
Kommunal hjerterehabilitering  
– en analyse af årsager til frafald

Formål
At undersøge patienters og sundhedsprofessionelles perspektiver på frafald i kommunal hjerterehabilitering.

Design og metode
Her præsenteres to studier: Et studie med en audit af elektroniske omsorgsjournaler, og et af fokusgruppediskussioner med 
sundhedsprofessionelle, som arbejder med kommunal hjerterehabilitering. 5 kommuner deltog i projektet. 118 patienters 
journaler i auditten. 11 sundhedsprofessionelle deltog i 2 fokusgruppediskussioner.

Konklusion
Frafald i kommunal hjerterehabilitering skyldes mere end manglende motivation fra borgeren.  
De sundhedsprofessionelle bør være opmærksomme på at:

• Have borgeren i centrum gennem dialog med borgeren, samt lave individuelle tilpasninger
• Opfordre borgere til at deltage i patientundervisningen
• Fremhæve at hjerterehabilitering kan fremme langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet, og
• Fokusere på hjerterehabilitering tidligt i behandlingsforløbet, og at hjerterehabilitering  
 italesættes som en vigtig del af den samlede behandling.

Funding
Projektet er finansieret af Folkesundhed i Midten, bevillingsnummer A2617.

Tak til medlemmer af patientpanelet og sundhedsprofessionelle i de inkluderede  
kommuner for deres deltagelse i projektet. Tak til Human First arbejdsgruppen for  
finansiel støtte og for aktiv deltagelse i forberedelse og faglig kvalificering af projektet. 

Resultater

Facilitering af fastholdelse
 ”Jeg kan godt fortælle, hvordan vi ville gøre på hende 
her, men på en milliard andre der ligner, der ville vi gøre 
vidt forskellige ting, så det kommer an på den enkeltes 
handlekompetencer”. 

”Borgeren, er kendt med angst og depression, som 
regionen jo også må have forholdt sig til, så hvordan 
samarbejdede de med ham? Det kunne man have 
draget nytte af det i det kommunale regi”.
 
”Svær komorbiditet og hyppige hospitalsindlæggelser, 
men også sådan noget som en dement ægtefælle. 
Der har vi også nogle frafald, hvor hverdagen ser ret 
anderledes ud for de her borgere, selvom de er henvist 
til hjerterehabilitering, så ser vi egentlig et eller andet 
billede af denne her demensramte familie. Der er noget,  
der gør det svært”.
 
”At de kan høre fra andre: nå, du havde også ondt, da 
du startede op, jamen du er her stadig, fedt. Jamen så er 
det ikke kun mig, der er speciel. Det synes jeg egentlig 
hjælper ret meget, at de kan snakke med hinanden. 
Vi kan sige nok så meget som sundhedsprofessionelle, 
men at høre det fra en anden en i samme position, det 
virker til at give ret meget”. 

Maiken Bay Ravn, Maria Uhd, Marie Louise Svendsen, Lisbeth Ørtenblad, Thomas Maribo

Årsager til frafald
”Borger ønsker at afslutte hjerterehabiliteringsforløbet og 
selv træne. Oplyser, at han er kommet godt i gang med 
at træne i et motionscenter. Tilbydes møde med fysiote-
rapeut, men takker nej tak hertil. Tilbydes slut-cykeltest 
på baggrund af selvtræning, men takker nej tak hertil”.  
(note fra telefonisk kontakt med borger). 

”Generelt kan jeg ikke lige overskue andet end det, mit 
arbejde og mine kontroller på sygehuset lige nu.  
Mit arbejde er ikke lige de mest hjælpsomme p.t., men 
det arbejdes der med et andet sted, så jeg kan få mere 
frihed”. (e-mail fra borger). 

”Hele træningstilbuddet virker uoverskueligt for hende 
lige nu. På den ene side tænker hun, at træning måske 
kunne hjælpe hende, men på den anden side er det helt 
uoverskueligt og ved næsten allerede nu, at hun ikke 
kommer afsted til det”. (note fra sundhedsprofessionel).
 
”Borger ønsker at stoppe på hjertehold, da han oplever 
forværring af kendt knæproblematik.  
Er tilbudt anden tilpasset træning. Ønsker ikke dette”. 
(note fra telefonisk kontakte med borger).


