
Hjerte-kar-patienter har brug for hjælp og støtte under 
sygdomsforløbet, men også i den efterfølgende rehabilitering. 
Der er evidens for, at rehabilitering giver bedre livskvalitet, og 
fordi flere overlever og lever med en hjertesygdom, så er det 
vigtigt at sætte fokus på, hvad de overlever til. Rehabilitering skal 
være en støtte til at komme tilbage til et aktivt og sundt liv, hvor 
der er høj livskvalitet. I dag er der ingen nationale standarder 
for rehabilitering, og aktiviteterne monitoreres kun i ringe grad. 
Samtidig oplever flere patienter, at de bliver tabt i systemet, når 
de går fra sygehus til kommune. Det betyder, at mange ikke 
tilbydes eller gennemfører den rette rehabilitering. Fx viser data, 
at 37 procent af hjerte-kar-patienter ikke bliver tilbudt fysisk 
træning.

Rehabilitering
Nationale standarder for rehabiliteringstilbud, så alle danskere får ensartede tilbud, uanset hvor de bor. 
 
At det sikres, at kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen monitoreres systematisk og landsdækkende på 
tværs af sygehuse og kommuner.

 
At rehabilitering tilbydes systematisk til alle de patientgrupper, hvor der er dokumenteret effekt.

Systematisk screening for angst og depression samt tilbud om psykosocial støtte efter behov.
 
At kommuner og regioner som udgangspunkt implementerer den tilgængelige viden.
 
At man sikrer et differentieret rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og 
understøtter sårbare grupper.

At hjerte-kar-patienter skal informeres og inddrages gennem hele deres sygdomsforløb.

At man, når det er muligt, flytter rehabilitering tæt på borgeren, som fx i Region Midt-modellen.

Hjerteforeningen mener, at 
hjerterehabiliteringen skal løftes tæt på 
borgeren i et nationalt standardiseret forløb, 
der monitoreres

37 procent af hjerte-kar-patienter bliver ikke 
tilbudt fysisk træning 1

Det fremmer deltagelse 2

• Hvis læger formidler rehabilitering

• Hvis der følges op mundtligt  
eller telefonisk frem for på skrift

• Hvis der er en oplevelse af et samlet forløb.

14 procent blev tilbudt fysisk træning, men tog 
ikke imod tilbuddet 2

Det hæmmer deltagelse 2

• Hvis deltagerne ikke har tilknytning til  
arbejdsmarkedet

• Hvis deltagerne har for travlt på arbejdet

• Hvis deltagerne har angst og stress  
relateret til hjerte-kar-sygdom. 
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