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Hjertesvigt handler om falske løfter, dårlige vaner og følelsen af at falde, og at den, man stolede på, ville holde
fast, giver slip. Til at dulme smerten er der kun cigaretter og rødvin, og man er overbevist om, at man hellere
vil flækkes midt over af en lastbil end nogensinde at elske nogen igen. Hjertesvigt skildrer en dødsdømt
forelskelse, og hvordan der måske findes et håb et sted, men at man ikke ved, hvor man skal lede, for man er
blevet væk i sig selv. Digtsamlingen tematiserer de udfordringer, man støder på, når man er ung, dum og
ulykkeligt forelsket. Uddrag af bogen Forkullet – Og hvis ikke jeg har ondt i hjertet, så er det i lungerne fordi
jeg bliver nødt til at sortne dem med cigaretter for at udholde de mange kaffeaftaler jeg overdænger dig med
Men dit navn dukker stadig op overalt i alt jeg gør i røgskyen og i fucking latte-art. Om forfatteren Cecilie
Hvidbak Østergaard er født i 1998 i Aarhus, nu bosat i København. Siden barndommen har hun beskæftiget
sig med teater og dans. Hjertesvigt er hendes debut som digter.
Ætiologi Ses som akut komplikation til hjertesygdomme som hjertesvigt, AMI og arytmier (især AFli). I
denne film kan du se, hvad det vil sige at have hjertesvigt og høre, hvordan René Bengtsen tackler l. Kaldes
også for hjertesvigt. PAH, pulmonal arteriel hypertension, betyder højt blodtryk i lungernes blodkar, men det
er en sygdom, som påvirker både lungerne og hjertet. Årsagen til hjerteinsufficiens er oftest iskæmisk. eks.
Akut hjertesvigt kan defineres som hurtigt opståede symptomer og kliniske tegn på kardial dysfunktion.
hjertesvigt oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Hjertesvigt er

betegnelsen for en række tilstande og H järtsvikt. Indledning og baggrund Formålet med studiet er at
undersøge og udvikle den palliative indsats overfor ældre mennesker PCRM | “Paleo” Diet Leads to
Worsening Cholesterol Hjerteinsufficiens (CHF) er en tilstand, hvor hjertets funktion som en pumpe er
utilstrækkelig til at levere ilt rigt blod til legemet. Undersøgelse og behandling. Svær hjertesvigt;
Forsnævring i pulsårerne til nyrerne; Dårligt fungerende nyrer eller lever. Hjertesvigtklinikken er et tilbud til
patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Kan jeg få testet mit hjerte under fysisk aktivitet. Kongestivt
hjertesvigt kan … Patientvejledning Kronisk hjertesvigt/ kronisk systolisk hjerteinsufficiens Hjertesvigt
Hjertesvigt betyder, at hjertets pumpekraft er nedsat, hvilket kan opstå ved Hjertesvigt kan defineres som
venstresidig hjerteinsufficiens / ”backwards failure”, hvor væske ophobes i forskellige dele af kroppen f. 000
danskere konstateret nedsat pumpefunktion i hjertet – også kaldet hjertesvigt – og endnu flere har hjertesvigt
uden at vide det. Kronisk systolisk hjertesvigt Formål.
Hjertesvigt rammer over 10. 8/18/2014 · Når du har hjertesvigt, er hjertets pumpekraft nedsat.
Undersøgelser og behandlingsmuligheder i tilfælde af hjertesvigt.

