, 
de giver.

dårligt om dig, og at de 
holder præcis lige så me-
get af dig nu som før. 

vrede
for andre er det vreden 
over, at det ikke er retfær-
digt, at netop de er blevet 
syge, der fylder. når du har 
passet rigtig godt på dig 
selv og har levet sundt, så 
er det uforståeligt, at du 
alligevel kan blive hjerte-
karsyg. andre føler, at de 
er så unge og har så små 
børn at tage sig af, at det 
er urimeligt, at de har fået 
en livstruende sygdom. 
det burde kun være noget, 
der sker sidst i livet, og 
ikke mens du har travlt 
med at leve det.

uanset hvilke følelser 
man har, er de virkelige for 
den person, der oplever 
dem. Selv om det kan væ-
re svært at forstå andres 
følelser, må man anerken-
de det som deres oplevel-
se og forsøge at acceptere 
dem. for hvis de følelser, 

man har, er meget stærke, 
kan en afvisning af ens fø-
lelser opleves som en af-
visning af en som person, 
og så vil man føle sig me-
get alene. 

en hjertekarsygdom er 
forbundet med mange nye 
tanker og følelser, der kan 
være svære at håndtere 
selv. Mange får god hjælp 
og støtte af deres nærme-
ste familie og venner, men 
det er ikke altid nok. nogle 
har brug for professionel 
hjælp til at få bearbejdet 
de tanker og følelser, der 
opstår. det behøver ikke 
at betyde, at du skal have 
egentlig psykologisk be-
handling, men mere at du 
kan have gavn af en neu-
tral samtalepartner, der 
kan hjælpe dig til at blive 
bedre til selv at håndtere 
dine tanker og følelser. of-
te giver det nogle nye red-
skaber til at håndtere 
svære situationer, som du 
også kan bruge fremover. 

!
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angst

Søg hjælp, hvis angsten 
bliver for voldsom.

Angst eller frygt er en al-
mindelig følelse, der ofte 
tjener et positivt formål. 
den gør os opmærksom-
me og advarer os i situa-
tioner, hvor vi kunne kom-
me til skade. når angsten 
varer ved ud over de situa-
tioner, hvor den har et for-
mål, når den er blevet 
urealistisk, når vi ikke læn-
gere kan ryste den af os, 
eller når den griber for-
styrrende ind i vores hver-
dagsliv, så er den ikke læn-
gere hjælpsom, men et 
problem.  

Som hjertekarsyg kan 
angsten fylde på mange 
forskellige måder. Mange 
tanker kan give anledning 
til angst, bekymring og an-
spændthed, og ting, du ik-
ke før bekymrede dig om, 
kan nu gøre dig angst og 
bange. nogle er mere til at 
bekymre sig end andre, 

men vedvarende angst og 
bekymringer kan opstå 
hos alle hjertekarpatien-
ter. hvis angsten tager 
overhånd, medfører det 
ofte, at du har svært ved at 
slappe af og engagere dig 
i livet. du trækker dig fra 
andre mennesker og akti-
viteter, du før har været 
glad for. i stedet bliver du 
optaget af at finde meto-
der til at reducere din 
angst, også selv om denne 
adfærd ikke nødvendigvis 
er hensigtsmæssig. 

Angst kan ligne  
sygdomssymptomer
Positiv angst er den angst, 
der gør, at du bliver mere 
opmærksom på din krop 
og dens signaler, og at du 
reagerer, hvis der fx er be-
hov for at søge læge. På 
den måde tjener angsten 
et formål også for hjerte-

æNDRINgER,  
DU BøR væRE  
opmæRKsom på 

•	 	Negative	tanker	og	
bekymringer, du 
ikke er i stand til  
at skyde fra dig

•	 	Øget	alarmbered-
skab i kroppen, fx 
mere hjertebanken, 
sveden, mundtør-
hed, kvælningsfor-
nemmelser, svim- 
melhed, uvirkelig-
hedsfølelse m.fl.  

•	 	Undgåelse	af	ting,	
du før har kunnet 
lide at gøre, men nu 
afholder dig fra, 
fordi du er bekym- 
ret for, om det nu 
går godt

!
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karpatienter. tager ang-
sten overhånd, kan den i 
stedet medføre uhen- 
sigtsmæssig adfærd, fx at 
du afholder dig fra at gøre 
ting, der er vigtige for dit 
helbred. du holder måske 
op med at dyrke motion, 
fordi du er bange for, at 
det kan fremprovokere et 
nyt hjertetilfælde. ethvert 
nyt og ukendt kropsligt 
signal giver måske anled-
ning til, at du tror, du er 
ved at blive alvorligt syg. 

Sundhedspersonalet er 
en vigtig samarbejdspart-
ner ift. at hjælpe dig med 
at vurdere kroppens sig-
naler på en realistisk må-
de. angst kan nemlig give 
kropslige signaler, der kan 
ligne hjertekarsygdom. når 
du mærker disse signal- 
er, bliver du måske mere 
angst, hvilket giver flere 
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Angst kan give kropslige 
signaler, der kan ligne 
hjertekarsygdom.

kropslige signaler, hvilket 
igen giver mere angst osv. 
det er derfor vigtigt, at du 
bliver i stand til at skelne 
mellem kroppens reelle  
faresignaler for hjertekar-
sygdom og kroppens 
angstsignaler, så du ikke 
bliver angst og bekymret 
uden grund. 

når angsten har taget 
overhånd, er dine tanker 
låst fast på det negative, 
og du er hele tiden op-
mærksom på, hvilke farer 
der lurer. du ser kun fa- 
resignaler, overser det po-
sitive og forestiller dig 
straks den værst tænkeli-
ge slutning. Samtidig er 
ens krop hele tiden i alarm-
beredskab, og du er altid 
”på vagt”. du kan ikke tæn-
ke på andet end det nega-
tive, og du undgår ting, du 
tidligere har haft fornøjel-
se af, fordi du er angst for, 

at noget kan gå galt. kan 
du genkende disse tanker 
og handlemønstre, bør du 
søge hjælp.  

er du angst, kan din fa-
milie og venner være en 
stor støtte, men det er vig-
tigt, at den støtte, du får, 
ikke er med til at øge din 
angst og undgåelsesad-
færd. det kan være en 
svær balancegang, men 
det væsentligste er ikke at 
få bekræftet de negative 
tanker og i stedet forsøge 
at få hjælp til at bryde und-
gåelsesadfærden. det kan 
være noget så enkelt som 
at blive støttet i at tænke 
igennem, om det nu var 
ægte faresignaler, eller om 
det var angsten, der kom 
til udtryk gennem krop-
pen. her kan almindelig 
”sund fornuft” ofte være 
en rigtig god indgangs- 
vinkel. 

oplever du markante 
angstproblemer, så søg 
hjælp til at afklare, hvor-
dan du skal tackle dem.  
alvorlige angstproblemer 
kræver oftest professionel 
hjælp og behandling, og 
der er mange steder at få 
hjælp.

hvilken type behandling 
der er bedst, er meget in-
dividuelt, men både medi-
cinsk og psykoterapeutisk 
behandling har vist sig at 
kunne afhjælpe angst.

 

sTEDER, DU KAN Få 
HjæLp

•	 	Egen	læge,	henvisning	
til psykolog/psykiater

•	 	Hjerteforeningens	
rådgivningscentre

•	 	Psykolog	eller	psykiater	
mod egenbetaling
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depression

Folk siger ofte, at de føler 
sig deprimerede, men det 
er vigtigt at skelne mellem 
egentlig behandlingskræ-
vende depression og mere 
almindelige følelser af trist- 
hed og nedtrykthed, som 
vi alle har indimellem. det 
at være nedtrykt eller ked 
af det indimellem er ikke 
det samme som at have en 
depression, men følelser-
ne kan godt ligne hinan-
den. 

følelsen af nedtrykthed 
er noget af det mest cen-
trale ved depression. du 
føler dig ked af det eller 
tom indvendig. det kan 
også være, at du græder 
indimellem. deprimerede 
trækker sig ofte fra aktivi-
teter, de før har været gla-
de for, fordi de mister 
lysten og interessen. de-
primerede har ofte meget 

lidt energi eller overskud 
til noget, og hvis de har, så 
bliver de meget hurtigt 
trætte og stopper igen. 

andre symptomer kan 
også være vigtige. din 
søvn kan være forstyrret 
på forskellige måder. nog-
le har svært ved at falde i 
søvn, andre vågner tidligt 
og kan ikke sove igen, og 
andre igen oplever, at de 
sover meget mere, end de 
plejer. det samme ses for 
appetit, hvor nogle ikke 
rigtig har lyst til mad, mens 
andre i stedet har øget ap-
petit og spiser meget me-
re, end de plejer. 

er du deprimeret, kan 
det være svært at tænke, 
huske eller koncentrere 
sig. det kan virke skræm-
mende og ikke mindst fø-
les som et nederlag, der 
kan bidrage til det triste 

æNDRINgER, DU 
BøR væRE op-
mæRKsom på 
 
primære symptomer  
•	 		nedtrykthed
•	 			nedsat lyst og 

interesse
•	 		Manglende energi 

eller øget træthed 

Ledsagesymptomer
•	 		Søvnforstyrrelser, 

appetitforstyrrelser, 
pludselige vægt- 
ændringer

•	 			koncentrationsbe-
svær, rastløshed, 
nedsat tempo

•	 			nedsat selvtillid, 
selvbebrejdelser, 
skyld, tanker om 
død og selvmord
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humør. andre mærker de-
pressionen som en mar-
kant ændring af akti- 
vitetsniveauet. det kan 
være, at de føler sig rast-
løse og har svært ved at 
sidde stille og hele tiden vil 
i gang med noget nyt. an-
dre kan ikke rigtig komme 
i gang med det, de vil, og 
kommer de endelig i gang, 
så arbejder de så lang-
somt, at det virker påfal-
dende. 

endelig er der de nega-
tive tanker, som er meget 
centrale ved depression. 
tankerne kredser om ikke 
at være god nok, selvtilli-
den er lav, og man mister 
troen på sig selv. for uden-
forstående kan den depri-
meredes forestillinger om 
sig selv virke meget urea-
listiske, og det kan være 
vanskeligt at forstå, hvor-

for vedkommende tænker 
og føler sådan. 

selvbebrejdelse og  
tanker om døden
Selvbebrejdelse er almin-
deligt hos deprimerede, 
og selv om disse tanker er 
urealistiske og overdrev-
ne, har den deprimerede 
svært ved at ændre sin op-
fattelse. tankerne er ble-
vet fastlåst om et negativt 
selvbillede. Mange har 
også tanker om døden, 
ikke bare om angsten for 
at dø, men om døden som 
en løsning på den nuvæ-
rende situation, altså selv-
mord. 

de negative tanker gør 
det svært at få øje på lys-
punkter i livet, de gode si-
der ved sig selv og i det 
hele taget at se tingene i 
et positivt lys. derfor vil du 

som deprimeret ofte blive 
mere vred og irriteret på 
dig selv, fordi du ikke bare 
kan tage dig sammen. du 
bliver måske vred på dine 
pårørende, men egentlig 
er du ked af det og føler 
ikke, du er god nok, og har 
måske været urimelig over 
for dem, der forsøger at 
hjælpe. det føles som en 
ond cirkel, du er fanget i 
uden at have nogen for-
nemmelse af, om det no-
gensinde holder op igen. 

Brug	familie	og	 
venner som støtte.

!
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sTEDER, DU KAN Få 
HjæLp

•		Egen	læge,	henvis- 
ning til psykolog/
psykiater

	•		Hjerteforeningens	
rådgivningscentre

	•		Psykolog	eller	psy- 
kiater mod egenbe-
taling

Depression bør  
behandles
depression ses hos om-
kring hver fjerde hjertekar-
patient i større eller min-
dre grad, men depression 
er ikke noget, du blot skal 
leve med. depression kan 
og bør behandles. hvilken 
type behandling der er 

bedst, er meget individu-
elt, men både medicinsk 
og psykoterapeutisk be-
handling har vist sig at 
kunne afhjælpe depressi-
on.  
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når  
hjertekarsygdommen 
bliver traumatisk
Det kan være en voldsom 
oplevelse at få konstateret 
en hjertekarsygdom. Man-
ge har ikke været klar over, 
at de har været syge, før 
hjertetilfældet rammer. alt 
går meget hurtigt, og du 
når måske ikke helt at for-
stå, hvad der egentlig ske-
te, før du befinder dig i en 
hospitalsseng eller – i min-
dre alvorlige tilfælde – før 
du igen er hjemme. Selv 
om den skræmmende op-
levelse er endt godt, og du 
nu er velbehandlet og ikke 
længere har akutte symp-
tomer, kan du stadig være 
påvirket af den skræm-
mende oplevelse, det kan 
være at få et hjertetilfælde. 

Måske genoplever du 
dit hjertetilfælde, fx i form 
af billeder, lyde, lugte og 
andre ting, der minder dig 
om det, enten for dit indre 
blik eller i drømme. disse 
erindringer kan give fysisk 
og psykisk ubehag. Måske 
begynder du at undgå ak-
tiviteter i hverdagen, der 
minder dig om hjertetilfæl-
det, eller situationer, som 
du frygter kan lede til et 
nyt hjertetilfælde. du for-
søger måske at undgå 
tanker om sygdommen, 
trækker dig fra andre 
mennesker, og du har må-
ske svært ved at huske, 
hvad der er sket. nogle op-
lever at være blevet følel-

seskolde, eller at der ikke 
er nogen fremtid. dertil 
kommer, at det kan føles, 
som om ens krop hele ti-
den er i øget alarmbered-
skab, fordi man skal passe 
på, at det ikke sker igen. 
du sover dårligere, farer 
sammen selv ved små ly-
de, har svært ved at kon-
centrere dig og bliver let 
nervøs og irriteret.

 
posttraumatisk stress
de beskrevne symptomer 
og adfærd kendetegner 
posttraumatisk stressfor-
styrrelse eller PtSd. alene 
eller i mindre grad kan 
symptomerne og adfær-
den være helt almindelige 
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for hjertekarpatienter, men 
optræder de sammen og i 
meget stort omfang, bør 
du være opmærksom og 
søge behandling.

det kan være svært at 
forudsige, hvilke hjerte-
karpatienter der oplever 
PtSd efter et hjertetilfæl-
de. derfor er det vigtigt, at 
du selv og dine nærmeste 
ved, at disse symptomer 
kan opstå, og kan genken-

de dem, så du kan få den 
nødvendige behandling. 
PtSd er oftest behand-
lingskrævende, dvs. at du 
både kan og bør søge be-
handling, så du kan mini-
mere de negative følge- 
virkninger og igen få et so-
cialt og indholdsrigt liv. 
Samtidig kan der være 
stort behov for hjælp og 
støtte fra ens nærmeste. 

Det kan føles, som om ens krop hele 
tiden er i øget alarmberedskab, 
fordi man skal passe på, at det ikke 
sker igen.

æNDRINgER, DU 
BøR væRE op-
mæRKsom på 

•	 	Hyppige	genople-
velser, fx billeder, 
lyde, lugte, drømme 
mv.

•	 	Undgåelse	af	akti- 
viteter og situatio-
ner, der minder dig 
om sygdomsforlø-
bet

•	 	Øget	alarmbered-
skab i kroppen; du 
passer på, at det 
ikke sker igen

sTEDER, DU KAN Få 
HjæLp

•	 	Egen	læge,	henvis- 
ning til psykolog/
psykiater

•	 	Hjerteforeningens	
rådgivningscentre

•	 	Psykolog	eller	psy- 
kiater mod egen- 
betaling



33du er ikke alene         hjerteforeningen

livet som 
pårørende
Livet med hjertekarsyg-
dom opleves forskelligt af 
hjertekarpatienten og de 
pårørende. ofte er det den 
syge, der er i centrum, og 
de pårørende kan føle, at 
de står lidt udenfor. omgi-
velserne forventer, at på-
rørende altid er i stand til 
at yde den nødvendige 
hjælp og støtte. det er ikke 
nødvendigvis let, og det 
afhænger meget af, om i 
er gode til at kommunikere 
med og støtte hinanden.

Selv om de beskrevne 
tanker og følelser har dre-
jet sig om, hvordan den sy-
ge oplever forløbet, vil 
mange pårørende også 
kunne genkende dem. På-
rørende kan også have 

stort behov for at tale om 
deres tanker og følelser og 
mærke, at der er hjælp og 
støtte fra omgivelserne og 
fra den syge selv. hjerte-
karsygdom rammer hele 
familien, og alle kan have 
brug for hjælp og støtte til 
at komme ovenpå igen. 

det er vigtigt, at du som 
pårørende også er op-
mærksom på dig selv, og 
at du også sørger for at få 
dækket dine behov. Måske 
kan det i en periode være 
svært at søge støtte hos 
den syge, og derfor søger 
du måske støtte andre 
steder. Samtidig er det og-
så vigtigt, at du ikke over-
beskytter den syge, men 
værner om det særlige for-

hold, i har sammen, ved at 
indbyde til fortrolighed og 
dele dine egne tanker og 
følelser med den syge 
samt at lytte til ham eller 
hende. hvis du ikke også 
passer på dig selv som på-
rørende, kan du risikere at 
køre dig selv ned, så du ik-
ke længere magter at væ-
re en hjælp og støtte for 
din partner. 
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DEL 2
Første del af denne bog har handlet meget om de nega-
tive tanker og oplevelser, du kan have efter at have fået 
diagnosticeret en hjertekarsygdom. denne anden del 
handler om nogle af de ting, der er vigtige for igen at få 
et godt liv som hjertekarpatient. 
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nyt liv – ny livsstil
Hjertekarpatienter mø-
des af mange nye udfor-
dringer, bl.a. de livsstilsæn-
dringer, som anbefales af 
sundhedspersonalet, men 
ikke alle har nødvendigvis 

noget umiddelbart ønske 
om at ændre deres liv mar-
kant – du vil måske helst 
bare tilbage til det gamle, 
det velkendte. 

netop derfor kan det 

være utroligt svært at fin-
de motivationen til at fav-
ne alle de nye udfordringer 
og opgaver, du stilles over 
for. det kan også være rig-
tig svært at holde fast, selv 
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Det kan være svært at finde 
motivation til at favne alle de 
nye udfordringer og opgaver.

om det lykkes dig at kom-
me godt i gang med de 
foreslåede ændringer. 

for at komme godt i 
gang med og lykkes med 
at fastholde ændringer i dit 
liv er der nogle overvejel-
ser, der kan være med til 
at hjælpe dig. 

1. Det skal være dit 
valg, din beslutning, dig, 
der bestemmer. Du skal 
gøre det for din skyld og 
ikke for andres
hvis du gør noget, fordi du 
synes, du skal, eller for an-
dres skyld, er det meget 
sværere at fastholde moti-
vationen, end hvis du gør 
det, fordi du gerne vil og 
for din egen skyld. hvis der 

er noget, du gerne vil æn-
dre, så overvej, på hvilken 
måde det er vigtigt for dig, 
hvorfor det betyder noget 
for dig, hvilken mening det 
har for dig. jo mere du kan 
stå bag beslutningen, jo 
mere sandsynligt er det, at 
du kan holde ved. 

2. Det er vigtigt, at du 
føler dig parat, kompe-
tent og klar til de udfor-
dringer, du giver dig selv
hvis du ikke føler, du har 
den nødvendige viden og 
kompetence til at gøre de 
ting, du gerne vil, er chan-
cen for succes mindre. Søg 
derfor viden (som nu), eller 
start med mindre udfor-
dringer først. træn dig op, 

så du langsomt, men sik-
kert bliver i stand til at 
klare den udfordring, du 
har sat dig for. 

3. Det er vigtigt at føle, 
at du har opbakning og 
støtte
du er selv nødt til at gøre 
arbejdet med at lægge dit 
liv om, men det er væsent-
ligt, om du gør det helt 
alene, eller der er nogen, 
som lægger mærke til det, 
du gør, opmuntrer, støtter 
og hjælper dig undervejs. 
føler du, at nogen har en 
ægte interesse i, hvordan 
det går, giver det ofte en 
motivation til at komme 
videre. 
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Social støtte

Dit sociale netværk er 
vigtigt, og det gælder ikke 
mindst, når der sker store 
forandringer i livet. i sådan 
en situation kan dit sociale 
netværk, din familie og di-
ne gode venner være en 
vigtig kilde til støtte og 
hjælp. hjælp og støtte er 
afgørende, da det både 
kan gøre det fysiske syg-
domsforløb lettere, men i 
høj grad også hjælpe til, at 
du kommer lettere igen-
nem de psykiske eftervirk-
ninger. det gælder ikke 
bare for den hjertekarsy-
ge, men også for de pårø-
rende. 

det er bare ikke altid let 
at søge eller give hjælp i 
svære situationer. du har 
måske svært ved at sætte 
ord på, hvad du har brug 
for, og det kan være svært 
for andre at gætte, hvad 

der er det rigtige at gøre. 
ofte kan det vigtigste for 
dig være at have en for-
nemmelse af, at familie og 
venner er tilgængelige og 
parate til at hjælpe, også 
selv om du ikke nødven-
digvis vælger at benytte 
dig af det. 

desværre sker det nogle 
gange, at nogen i ens net-
værk svigter. Måske fordi 
de selv har det svært og 
derfor ikke har overskud til 
at hjælpe. Selv om det kan 
være en skuffelse, må du 

forsøge at være åben over 
for andre, der gerne vil 
hjælpe. det kan sagtens 
ske, at hjælp og støtte 
kommer fra nogen i net-
værket, du ikke havde reg-
net med. 

det er svært at definere 
støtte, og hvordan man 
kan give den til andre. der 
er ikke nogen gylden regel 
for, hvad der er den rigtige 
måde at støtte en hjerte-
karpatient på, men deri-
mod kan der være mange 
forskellige behov for støt-

Det kan sagtens ske, 
at hjælp og støtte 
kommer fra nogen, 
du ikke havde  
regnet med.
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te. der kan være behov for 
praktisk hjælp med ting, 
du ikke selv kan overkom-
me i en periode. der kan 
være behov for, at nogen 
har tid til at være sammen 
med dig. der kan være be-
hov for nogen at tage på 
tur med eller nogen at de-
le sine tanker med. Med 
andre ord, det afhænger 

helt af den enkelte person, 
hvad han eller hun har 
brug for eller mest behov 
for. 

sæt ord på 
noget af det, der kan give 
anledning til konflikter, er, 
når man ikke føler, at ens 
behov bliver mødt, eller at 
man ikke føler, at forsøg på 

at hjælpe lykkes. her kan 
selv de bedste intentioner 
komme til kort, og selv de 
personer, der kender dig 
bedst, kan ikke altid regne 
ud, hvad dine aktuelle be-
hov er. du må derfor for-
søge at sætte ord på, hvad 
du har brug for, sådan at 
begge parter er klar over, 
hvad i kan forvente af hin-
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anden. jo bedre i er til at 
kommunikere, jo bedre vil 
i kunne hjælpe og støtte 
hinanden.

søg hjælp hos erfarne
når noget er svært, kan vi 
alle have brug for hjælp. 
nogle gange kan det være 
en god idé at søge hjælp 
uden for din nærmeste 
kreds, hvor du kan tale om 
de svære ting uden fx at 
være bange for at såre fa-
milien. i støtte- eller mo-
tionsgrupper med andre 
hjertekarpatienter kan du 
finde andre, der umiddel-
bart kender til og kan for-
stå dine tanker og bekym-
ringer. det kan være en 
stor lettelse at være blandt 

andre, der kender oplevel-
sen af at være hjertekarpa-
tient indefra og kan hjælpe 
med at sætte ord på noget 
af det, du går og tumler 
med. det vigtigste i den 
sammenhæng er, at i hjæl-
per hinanden med at se 
fremad og fokusere på det 
positive frem for at foku-
sere på alt det negative og 
alt det, der ikke lykkes. det 
skal der også være plads til 
at bruge hinanden til, men 
det er lige så vigtigt, at i får 
fokus på det positive. 

endelig kan det sund-
hedspersonale, du kom-
mer i kontakt med, også 
være en kilde til hjælp og 
støtte. oftest har de man-
ge erfaringer med hjerte-

karpatienter, og selv om 
de måske ikke selv har stå-
et i situationen eller ken-
der dig lige så indgående 
som din familie, så gør de-
res erfaringer, at de gen-
kender mange af de 
spørgsmål, tanker og be-
kymringer, du kan have 
som hjertekarpatient. 

hvem du søger støtte 
hos, og hvor du får den, er 
ikke det vigtigste. det vig-
tigste er, at du får hjælp og 
støtte. her er det bedste, 
du kan gøre, at forsøge at 
være åben over for de til-
bud om støtte, du får. jo 
flere mulige kilder til støtte 
du har, jo nemmere er det 
at få den støtte, du har be-
hov for.
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det gode liv
Denne bog handler om de 
mange ting, der kan bety-
de, at du ikke udnytter mu-
lighederne for et godt liv 
med hjertekarsygdom. for 
nogle tager det tid at finde 
sig selv igen, og for nogle 
kan det være nødvendigt 
at søge professionel hjælp. 
gode samtaler, støtte og 
praktisk hjælp fra familie 
og venner betyder rigtig 
meget, men det er ikke al-
tid nok.  

det vigtigste er at huske 
på, at du kan have et rigtig 
godt liv som hjertekarpa-
tient, men der er stor for-
skel på, hvad det gode liv 
er for den enkelte. derfor 
er der ikke en endelig op-
skrift på, hvordan du op-

når det. det er en proces, 
hvor den enkelte skal bru-
ge tid til at bearbejde sine 
oplevelser og de ændrin-
ger i livet, hjertekarsyg-
dommen har ført med sig. 
nogle gange er der brug 
for mere hjælp og støtte 
end i andre tilfælde. derfor 
er det vigtigt at gøre op 
med forestillingen om, at 
det er en skam at søge 
hjælp, når man har det 
svært psykisk, og at man 
er et dårligere menneske, 
fordi man har behov for en 
sådan hjælp. intet kunne 
være længere fra sandhe-
den. du bliver ikke et stær-
kere eller bedre menneske 
af at kæmpe alene, men 
du risikerer at tabe kam-

pen og opleve dette som 
et stort nederlag. det kan 
i stedet være et tegn på 
personlig styrke, at du sø-
ger hjælp. 

for at kunne søge hjælp 
er det nødvendigt, at du 
og dine pårørende har 
kendskab til de reaktio-
ner, der er almindelige, og 
de reaktioner, der kræver 
professionel hjælp. i denne 
bog har vi forsøgt at be-
skrive de tanker og følel-
ser, der kan opstå i køl- 
vandet på en hjertekar- 
sygdom.	Både	de	alminde-
lige reaktioner og dem, 
der kræver behandling. 
det er ikke sikkert, at alle 
hjertekarpatienter oplever 
situationerne præcis som 
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beskrevet, eller at alle hjer-
tekarpatienter oplever alle 
de ting, der er beskrevet, 
men forhåbentlig kan du 
alligevel genkende en del 
fra dit eget forløb som 
hjertekarpatient. 

hvordan livet som hjerte-
karpatient former sig 
bedst muligt, kan der være 
mange bud på, men et er 
helt sikkert: 

Livet som 
hjertekarpatient  
kan både være 
godt, aktivt og 
indholdsrigt.
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