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Baggrund

• Ingen retningslinjer for disse patientgrupper

• Patienterne og klinikere efterspørger dem

Opdateret i 2015



Patienterne spørger -
Hvad må man?

• En patient stoppede med sin træning, fordi 
sygdom kom i forbindelse med sport. Hvad må 
jeg og hvad må jeg ikke? Skal jeg tage den med 
ro eller må jeg træne?

• På nettet ligger info udgivet af fysioterapeuter. 
Det fandt en patient sammen med sin egen-
betalte fysioterapeut og lavede et program ud 
fra det. 

• En patient beskriver at hans kone er blevet 
kontrolfreak – skal have styr på, hvor han er 
hele tiden og skulle altid  kunne få fat i ham. 
Efterlyser information til pårørende.

Billede fra afslutning på Projekt: 
CopenHeart. Fotograf Jacob Christian 
Hansen



Sparsom evidens – men vi ved der er kommet 
mere over de sidste år 

Må jeg mon 
løbe en tur når 
jeg har en ICD?
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Formålet med NKR

At beskrive alene non-farmakologiske rehabiliteringsinterventioner som 
supplerende til den farmakologiske og evt. kirurgiske behandling af 
patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og 
patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator 
(ICD).



Baggrund – Sundhedsstyrelsens definition af 
rehabilitering 

Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at 
sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, 
intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. 
Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå 
uafhængighed og selvbestemmelse.
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og 
sundhedsprofessionelle. 



NKR bygger på systematiske søgninger 
Eksempel: PICO 3a Fysisk træning for patienter med atrieflagren eller 
atrieflimren

Database Interface Resultat Dato

PubMed PubMed.gov 254 13.08.2018

Embase Embase.com 841 13.08.2018

CINAHL with Full Text EBSCO 30 13.08.2018

Cochrane Library Wiley 211 13.08.2018

PsycINFO Ovid 8 13.08.2018

I alt

Efter dubletsøgning i Endnote

Efter import i Covidence

1344

1104

1093



Patientperspektivet 

To fokusgruppeinterviews 

- Første møde: Beskrive deres forløb samt kommentere på de 
spørgsmål (PICO’s) som arbejds- og styregruppen havde formuleret. 
PICO’s blev herefter justeret.

- Andet møde: Blev samme patientgruppe inviteret ind til at 
kommentere og diskutere de anbefalinger som arbejds- og 
styregruppen var kommet frem til, hvorefter anbefalingerne blev 
justeret.



Læsevejledning

Stærk anbefaling for (Grøn)

Der gives en stærk anbefaling for, når der er evidens af høj kvalitet, der viser, at de samlede fordele ved interventionen er klart større end ulemperne. 
Det betyder, at alle, eller næsten alle, patienter vil ønske den anbefalede intervention

Stærk anbefaling imod (Grøn + Rød)

Der gives en stærk anbefaling imod, når der er evidens af høj kvalitet, der viser, at de samlede ulemper ved interventionen er klart større end 
fordelene. Der anvendes også en stærk anbefaling imod, når gennemgangen af evidensen viser, at en intervention med stor sikkerhed er nyttesløs.

Svag/betinget anbefaling for (Gul)

Der gives en svag/betinget anbefaling for interventionen, når det vurderes, at fordelene ved interventionen er større end ulemperne, eller den 
tilgængelige evidens ikke kan udelukke en væsentlig fordel ved interventionen, samtidig med at det vurderes, at skadevirkningerne er få eller 
fraværende. Denne anbefaling anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer.

Svag/betinget anbefaling imod (Gul + Rød)

Der gives en svag/betinget anbefaling imod interventionen, når det vurderes, at ulemperne ved interventionen er større end fordelene, men hvor 
dette ikke er underbygget af stærk evidens. Denne anbefaling anvendes også, hvor der er stærk evidens for både gavnlige og skadelige virkninger, men 
hvor balancen mellem dem er vanskelige at afgøre. Ligeledes anvendes den også, når det vurderes, at patientens præferencer varierer.

God praksis (Grå)

God praksis anvendes, når der ikke foreligger relevant evidens, og bygger således på faglig konsensus blandt medlemmerne af arbejdsgruppen, der 
har udarbejdet den kliniske retningslinje. Anbefalingen kan være enten for eller imod interventionen. Da der er tale om faglig konsensus, er denne 
type anbefaling svagere end de evidensbaserede anbefalinger, uanset om de evidensbaseret er stærke eller svage.



Kvaliteten af evidensen

• Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede 
effekt.

• Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt 
ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er 
væsentligt anderledes.

• Lav: Vi har begrænset tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt kan 
være væsentligt anderledes end den estimerede effekt.

• Meget lav: Vi har meget ringe tiltro til den estimerede effekt. Den sande 
effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede 
effekt.



5 PICO’s

• PICO 1: Systematisk henvisning

• PICO 2: Systematisk håndtering af kendte 
barrierer for deltagelse og fastholdelse i 
hjerterehabilitering

• PICO 3: Fysisk træning

• PICO 4: Patientuddannelse

• PICO 5:Pårørendeinddragelse

Tre patientgrupper – i alt 15 PICO’s



PICO 1 – Baggrund Systematisk henvisning

• Samlet tyder det på, at patienterne har et uudnyttet 
rehabiliteringspotentiale. Taget den høje genindlæggelsesrate i 
betragtning og at patienterne beskriver at de oplever positive effekter 
af deltagelse i rehabilitering. Studier af patienter indikerer, at der er et 
behov for at optimere efterbehandlingen og rehabilitering til 
patientgruppen på systematisk vis.



Anbefaling



PICO 2: Baggrund - Kendte barrierer 

Kun halvdelen af alle patienter med iskæmisk hjertesygdom eller 
hjertesvigt fik tilbudt hjerterehabilitering, og kun 36% af disse valgte at 
deltage. 

Barrierer for deltagelse i hjerterehabilitering: Manglende 
transportmuligheder, lang transporttid, økonomiske omkostninger, 
fravær fra arbejdspladsen og familien findes i studier, hvor andre typer 
af hjertepatienter indgår.



Anbefaling



PICO 3: Baggrund - Fysisk træning

Fysisk inaktivitet alene er en prædiktor for død og sygdom. For patienter 
med hjertesygdom er der fundet positive effekter på kroppens fysiologiske 
mekanismer som myokardiets oxygenoptag og inflammatoriske markører. 

Fysisk træning kan afhjælpe patienter med angst og evt. undvigelsesadfærd. 

For patienter med atrieflimren viser mindre studier, at patienterne oplever 
færre symptomer af atrieflimren, samt at deres fysiske kapacitet øges ved 
fysisktræning. 

I et kvalitativt studie af patienters oplevelse af deltagelse i fysisk træning: 
Styrkede troen på egen fysiske kapacitet og overlevelse, genfundet tillid til 
egen styrke. 



Praktiske Oplysninger
Træningsintensitet og træningsvarighed planlægges i samarbejde mellem den enkelte patient og den 
sundhedsprofessionelle. Denne kan variere afhængig af patientens fysiske form før diagnosticering og/eller behandling 
samt patientens ko-morbiditeter.
Træningen kan foregå sammen med andre hjertepatienter eller som hjemmetræning, hvis patienten er vant til at træne 
selvstændigt. Arbejdsgruppen vurderer, at den stabile patient kan træne et sted, hvor specialistviden er tilgængelig. 
Specialistviden defineres i denne NKR som: viden om sygdom, reaktionsmåde, diagnose- og behandlingskendskab samt 
fysisk træning.

Anbefaling for patienter med atrieflimren 
og/eller atrieflagren 

Rationale
Der er i udarbejdelsen af anbefalingen lagt vægt på at fysisk træning havde positiv effekt på fysisk funktionsniveau. Der 
er få rapporterede skadevirkninger, og en forventning om, at de fleste patienter med atrieflimren og/eller atrieflagren, 
vil tage imod et tilbud om fysisk træning. Tiltroen til evidensen var samlet set moderat.





6 studier inkluderet-
Træningen beskrevet 
detaljeret her 



Anbefaling for patienter med endokarditis  

Praktiske Oplysninger
Arbejdsgruppen vurderer, at rehabilitering af denne patientgruppe må planlægges individuelt, da 
kompleksiteten af patientens sygdom må tages i betragtning i forhold til, om rehabiliteringen skal foregå et 
sted, hvor specialistviden er tilgængelig.
Specialistviden defineres i denne NKR som: viden om sygdom, reaktionsmåde, diagnose- og 
behandlingskendskab samt fysisk træning.



Anbefaling for patienter med ICD

Praktiske oplysninger 
Træningen kan planlægges i samarbejde mellem den enkelte patient og den sundhedsprofessionelle. 
Denne kan variere afhængig af patientens fysiske form før diagnosticering og/eller behandling samt 
patientens ko-morbiditeter.
Træningen kan foregå sammen med andre hjertepatienter eller hjemmetræning, hvis patienten er vant 
til at træne selvstændigt.
Arbejdsgruppen vurderer, at den stabile patient kan træne et sted, hvor specialistviden er tilgængelig.
Specialistviden defineres i denne NKR som: viden om sygdom, reaktionsmåde, diagnose- og 
behandlingskendskab samt fysisk træning.





8 studier 
inkluderet-
Træningen 
beskrevet 
detaljeret her 



PICO 4: Baggrund – patientuddannelse 

• Formål at styrke handlekompetence og autonomi, og gøre patienten i 
stand til på bedst mulig måde at leve livet med kronisk sygdom

• Positiv effektivt på overlevelse og depression for patienter med 
iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt

• Anbefales for patienter med atrieflimren i Europæiske Guidelines

ESC guidelines 2016



Praktiske Oplysninger
Der er ikke identificeret studier omhandlende patienter med atrieflagren, men arbejdsgruppen anbefaler, 

at disse patienter med fordel kan inkluderes og effekten monitoreres.

Uddannelsen skal individualiseres men indeholde information om sygdommen herunder symptomer, 

behandlingsmuligheder og psykosocial støtte.

Tiltroen til evidensen var samlet set moderat. 

Anbefaling for patienter med atrieflimren 



Studier til grund for denne anbefaling



Anbefaling for patienter med endokarditis  

Praktiske Oplysninger
Uddannelsen skal individualiseres og indeholde undervisning om sygdommen herunder symptomer, 
behandlingsmuligheder og psyko-edukativ støtte. Arbejdsgruppen anbefaler, at hvis undervisningen skal foregå 
som gruppeundervisning, skal denne samles på centre med større volumen af patienter med endokarditis.



Anbefaling for patienter med ICD

Praktiske Oplysninger
Uddannelsen skal individualiseres men indeholde undervisning om sygdommen herunder symptomer, 
behandlingsmuligheder herunder ICD’en funktion og psykologisk støtte. Uddannelse til patienter med 
ICD kan eksempelvis indeholde kognitiv terapi eller mindfulness tilpasset den enkelte patients problemer 
og behov, da uddannelse ikke synes at være tilstrækkeligt.
Tiltroen til evidensen var samlet set moderat. 



PICO 5: Baggrund - Pårørende 

• Sundhedsstyrelsen beskriver i en rapport fra 2012, hvordan 
pårørende ofte er den vigtigste støtte for patienten under sygdom, og 
anbefaler, at de inddrages som en ressource i sygdomsforløbet ved al 
alvorlig sygdom.

• Definitionen af pårørende er bred.

• Op til 40% af hjertepatienter udvikler angst eller depression. Hvilket 
forekommer oftere hos hjertepatienter, der ikke oplever at have 
støtte fra deres pårørende.



Anbefaling  
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