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Hvorfor nyt program?

• Følge National klinisk retningslinje for 

hjerterehabilitering – udvidet målgruppe

• Øge deltagelse

• Kvalitet baseret på standarder og indikatorer i  

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 

• Bedre ressourceudnyttelse - økonomi



Målgruppe og opgaveflytning

• Udvidet målgruppe 
– svarer til målgruppen i den nationale kliniske retningslinje 

for hjerterehabilitering

– fra ca. 3000 til ca. 3500 patienter årligt i Region Midtjylland

• Opgaveflytning
– patientuddannelse

– fysisk træning 

– diætbehandling 

– rygestopintervention

– psykosocial indsats



Deltagelsesgrad

Hjerterehabilitering virker – hvis borgeren kommer!

Erfaringer fra litteraturen og nuværende forløbsprogram –

deltagelse og frafald Egnede til rehabilitering

22-33% af de egnede inviteres ikke

Gennemfører 

rehabilitering

50-85% af de, der takker ja, er 

vedholdende og gennemfører 

15-75% af de inviterede takker ja

Ref.: Dansk Hjerterehabiliteringsdatabases dokumentalistrapport 2014



Fysisk træning 

Forløbsprogrammet

- Indeholder de nationale anbefalinger der er for 

træningsintensitet og varighed for borgeren alt efter 

borgerens diagnose

- Indeholder anbefaling om anvendelse af watt-max 

test til indledende og afsluttende test af 

arbejdskapacitet



Sikkerhed ifm. fysisk træning i kommunalt regi

• Borgeren er velundersøgt og velbehandlet inden start på 
fysisk træning

• Borgeren er vurderet ved indledende samtale på hospital 
inden opstart af fysisk træning

• Der er defineret en gruppe, der anbefales arbejdstestet inden 
opstart af fysisk træning

• Der er defineret en risikogruppe, der fortsat bør træne i 
hospitalsregi

• … og ift. diætbehandling



Sikkerhed – hospitalets rolle

Hospitalet er fortsat ansvarlig for 

• Indledende samtale hvor der lægges plan inkl. vurdering af behov for 

arbejdstest før henvisning til rehabilitering

• Afsluttende samtale 

• Ved kontakt under forløbet

Patienten er tilknyttet Hjertemedicinsk ambulatorium under 

hele fase 2 forløbet 

• Både patient og kommunalt sundhedsfagligt personale har adgang til at 

kontakte ambulatoriet



Bedre ressourceudnyttelse - økonomi

• Hidtidig finansieringsmodel

• Konkrete vurderinger af kommunal økonomi 

via Temagruppen for økonomi og opfølgning

• Opgaveoverdragelsen ser ud til at kunne 

finansieres – også med en udvidet deltagelse

• Hospitalerne tilpasser deres kapacitet

• Der vil blive monitoreret på aktiviteterne



Næste skridt

• Data 
– central monitorering af økonomiske konsekvenser

– kommunal registrering af data om deltagelse, 
arbejdskapacitet, diætbehandling og rygestop, som 
med opgaveoverdragelsen genereres i kommunalt regi

– ændring ift. forløbsprogrammet: hospitaler skal ikke 
taste kommunalt genererede data i Dansk 
Hjerterehabiliteringsdatabase

• Lokal ledelsesforankring i klyngestyregrupper



Det her drejer sig om en mærkbar 

forandring på patientens præmisser


