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Telerehabilitering efter stentklap operation 
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INDHOLD

•Baggrund 

•TeleTAVI projektet

•Gode råd til online træning for en ældre population



Målgruppe for TAVI: Patienter med 

aortastenose, som er +75 år, eller med øget 

risiko for komplikationer ved åben kirurgi.

TAVI: Ikke invasivt indgreb gennem lysken/ 

spidsen af hjertet, med indsættelse af en 

stentklap, som placeres oven i den 

stenotiske (forsnævret) aortaklap. 

Population kendetegnes ved at have flere 

konkurrerende sygdomme
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Stentklap operation = TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)



EVIDENS
HJERTEREHABILITERING MED FYSISK TRÆNING EFTER

ÅBEN HJERTEKLAPOPERATION (SAVR) SAMT TAVI

• Mortalitet, genindlæggelser, HRQoL: Manglende evidens, RCT 

af lav kvalitet.

• Nogen evidens om forbedring i arbejdskapacitet efter 3 md  

(RCT + kohorte) – sammenlignelig effekt SAVR og TAVI. 

Men studier er baseret på enten ”in- hospital” HR eller med

start 6 md - 1 år efter TAVI.



BAGGRUND FOR TELETAVI PROJEKT

• Telerehabilitering (TR) med fokus på fysisk 

træning ved ischæmisk hjertesygdom og 

hjerteinsufficiens er lige så effektivt som ”center-

baseret” HR til at understøtte livsstilsændringer, 

forbedre fysisk kapacitet og øge deltagelsen i 

hjerterehabiliteringsforløbet.

• Der er ikke publicereret studier, der har undersøgt 

brug/effekt af TR med fokus på fysisk træning efter 

TAVI.



TELETAVI PROJEKT

Overordnet formål: at udvikle, afprøve og evaluere effekten af tele-hjerte-rehabilitering (THR) 

med fokus på fysisk træning og patientstøtte tre måneder efter en TAVI operation. 

Hypotesen: at patienter gennemfører TRH og oplever bedre fysisk formåen, livskvalitet og 

tilfredshed

Fase 1: Udvikling og afprøvning af konceptet samt teknologier

Fase 2: Feasibilitty og vurdering af ændringer i outcomes efter 3 måneder

.



TELETAVI PROJEKT: METODER 

• Målgruppen: Henvist til TAVI, alder ≥ 80 år eller vurderet til at være i høj risiko for komplikationer 

ved åben kirurgi. 

• Eksklusionskriterier: nedsat fysisk formåen (kan ikke gennemføre 6MWT), nedsat kognition, ikke 

dansk talende

• Design: prospektiv single-center kohorte studie (mixed methods).

• Data: evalueringer før operation (+ 3 måneder efter for fase 2), dagbog og patientinterviews.

• Inklusionsperiode

- 1. del: August – September 2020 (1½ måned)

- 2. del: April - Juni 2021 



FASE 1: TELEREHABILITERING I 2 UGER

FASE 2: TELEREHABILITERING I 8 UGER
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 1 •Tirsdag 

•- Indlæggelse 

- Inklusion, baseline 
tests

Onsdag

- TAVI indgreb

Fredag

-Udskrivelse

- instruktion i 
hjemmeøvelser

Søndag

- hjemmeøvelser
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•Tirsdag 

•- hjemmeøvelser

• Onsdag

•- Hjemmebesøg med 
udlevering af udstyr og 
oplæring; afprøvning af 
øvelser til teletræning

Torsdag

- Online træning 1. gang

Fredag (eller i uge 3)

- Samtale med 
sygeplejersken
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•Mandage og torsdage

•- Online træning 

•Uge 8

•- Afhentning af udstyr

•- Individuel interview
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- Efter 12 uger: Kontrol 

EKKO i kard. amb.

- For Del 2 : opfølgning 

med funktionstests



MÅLINGER 

FASE 1: KUN VED BASELINE; FASE 2: BASELINE OG 3 MÅNEDER EFTER TAVI

• 6 MWT

• RSST 30 sek

• 4 m ganghastighed

• Håndstyrke

• Mini Mental State Examination (MMSE)

• Tilburg Frailty Indicator

• HeartQoL

• EQ5D- 5L

• MRC dyspnø  

20 m
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Tele- og træningspakke til deltagere



UDLEVERING AF UDSTYR, OPLÆRING OG 
INSTRUKTION I ØVELSERNE
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Projekt hjemmeside   

https://aalborguh.rn.dk/teletavi

.rn.dk/teletavi

https://aalborguh.rn.dk/teletavi



INDIVIDUALISERET ONLINE TRÆNING PÅ HOLD

https://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/hjerteliv-medlemsblad/hjerteliv-nr-4-2020/?page=14

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/hjerteliv-medlemsblad/hjerteliv-nr-4-2020/?page%3D14&data=04|01||72719aa9168c4b195f1908d963bd93a0|5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f|0|0|637650488743373089|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=jMhWjR5eaLzkR29ylqIoTXtf4wnJxpBAG939gFH6CzQ%3D&reserved=0


ONLINE TRÆNING

• Varighed : 30 - 45 min

• Interval træning: Vekslende kondition 

(intervaler 45:15 sek) og styrketræning 

(Tubigrip; håndvægte 1kg, 2 kg og 3 kg).

• Styrketræning: som udgangspunkt 3x10 

gentagelser, stigende til 15 gentagelser, 

dernæst tungere håndvægte.

• Opbygning med opvarmning, træning, 

udspænding/afspænding.

• Belastning: Borg (0-10) dyspnø 5 start, 

stigende til 8-9.



HVORDAN ER DET GÅET?
FASE 1                                              FASE 2

Alder median: 83 år (74;87)                                                       Alder median: 84 år (74;90)

3 mænd; 2 kvinder                                                                     2 mænd; 4 kvinder

Træningsseancer: mellem 3 – 7                                      Træningsseancer: mellem 10 - 12 (+flere har trænet selv)



BRUGERERFARINGER- DELTAGERE

TeleTAVI (hele pakken)

• Privilegeret, ” det er et flot tilbud”

• Samhørighed, ”har ikke følt mig alene” 

• Praktisk, ”Skal ikke ud at køre bil, man kan 

bare være herhjemme”

• Forpligtet: ´jamen træningen starter kl. det og 

det, de og de dage. Så der skal du tænde”

Hjemmesiden

• Videoer (tidligere patienter og pårørende)

”Har ikke brugt selv, men min kone har”

• Træningsvideoer

”Har brugt den en gang”

• Informationer

”Har ikke været interesseret”



ERFARINGER – LEARNING BY DOING  

Digitale erfaringer

Er der dækning?

Netværk: data (SIM kort) vs. wi-fi

(4G data oftest bedre dækning, men 

ikke ude på landet )

Tekniske udfordringer hos brugere

- Ofte brug for guidning til at logge på –

telefonisk, eller via Quick support (fase 2)

- Behov for individuel tilpasning af tablet: fx 

skriftstørrelsen, følsomhed for tryk



BRUGERERFARINGER – PROJEKTPERSONALE

• Ofte behov for ekstra hjemmebesøg til IT support

• For fysioterapeuten: 

-Savner at kunne lægge hænderne på 

- Individualisering af træningen er udfordrende 

- Skal virkelig koncentrere sig, ”mange bolde i luften”



KONKLUSION

- Telerehabilitering med online træning efter TAVI i sit nuværende set up var ikke mulig, da for 

få ønskede at deltage og gennemførte forløbet.  

- Begrænset IT erfaring hos deltagere og konkurrerende sygdomme var medvirkende til 

projekt drop out.

- Patienter der gennemfører TRH oplever bedre fysisk formåen, bedre livskvalitet og er rigtig 

glade for online træning.

- Men… vi kan ikke konkludere at forbedringer i 6MWT, HeartQOL 3 måneder efter TAVI

skyldes træningen, idet vi ikke har en kontrol gruppe.

- Telerehabilitering efter TAVI kan være et alternativ til den etablerede kommunale træning i

fremtiden  Fordi: et stigende antal ældre er IT brugere, flere bliver tilbudt TAVI, bedre

bredbåndsforbindelser.



GODE RÅD TIL ONLINE TRÆNING HOS ÆLDRE

• Hav ordentligt udstyr på stedet: stor skærm, HD kamera, trådløs høretelefon. 

• En fordel med 2 fysioterapeuter til start – en til IT support før/under træning, 1 til træningen

• Faktorer der påvirker compliance og øger trygheden:

- Hjemmebesøg til instruktion i brug af IT systemer 

- Afprøv øvelserne i hjemmet mhp. individualisering

- IT support efterfølgende er vigtigt !!!!

- Tænk på at forebygge UTH fx. hvor udstyr kan stå, så man ikke falder over det 

- Sorg for god placering af skærmen hos den enkelte, så fys. på sygehuset kan se deltagere 

- Indhent nødtelefon nr. hos den enkelte, i tilfælde af UTH

- Mind deltagere om at oplade tablet efter træningen; have høreapparat i nærheden/på

• Husk drikkepauser! 



Projektgruppen

• Barbara Cristina Brocki, fysioterapeut, ph.d., Fysioterapi- og ergoterapiafdeling, Aalborg 

Universitetshospital - projektansvarlig

• Charlotte Brun Thorup, sygeplejerske, ph.d. og post.doc. Klinik ABK & Forskningsenhed for Klinisk 

Sygepleje, Aalborg Universitetshospital 

• Jane Andreasen, forskningsansvarlig, ph.d., lektor, Fysioterapi- og ergoterapiafdeling, Aalborg 

Universitetshospital og Institut for medicin og Sundhedsteknologi, Faggruppen for Folkesundhed og 

Teknologi, Aalborg Universitet

• Jens Aarøe, overlæge, Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 

• Jan Jesper Andreasen, professor, ph.d., specialeansvarlig overlæge, Hjerte-Lungekirurgisk afdeling og 

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

TeleTAVI – Stentklap operation



FUNDING

• Hjerteforeningen 

• RN Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum

• RN Innovationspuljen

• AP Møller Lægefonden

• Jørgen Møllers Fond


