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Internetsidor med fakta om hjärtsjukdomar och behandlingar 

http://www.1177.se/ 

Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i 

samverkan. På sidan hittar du information om olika typer av hjärtsjukdomar och 

behandlingsformer.  

 

http://www.1177.se/


http://www.hjart-lung.se/ 

Riksförbundet HjärtLungs webbsida. Innehåller information om olika hjärtsjukdomar. Du kan 

även läsa föreningens tidskrift Status på sidan. 

 

http://www.hjart-lungfonden.se/ 

Hjärt-Lungfondens sida. Innehåller information och broschyrer i PDF-format om 

hjärtsjukdom som går att skriva ut. 

 

http://www.hjartebarn.org/ 

På hjärtebarnförbundets sida hittar du information om hjärtsjukdom hos barn.  

 

http://www.pacemaker-info.se/ 

Här kan du som har eller ska få pacemaker och dina anhöriga läsa om pacemakerbehandling. 

Sidan innehåller också frågor och svar som skickats in samt ett diskussionsforum.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-4 

Här finns de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. De innehåller rekommendationer om 

diagnostik, behandling och rehabilitering inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, 

arytmi, hjärtsvikt samt genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel.  

 

Vill du ha listan i större stil? Eller vill du ha information utskriven på papper och skickad hem 

till dig helt kostnadsfritt? Kontakta eller besök oss på Falu lasarettsbibliotek så ordnar vi det.   

På biblioteket har vi även tillgång till ett stort antal databaser och medicinska tidskrifter som 

vi gärna hjälper till att söka i, och böcker inom det medicinska området som du som 

medborgare i Dalarna kan låna. Prata med personalen så hjälper vi dig.  

Hitta till biblioteket:  

Gå in genom huvudentrén på Falu lasarett, gå rakt fram och passera caféet och butiken, följ 

sedan skyltningen. Det finns hiss, ingång på plan 02. Besök oss gärna  på nätet:  

www.ldbib.se  
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