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Formål med monitorering i 
hjerterehabilitering 

•  Vurderer sikkerhed ift. fysisk træning  
•  Estimere korrekt træningsintensitet 
•  Screening for angst og depression 
•  Individuel tilpasning af rehabiliterings indsats  
•  Estimere og rapportere effekt af hjerterehabilitering 



Watt max test 
 •  Cardio-pulmonal arbejdsbelastnings test 

•  Vurderer fysiologiske variable under gradvis 
stigende arbejdsbelastning 

•  Vurderer respons fra involverede 
organsystemer ved gradvis stigende 
arbejdsbelastning  

•  Anvendes i klinisk praksis 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 arbejde og iltoptagelse 



Sammenhæng mellem hjertefrekvens og iltoptagelse  
 



Metoder til måling af max arbejdskapacitet 
DIREKTE 
•  Maximal iltoptagelse = max arbejdskapacitet  
•  VO2max= ingen stigning i VO2 v/stigning i belastning   
INDIREKTE   
•  Estimering max arbejdskapacitet  
•  Standardiseret test på ergometercykel = samme arbejde i 

Watt = samme VO2 hos samme person   
•  Max arbejdskapacitet:Personen kan ikke cykle med anbefalet 

omdrejningsfrekvens. 
•  VO2 beregnes p.b.a. formel 



Arbejdsbelastningsprotokol 

Forskellige protokoller anvender 
forskellige stigninger i watt trin og 
forskellige tidsintervaller. 
Det gælder at en max test skal 
gennemføres på mellem 8-12 
minutter 



Opmærksomhedspunkter ved indirekte  
watt max test  

•  Uvist hvad test termination skyldes/har de nået 
deres max? 

•  Estimeret træningsintensitet (watt) gælder kun for 
ergometer cykel 

•  Estimering af korrekt træningsintensitet vanskelig 
når max puls/pulsreserve er ukendte 

 



Hospital Anxiety and Depression  Scale 
HADS 

•  Screeningsredskab	for	angst	og	depression	
•  Pa3ent	rapporteret	spørgeskema		

•  14	spørgsmål	hvert	spørgsmål	scores	fra	0-3	
•  Hver	dimension	beregnes	separat	

•  Score	<	7		lav	risiko	
•  Score	8	-	10	moderat	risiko		
•  Score	11	-	21	høj	risiko 

 Bambauer K et al. Using the hospital anxiety and depression scale to screen for depression in cardiac patients.  
General Hospital Psychiatry 2005;(27): 275-84. 
Helmark KC, Ingwersen GE. Cardiac patients screened for depression. Sygeplejersken 2013;(14):64-8. 
 



Opmærksomhedspunkter ved HADS 

•  Screeningstidspunkt ligger for nogle 
diagnosegrupper 4 uger inde i træningsforløb 

•  Uafklaret hvordan kommunikation om en post 
screening for angst og depression kommunikeres 
til det tværfaglige team/E.L. 



Helbredsrelateret livskvalitet 
•  SF12  generisk redskab 
   - 12 spørgsmål dækkende fysisk og mentalt helbred 
HeartQUAL sygdomsspecifikt til iskæmiske hjertepatienter 
   - 10 fysiske spørgsmål 
   - 4 emotionelle spørgsmål 
Opmærksomhedspunkt:  
•  Hvem og hvornår indsamles data 
•  Hvordan anvendes data i klinisk praksis 
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