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Metode og deltagere:

En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der 
belyser danske patienters brug og oplevelse af 
hjerterehabilitering.

Hjertepatienter med forventet behov for 
rehabilitering ud fra diagnosekoder.

Registreret i perioden 1. Juli 2009 - 31. december 
2009.

8.860 fik tilsendt spørgeskema.



Resultater:
27 % fik tilbudt fuld rehabilitering. Kun 13 % benyttede 
sig af det.

Halvdelen fik tilbudt fuld eller delvis rehabilitering. Kun 
36 % benyttede sig af det.

2 ud af 3 hjerteptt. fik slet ikke eller begrænset 
rehabilitering. 

Den mindste andel af tilbud og deltagelse var indenfor 
psykosocial rehabilitering. Her fik 1 ud af 3 tilbuddet, 
men kun 1 ud af 6 deltog.



Årsager til fravalg:

Det føltes ikke relevant på det givne tidspunkt
Fysiske årsager
Psykiske årsager
Praktiske årsager  (arbejdstid, afstand)

Eks.: ”Både rygestop og fysisk træning ligger i dagtimerne, 
og det passer ekstremt dårligt med et almindeligt 
fuldtidsjob. Når man har været sygemeldt i en periode, så 
er det ikke særlig smart også at skulle bede om fri til 
rygestop og motion”.



En interview- og spørgeskema-
Undersøgelse 

gennemført af

Rådgivende Sociologer ApS for
Hjerteforeningen 2012



Metode:
En kvantitativ undersøgelse bestående af en stikprøve 
på 1029 personer med relevante hjertediagnoser 
(hjerteklapsygdom, hjertesvigt, stabil-og ustabil angina, 
AMI)  hos personer mere end 18 år. Ny-registreret i 
2010. 

En kvalitativ uddybende undersøgelse med15 udvalgte 
personer fra spørgeskemaundersøgelsen.



Resultater:

61 pct. af respondenterne deltog i rehabilitering efter 
udskrivelsen. 

Næsten halvdelen (45 pct.) startede i alle tilbud de fik 
tilbudt og fulgte dem til ende.

12 pct. startede ikke i nogen af de tilbud, som de fik 
tilbudt.

Godt en fjerdedel (27 pct.) fik slet ikke tilbudt nogen 
efterbehandling. 



Kvinderne føler sig ikke i samme grad som mændene, klædt 
på efter udskrivelsen. De oplever ikke at have fået nok 
information om deres hjertesygdom og behandling.

Flere kvinder end mænd får ikke tilbudt efterbehandling.

Kvinderne får færre specifikke tilbud end mænd, og de
tilbud, som kvinderne får, matcher sjældnere deres ønsker.

”Jeg blev sendt hjem uden andet end en kontroltid om tre

måneder. Og så sidder man bare der, alene, og der er 
ingen der forstår mig. Jeg havde måske bare brug for at 
have et telefonnummer, så jeg kunne ringe, hvis der var 
et eller andet”

(kvinde, under 50 år)



Mænd starter oftere i alle tilbud de får, og følger dem til 
ende, samtidig starter en større andel af mændene slet ikke 
i efterbehandling.

De ældste – over 80 år – får sjældnere tilbudt 
efterbehandling og tager – ligesom de 70-79-årige –
sjældnere imod de tilbud, de får.

De 60-69-årige tager imod alle tilbud og følger dem til 
ende.



Årsager til ikke starte
efterbehandling:

Jeg ville hellere selv finde en måde at komme mig på: 41,8 %

Efterbehandlingen startede, da jeg ikke havde behovet: 25,8 
%

Jeg kunne ikke deltage pga. mit helbred: 23,8 %

Tidspunktet passede dårligt med mine øvrige gøremål: 18,8 
%

Jeg havde svært ved at komme på de fastlagte tidspunkter 
pga. mit arbejde: 18,0 %



Årsager til at afbryde efterbehandling:

Jeg fik ikke noget nyt at vide: 16,5 %

Der blev ikke taget hensyn til mine behov: 13,3 %

Jeg blev forhindret (fx pga. sygdom) og fik ikke et nyt 
tilbud: 12,7 %

De andre var meget sygere end mig: 11,7 %

Jeg savnede andre på min egen alder: 7,0 %

Jeg følte mig udenfor: 4,6 %



Oplevelse af rehabiliteringsfasen:

På baggrund af blot 15 interviews, er det helt tydeligt, at 
rehabiliteringen forløber meget forskelligt og at oplevelsen 
af forløbene også er meget forskellige. Hvor det akutte 
forløb helt enstemmigt roses, er rehabiliteringsfasen 
betydelig mere kompleks og problematisk.

Det er meget forskelligt, hvad der tilbydes, hvem der 
tilbydes hvad, og hvornår tilbuddet gives.



Hvad er vigtigt for en god 
efterbehandling?

At få viden om, hvad jeg selv kan gøre for at forebygge ny 
hjertesygdom 89,7 %

At få relevant viden om sygdom og behandling: 85,8 %

At efterbehandlingen er tilpasset mine behov: 80,9 %

At jeg kan starte på efterbehandlingen med det samme: 
76,5 %

At efterbehandlingen finder sted i nærheden af, hvor jeg bor 
eller arbejder: 73,7 %



Godt socialt samvær: 61,6 %

Fokus på psykiske følger af hjertesygdommen: 54,1%

At tilbuddene ligger på flere forskellige tidspunkter, som jeg 
kan vælge imellem (udenfor arbejdstid): 50,8 %

At være sammen med nogen i samme situation som mig 
selv: 40,1 %

At være sammen med andre hjertesyge på min alder: 
26,3 %



Hjerteforeningens 
Barometer-
undersøgelse

Statens institut for 
Folkesundhed, Syddansk 
Universitet, 2015



Metode:

Spørgeskema med besvarelser fra 2.496 personer heraf 
35 % kvinder og 65 % mænd.

Aldersgruppen er 35 +

Tilfældigt udvalgte hjerteptt. i DK, der var i kontakt med 
sundhedsvæsenet i 2013 med følgende diagnoser:

Iskæmisk hjertesygdom
Hjertesvigt
Atrieflimmer
Hjerteklapsygdom



Rådgivning og støtte

Har du i forbindelse med din 
hjertesygdom fået tilbudt følgende 
enten på sygehuset, hos din 
praktiserende læge eller i din 
kommune?

Ja, og jeg tog 
imod tilbuddet
% (antal svar)

Ja, men jeg tog 
ikke imod 
tilbuddet
% (antal svar)

Nej 
% (antal svar)

Ved ikke 
% (antal svar)

• Fysisk træning (n=2256) 47,3 (1.067) 14,2 (320) 36,9 (833) 1,6 (36)

• Rådgivning om kost (n=2194) 40,9 (897) 9,8 (215) 45,8 (1.004) 3,6 (78)

• Psykisk støtte (f.eks. 
psykologsamtale, terapeutisk forløb, 
mindfulness-kursus eller lignende) 
(n=2191)

9,3 (203) 9,5 (207) 76,9 (1.685) 4,4 (96)

• Undervisning i din sygdom og dens 
behandling (n=2181)

30,4 (664) 5,0 (110) 58,8 (1.282) 5,7 (125)

• Rådgivning om sex- og samliv 
(n=2176)

10,7 (232) 4,9 (107) 79,9 (1.739) 4,5 (98)

• Individuel samtale om medicin 
(n=2224)

50,3 (1.119) 2,3 (50) 41,9 (932) 5,5 (123)



Rådgivning og støtte

Hvis din tilbagemelding viste, at du 
havde symptomer på angst og/eller 
depression, blev du så efterfølgende 
henvist til en relevant fagperson f.eks. 
psykolog, din praktiserende læge eller 
psykiater? (n=54)*

Procent Antal svarpersoner

• Ja 59,3 32

• Nej 38,9 21

• Ved ikke 1,9 1



Pårørende

Har personale inddraget dine(e) 
pårørende, som du ønskede det? 
(n=2.306)

Procent Antal svarpersoner

• Ja, i høj grad 46,5 961

• Ja, i nogen grad 20,3 420

• I mindre grad 8,8 181

• Nej slet ikke 15,7 324

• Ved ikke 8,8 182



Årsager til fravalg af tilbud:

Mere end 50 % siger, de ikke havde behov for dette 
tilbud

Knap 25 % siger, at de hellere selv ville finde en måde, 
at komme sig på

15,1 % siger, de ikke mener, de får nyt at vide

11,8 % siger, de ikke magtede det på det tidspunkt

10,6 % siger, de ikke har lyst til at deltage på hold



Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK
Resultater fra 3 forskellige undersøgelser, der er lavet 
i HF s regi

Konklusion og hovedpointer

Disposition:



Hjerteforeningens anbefalinger:
Vigtigt med alle tilbud, der er lagt op til i følg.pgr.

Husk kvinder, yngre og ældre udgør en særlig 
udfordring.

Fælles kommunikationssystemer på tværs af sektorer. 

Koordinering af indsatser fra alle sektorer.

Flere individuelle behandlingsprogrammer der tager 
mere hensyn til patienternes forskellighed fx i forhold til 
alder og uddannelsesniveau.

Medinddrage pårørende.



Særlige indsatsområder
patientinddragelse 

Tydeligt for patient og pårørende om, hvad planen er. 
Hvor skal og kan de henvende sig?

Sammenhæng og forståelse om sygdom og betydning 
for deres dagligdag. Også den psykologiske-
følelsesmæssige del, hvad er normalt?

Hverdagslivet -også sex og samliv.

Sociale rettigheder- sygemelding, job og økonomi.



Spørgsmål ?


