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Hjertet som organ er naturligvis af central betydning, 
idet hjertet pumper blodet med oxygen, næringsstof-

fer, m.m. til kroppens celler og transporterer kuldioxid, 
affaldsstoffer m.m. fra cellerne. 

Hjertet består af to halvdele, som hver indeholder et for-
kammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikel). For-
kamrene er forbundet med hjertekamrene via hjerte-
klapper. Hjertets venstre halvdel modtager iltrigt blod 
fra lungerne og sender blodet videre ud til kroppen, hvor 
iltet afgives til cellerne. Højre halvdel modtager det iltfat-
tige blod fra kroppen og pumper dette videre til lungerne, 
hvor blodet igen iltes. Blodet pumpes rundt i et lukket 
kredsløb. Blodårer, som fører iltrigt blod, kaldes arterier, 
og årer, der fører iltfattigt blod, kaldes vener.

Et simpelt diagram af hjertet, opfattet som en fi rekam-
ret pumpe, er vist i fi guren. Pilene viser hvordan blodet 
strømmer mellem hjertekamrene. Hjertets regelmæssi-
ge afslapnings– og sammentrækningsperioder resulterer 
i henholdsvis fyldning og tømning af hjertekamrene for 
blod.

I afslapningsfasen kommer iltet blod fra lungerne ind i 
venstre forkammer (VF) og iltfattigt blod fra kroppen ind 
i højre forkammer (HF). Ved fyldningen af kamrene sti-
ger trykket, hvorved blodet fl yder ned i henholdsvis ven-
stre og højre hjertekammer (VH og HH). 

Ved hjertemusklens sammentrækning forøges tryk-
ket og blodet i hjertekamrene presses henholdsvis ud 
i kroppen og ud til lungerne. 

Slagvolumen Det volumen blod, hver hjertehalv-  
   del pumper pr. slag, kaldes slag-
   volumenet, Vslag
 
Pulsfrekvens Antallet af slag, hjertet slår pr. 
   minut, kaldes pulsfrekvensen, fpuls 

Minutvolumen Blodvolumenet, som hjertet kan   
   pumpe ud pr. minut, betegnes
   minut volumenet, Vminut 

Sammenhængen mellem de tre størrelser er:

    Vminut = fpuls ∙  Vslag

  
Hjertet som 4-kammermo-
del set forfra. Blodet kommer 
fra lungerne og pumpes ud i 
kroppen via hjertets venstre 
halvdel. Hjertets højre halvdel 
modtager blodet retur fra krop-
pen og videresender dette til 
lungerne.  
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