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DAGENS EMNER

Hjertepatienter som risikogruppe 
for alvorlig COVID-19

COVID-19: virkning på hjertet og 
senfølger

Livet som hjertepatient i en 
COVID-19 tid

Fremtidsperspektiver



COVID-19 BEKYMRER 
HJERTEPATIENTERNE!

Marts til maj:

200 opkald om dagen fra 

hjertepatienter om COVID-19

Nu:

30-40 opkald dagligt om 

COVID-19

Hjertelinjen har stået åbent:



SPØRGSMÅL PÅ HJERTELINJEN:

Nu, hvor coronasituationen er blevet en del af vores 

hverdag:

"Hvor meget skal jeg begrænse mig i hverdagen: 

Kan jeg tage til bryllup/konfirmation? Kan jeg 

kramme mine børnebørn?"

"Hvordan skal jeg forholde mig til vacciner?"

• "Gør min hjertesygdom at jeg er i risikogruppe?"

• "Giver COVID-19 risiko for skader og senfølger på 

hjertet?"



RISIKOFAKTORER FOR 
ALVORLIG COVID-19

Alder og køn er de væsentligste risikofaktorer for at 

få alvorlig COVID-19

• Risikoen stiger kraftigt med alderen

• Mænd har højere risiko

Generelt helbred – jo sygere du er på forhånd, des 

højere risiko har du for et alvorligt COVID-19 forløb

• Dette gælder også dit hjertehelbred – jo 
sværere hjertekarsygdom du har, des højere 
risiko har du for alvorlig COVID-19



EFFEKT AF COVID-19 PÅ HJERTET OG SENFØLGER

• Disse historier skabte overskrifter og medførte bekymring hos hjertepatienter.

• Diskussionen pågår blandt læger og fagfolk.

Kilde: Danmarks Radio, 27. juli, 8. maj



SKAL COVID-19 SES SOM EN SYGDOM, DER OGSÅ 
RAMMER HJERTET OG KREDSLØBET?

Fra forskningen:

•En del studier har vist hjertepåvirkning hos 

patienter med COVID-19.

•Ingen studier lige nu om senfølger på 

hjertekar-systemet hos COVID-19-patienter 

både med/uden hjertepåvirkning.

•Vi har ikke kendt sygdommen længe nok til at 

undersøge senfølger.



COVID-19 OG HJERTET:
UBESVAREDE FORSKNINGSSPØRGSMÅL

Uvist om hjertepåvirkning er specifik for COVID-19, 

da det ikke nødvendigvis undersøges rutinemæssigt 

ved indlæggelse for andre akutte sygdomme.

• Tidligere studier har vist hjertepåvirkning ved 
fx almindelig lungebetændelse.

Grund til bekymring?

Uklart. Stort behov for forskningsdata om COVID-19 

– vores forskningsteam deltager aktivt i 

Hjerteforeningen.



PÅVIRKNING AF 
HJERTEPATIENTERNES LIV

• Færre danske patienter tog på hospitalet med akut 
hjertekarsygdom under lockdown.

• Op mod 30-40% flere dødsfald udenfor hospitalet 
i England forårsaget af hjertekarsygdom siden marts 
2020. Dette var hos patienter uden COVID-19.

• Behov for fokus på at man trygt kan opsøge 
hjælp ved symptomer på hjertesygdom.

COVID-19 har "indirekte" påvirket hjertepatienternes helbred

og hverdag.



LIVET SOM HJERTEPATIENT I EN 
COVID-19 TID

Psykiske følger af at skærme sig selv mod COVID-19: 

• Angst, tvivl, ensomhed, tristhed og søvnbesvær.

Svært at opveje de negative konsekvenser ved 
isolation mod risikoen for COVID-19.

• Behov for forskningsbaseret vejledning fra 
fagfolk i dette dilemma.

Behov for mere forskning og evidens om fordele og 
ulemper.

Fra samtaler med hjertepatienter:



COVID-19 VACCINE

Så mange som muligt skal tage vaccinen for at den er 

effektiv

Forvent en forsinkelse mellem opdagelsen af en vaccine 

og en større udbredning af den til befolkningen

Virussen kan fortsat være i omløb efter vaccinationerne er 

igangsat (fx hvis vaccinen kun er delvist virksom eller ikke 

nok mennesker får den)



COVID-19 VACCINE

Det betyder, at folk med kroniske 
sygdomme, der har fået vaccinen 
muligvis fortsat skal betragtes som 
risikogruppe.

Vi ved mere om vaccinen når 
vaccine-studierne er færdige 
(forhåbentligt til vinter)

Vigtigt at tilslutte sig 
influenzavaccination og vaccination 
mod lungebetændelse



FREMTIDSPERSPEKTIVER

Beskytte risikogrupper mod smitte

Fokus på risikogruppers livskvalitet og hverdag

• Sund livsstil: motion, kost, personlige relationer – men 
tilpasset den nye virkelighed

Afstand, hygiejne osv. for at holde smitten lav i 
samfundet

COVID-19 kan på sigt blive en "sæsonvirus" som 
forkølelse og influenza



FREMTIDSPERSPEKTIVER

• De mange ubesvarede 

spørgsmål om COVID-19 skal 

imødegås med forskning og 

udbredelse af viden

• Hjerteforeningen vil fortsat 

være en del af dette med fokus 

på hjertepatienternes 

perspektiv



SPØRGSMÅL?


