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Å RAMMES AV HJERTESTANS

Å gjennomgå hjertestans er en svært 
dramatisk opplevelse uansett om du 
er pasient eller pårørende. 

De fleste som overlever hjertestans 
restituerer seg bra og kan etter hvert 
leve et helt normalt liv. Det er imidler-
tid relativt vanlig å oppleve problemer 
som nedsatt hukommelse, utmattelse 
og emosjonelle problemer. Tiden man 
bruker på å komme seg varierer, men 
den største bedringen sees ofte de 
første månedene etter hjertestans. 

Man kan reagere ulikt på dramatiske 
hendelser som en hjertestans, og det 
er ikke unormalt at hendelsen kan  
utløse en krisereaksjon hos både 
pasienter og pårørende. Det finnes 
imidlertid tilbud om hjelp etter  
utskrivelse fra sykehus, og det er  
viktig at pårørende involveres i  
oppfølging og rehabilitering.

HVILKEN HJELP KAN MAN FÅ?

Oslo universitetssykehus tilbyr  
poliklinisk oppfølging etter
hjertestans. Dette er et samarbeid 
mellom hjertemedisinsk avdeling 
og avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Oppfølgingen består av 
2 polikliniske konsultasjoner:

1. Samtale med sykepleier  
Gjennomgang av hendelsesforløp og 
veien videre. Generell informasjon om 
underliggende hjertesykdom 3-4 uker 
etter utskrivelse fra sykehus. Det vil 
bli mulighet for å besøke Hjertemedi-
sinsk intensiv og overvåkning.

2. Nevropsykologisk utredning 
Utredning av mulige kognitive og 
emosjonelle plager ved avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering  
3-6 måneder etter hjertestans. 

ANDRE TILBUD: 

Oslo universitetssykehus, Ullevål:
Informasjonsdag for deg som har 
kransåresykdom 
Arrangeres månedlig 
 
Hjerterehabilitering Fase 2a 
Trening og veiledning

Nasjonale ressurser om  
hjertesykdom:
LHL ICD, interessegruppe for  
mennesker med implantert hjerte-
starter (ICD): www.lhl.no/trenger-du-
hjelp/interessegrupper/ lhl-icd
 
Hjertelinjen, tlf 23 12 00 50  
(hverdager kl. 10-14) Få råd om 
hjerte- og karsykdommer 

Psykisk helse:
Psykiatrisk legevakt, tlf 116 117  
(Kl. 16-22 hverdager, kl. 12-20 helg/
helligdager). Ved akutt psykisk krise
 
Kirkens SOS, tlf 22 40 00 40 
(døgnåpen) Ved følelsesmessig og 
eksistensiell krise
 
Mental Helses Hjelpetelefon,  
tlf 116 123 (døgnåpen) Snakk eller 
chatt om livets utfordringer. 
   

Oppfølging etter hjertestans er et tilbud til pasienter som har 
lokalsykehustilhørighet til Oslo universitetssykehus Ullevål.

Både samtale med sykepleier og nevropsykologisk utredning 
har en egenandel på kr 351,- per konsultasjon (frikort gjelder).

Du kan bli spurt om samtykke til at vi registrerer opplysninger 
om deg i et internt kvalitetsregister, dette er selvsagt frivillig. 

Formålet med registeret er å forbedre oppfølgingstilbudet til 
pasienter som har overlevd hjertestans. 


