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Organisering af test i fase II 
hjerterehabilitering i RM

• Ved opstart og afslutning af fysisk 
træning testes arbejdskapacitet i 
kommunalt regi

• Efter lægeskøn foretages indledende 
test blandt risiko patienter i 
hospitalsregi

• Risiko faktorer defineres som

EF < 45 %

Ikke fuldt revaskulariserede

Anden betydende komorbiditet 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-
2022/samarbejdsaftaler/forlobsprogram-for-hjertesygdom/ 



Anbefalet arbejdsbelastningstest i  
forløbsprogrammet

• Valideret maximal 
symptomlimiteret test 

• Test gennemføres på 
ergometercykel der kan måle 
blodtryk, puls og arbejdsintensitet 

• Test skal kunne måle forbedringer 
hos den enkelte på minimum 10%

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-
2019-2022/samarbejdsaftaler/forlobsprogram-for-

hjertesygdom/ 



Formål med fysiske test  i hjerterehabilitering

• Vurderer sikkerhed ift. fysisk træning 

• Estimere korrekt træningsintensitet

• Individuel tilpasning af rehabiliterings indsats 

• Estimere og rapportere effekt af hjerterehabilitering



Exercise Testing: Hvad er det vi måler på

• ET er en metode til vurdering af kroppens reaktioner under 
gradvis stigende arbejdsbelastning

• Ved fysisk arbejde  stiger kroppens krav på O2 særligt til de 
arbejdende muskler – respons fra involverede organsystemer

• Slagvolumen, puls og ventilation stiger i takt med øget O2 krav

• Maximal iltoptagelse (kondital):

- kroppens evne til at optage, transportere og omsætte ilt

• Anvendes diagnostisk, prognostisk og til vurdering af effekt

Arena R, Sietsema KE. Cardiopulmonary Exercise Testing in the Clinical Evaluation of Patients With Heart and

Lung Disease. Circulation 2011.



Sammenhæng mellem hjertefrekvens og iltoptagelse 



Sammenhæng mellem arbejde og iltoptagelse



Hvorfor er iltoptagelse så interessant

Evidens for:

• Iltoptagelse er den primære faktor for hjertepatienters prognose

• Iltoptagelse er den stærkeste prædiktor for hjerte død og andre 
årsager til død

• Risikoreduktion på 15 % for hver 1% forbedring i O2 min-1 kg-1

Taylor RS, Unal B, Critchley JA and Capewell S. Mortality reductions in patients receiving exercise-based cardiac rehabilitation: how 
much can be attributed to cardiovascular risk factor improvements ? European journal of cardiovascular prevention and 
rehabilitation European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation : official journal of the European Society of
Cardiology, Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology. 2006;

Keteyian SJ, Brawner CA, Savage PD, et al. Peak aerobic capacity predicts prognosis in patients with coronary heart disease. 
American Heart Journal. 2008.

Taylor C, Tsakirides C, Moxon J, et al. Submaximal fitness and mortality risk reduction in coronary heart disease: a retrospective 
cohort study of community-based exercise rehabilitation. BMJ open. 2016; 

Keteyian SJ, Brawner CA, Savage PD, et al. Peak aerobic capacity predicts prognosis in patients with coronary heart disease. 
American Heart Journal. 2008.



Hvordan tester vi iltoptagelse/arbejdskapacitet 



Måling af max arbejdskapacitet

DIREKTE

• Cardio-Pulmonal-Exercise test (CPX test) 

• Breath-by-breath måling af ventilatorisk gas udveksling.

• Maximal iltoptagelse måles direkte 

• Verificerbart at max test er gennemført 

INDIREKTE

• Watt max test 

• Maximal iltoptagelse kan ikke måles - arbejdskapacitet måles i watt

• VO2 beregnes ud fra formel på baggrund af max watt

• IKKE verificerbart at max test er gennemført



Måling af sub-maximal arbejdskapacitet

• Borg-15 cykeltest 

• 6-minuttersgangtest (6MWT)

• Testbeskrivelser Borg-15 
https://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber/borg-15

• Testbeskrivelse 6-minuttersgangtest

https://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber/6-
minuttersgangtest

https://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber/borg-15
https://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber/6-


Ved alle metoder anvendes en arbejdsbelastnings protokol

Valg af protokol afhænger:

Type ergometercykel: 

Manuel versus elektronisk watt 
styring

Patientens fysiske habitus 

Patientens aktivitets niveau

Patientens muskelmasse 
Komorbiditet

Køn 

Alder 

* OBS ved manuel watt styring 
er laveste belastnings stigning 
25 watt per 2 minut



CPX test- Gold Standard

• Test måler iltoptagelse (VO2max )(VO2peak ) 

• Test kræver avanceret testudstyr og laboratorie faciliteter

• Anvendelse af rampe protokol med gradvis stigende dynamisk arbejde. 

• Anbefalet test varighed 8-12 minutter

• VO2max nået når: 

- øget arbejde ikke øger O2 optagelse (plateau) eller når 

- HR og VO2 nivellere ud (ikke ændres over stigninger i belastning

- Respiratorisk Exchange Ratio(RER)=

produceret CO2   /optaget VO2 >1.1 



CPX test



Watt Max test

• Test måler maximal arbejdskapacitet i watt

• Test kræver ikke avanceret testudstyr men faciliteter og noget udstyr

• Anvendelse af rampeprotokol med gradvist stigende belastning (kræver 
speciel cykel) 

• Alternativ protokol: Watt stigning ex vis 25 w /2 -3 minut

• Maximal kapacitet vurderes nået når: 

- testperson ikke længere kan træde pedalerne eller 

- pedalfrekvens er <60 RPM

- score >18  på Borg 6-20 skalaen 

• Test resultat i watt kan via formel omregnes til iltoptagelse 

• Usikkerhed på testresultat:

Er testresultat udtryk for maximal arbejdskapacitet el udtrætning

Beregnet VO2 værdi på baggrund af watt er forbundet med usikkerhed



Krav til maximal arbejdsbelastningstest

Lokale:

• Skal tilgodese observation og tilgængelighed ved behov for håndtering af 
symptomer og hjertestop

• Alarm i lokalet som minimum telefon

• Adgang til genoplivningsudstyr (DC-defibrillator/ AED, ventilationsmaske)

• Medicin (Nitroglycerin) skal være tilgængeligt

Testudstyr: Ergometercykel, kontinuert EKG monitor, blodtryksmåler

Personale: 

• Person der leder test samt person der kan hjælpe ved komplikationer

• Veluddannet personale

- kendskab til kriterier for testafbrydelse 

- kendskab til fortolkning af EKG forandringer (iskæmi/arytmi)

- opdateret i basal genoplivning og behandling af hjertestop



Arbejdskapacitet

• Angives bedst som ml O2 /kg/minut direkte målt

• Kan omregnes til METS (metabolisk equivalent)

• 1 METS= 3.5 ml O2 /kg/minut 

• Omregning fra watt til iltoptagelse er mulig men baseres på 
underliggende antagelser og formler

• Forskellige omregnings formler eksisterer. 

• Vigtigt at samme formel anvendes ved sammenligning af 
resultater



Omregning fra watt til VO2:
Watt max beregner fra Danske Fysioterapeuters hjemmeside

https://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber/watt-max-test 

Højeste belastning skal angives i kg:

30watt=0.5kg 60watt=1.0kg 90watt=1,5kg 120watt=1,5kg 150watt= 2,5kg 

180watt=3,0kg 210watt= 3,5kg 240watt=4,0kg 270watt=4,5kg 300watt=5,0kg



Omregning fra watt til iltoptagelse
Holdningspapir om arbejdstest; Dansk Cardiologisk selskab

• Baseret på DCS anbefalede cykelergometre protokol (25W/2 min)

– Max watt de sidste 2 minutter af testen  

– Tillæg på 12.5 W, hvis der kun køres 1 minut på det næste 
belastningsniveau

– Op til 150 W: Iltoptagelse i ml/kg/min = 12 X watt/vægt +3.5

– Over 150 W: Iltoptagelse i ml/kg/min = 13 X watt/vægt +3.5

https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/7361/736e593aab0c6
ecfa838f40049d089ce4adf68f7.pdf

https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/7361/736e593aab0c6ecfa838f40049d089ce4adf68f7.pdf


Tak for opmærksomheden

Kontakt e-mail: annempte@rm.dk og Tatjana.Brendstrup@skejby.rm.dk


