
Social ulighed i fremmøde til og 
frafald fra hjerterehabilitering

Formål 
At undersøge om der er social ulighed i fremmøde til  
og frafald fra hjerterehabilitering i kommunerne.

Design og metode 
Et populationsbaseret follow-up studie i Region Midtjylland 
blandt personer, som er blevet diagnosticeret på sygehuset 
med iskæmisk hjertesygdom i perioden 1/9 2017 til 31/8 2018 
og henvist til rehabilitering via en almen genoptræningsplan 
(n=2,018).  
 
Social ulighed bliver defineret ud fra personernes uddannelse, 
familieindkomst, beskæftigelsesstatus og civilstand. Manglende 
fremmøde (outcome 1) og frafald (outcome 2) bliver defineret 
som i figur 1 og 2.

Konklusion
Der er stort frafald fra hjerterehabilitering og social ulighed i 
frafaldet, både i perioden fra henvisning på sygehus til frem-
møde i kommunen og ved gennemførsel af forløbet.  
 
Der bør være fokus på at facilitere fremmøde og fastholdelse 
i hjerterehabilitering blandt personer med lav socioøkonomisk 
status.
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Figur 1.  
Manglende fremmøde:  

follow-up start ved henvisning til rehabilitering

Figur 2.  
Frafald: follow-up start ved fremmøde i kommunen

Henvist på sygehus til rehabilitering i kommunen (n=2,018, 100%)

Ikke fremmødt i kommunen ≤ 90 dage (n=507, 25 %) (Outcome 1)

Fremmødte personer i kommunen blandt henviste (n=1,568, 100%) 

Frafald (gennemfører ingen af de tre indsatser) (n=377, 24%) (outcome 2)

Deltager i en afsluttende 
samtale ≤ 180 dage 

(n=1,098, 70%)

Gennemfører ≥75% af 
fysisk træning 
(n=869, 55%)

Gennemfører ≥75% af 
patientuddannelse 

(n=456, 29%)

Ikke fremmødt  
(n=2,018 (100%))

Frafald  
(n=1,568 (100%))

n (%) Justeret OR 
(95 % CI) a n (%) Justeret OR

(95 % CI) a

Uddannelse

- Høj 86 (20.3)  1 (reference) 76 (21.4) 1 (reference)

- Medium 200 (22.5) 1.13 (0.85-1.51) 160 (22.5) 1.03 (0.75-1.40)

- Lav 206 (30.8) 1.52 (1.13-2.04) 133 (27.7) 1.34 (0.96-1.86)

Familieindkomst

- Høj 109 (16.2) 1 (reference) 119 (20.7) 1 (reference)

- Medium 169 (25.1) 1.51 (1.14-1.99) 108 (20.4) 1.01 (0.75-1.36)

- Lav 229 (34.1) 2.04 (1.54-2.71) 150 (32.4) 1.90 (1.40-2.58)

Beskæftigelsesstatus

- Beskæftigelse 128 (17.8) 1 (reference) 129 (21.2) 1 (reference)

- Folkepension 302 (28.4) 0.74 (0.52-1.04) 175 (22.1) 1.18 (0.80-1.74)

- Øvrige offentlige 
ydelser 77 (32.5) 2.10 (1.46-3.02) 73 (43.5) 2.36 (1.60-3.46)

Civilstand

- Samboende 303 (20.8) 1 (reference) 258 (21.6) 1 (reference)

- Bor alene 204 (36.2) 2.02 (1.61-2.53) 119 (31.9) 1.73 (1.33-2.27)
a Justeret for alder, køn, etnicitet og comorbiditet.

Tabel 1.  
Sammenhæng mellem socioøkonomisk status, manglende fremmøde og frafald


