
 

 

RESULTAT 
I undersökningarna identifierades sammanlagt 63 faktorer som har ett sam-
band med att patienter med hjärt- och kärlsjukdomar inte deltar i hjärtrehabi-
litering eller avbryter rehabiliteringen. Av dessa faktorer bildades sex katego-
rier: faktorer som hänför sig till individen, kliniska faktorer, relationsfaktorer, 
faktorer som hänför sig till resande och själva hjärtrehabiliteringen samt fak-
torer som hänför sig till hälso- och sjukvården.  
 
Faktorer som hänför sig till individen 
Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar och avbryter reha-
biliteringen: 

• Ung ålder   
• Låg socioekonomisk status 
• Associerade sjukdomar 
• Depressions- eller ångestsymtom eller stressande händelser 

Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar i rehabilitering: 
• Hög ålder  
• Kvinnligt kön 
• Svagt förtroende för den egna förmågan att sköta sjukdomen 
• Patienten upplever hjärtrehabiliteringen som onödig  

Faktorer som har ett samband med att patienter avbryter rehabiliteringen: 
• Manligt kön 
• Orealistiska föreställningar om hälsa 
• Starkt förtroende för den egna förmågan att sköta sjukdomen 
• Endast lindriga följder av sjukdomen  
• Svag känsla av kontroll över den egna vården  

 
Kliniska faktorer  
Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar och avbryter reha-
biliteringen: 

• Rökning 
• Högt BMI 
• Svag eller försämrad fysisk funktionsförmåga 
• Typ-2 diabetes  
• Allvarlig kranskärlssjukdom  
• Hjärtproblem  
• Tidigare historia av hjärt- och kärlsjukdomar 

Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar i rehabilitering: 
• Okontrollerade kolesterolvärden eller inga tidigare höga kolesterolvär-

den 
Faktorer som har ett samband med att patienter avbryter rehabiliteringen: 

• Fysisk passivitet 
• Dålig kapacitet till motion  

 

Relationsfaktorer 
Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar och avbryter reha-
biliteringen:  

• Inget parförhållande 
• Litet praktiskt eller socialt stöd 
• Att patienten är pensionerad 

 

BAKGRUND  
Hjärt- och kärlsjukdomar är globalt 
den vanligaste dödsorsaken som 
inte hänför sig till en smittsam sjuk-
dom. De orsakar nästan 18 miljoner 
dödsfall varje år¹. Även om det finns 
bevis på att hjärtrehabilitering kan 
förebygga förvärrande av sjukdo-
men och dödlighet, och har konsta-
terats fungera bra i behandlingen av 
patienter med hjärt- och kärlsjuk-
dom, används hjärtrehabilitering för 
lite. Hjärtrehabilitering inkluderar 
vanligen mångprofessionell inter-
vention samt handledning för motion 
och läkemedelsbehandling.²,³ Ge-
nom hjärtrehabilitering kan man 
minska dödligheten med 13–14 % 
ett till tre år efter kranskärlshändel-
sen och minska återfall med 30 % 
det första året efter kranskärlshän-
delsen4.  
 

Kranskärlssjukdomspatienters delta-
gande i hjärtrehabilitering 

- Vilka faktorer är samband mellan att patienter inte del-
tar i rehabilitering eller avbryter den? 
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SAMMANFATTNING 
De största bidragande orsakerna 
till att patienter med hjärt- och kärl-
sjukdomar inte deltar i hjärtrehabi-
litering är kliniska och logistiska 
faktorer samt faktorer som ankny-
ter till hälso- och sjukvården. Iden-
tifieringen av faktorer som ankny-
ter till att patienter inte deltar i eller 
avbryter hjärtrehabilitering visar 
hur komplicerat engagemanget för 
hjärtrehabilitering är. För att för-
bättra engagemanget behöver 
man hitta praktiska lösningar på 
alla delområden som påverkar frå-
gan. Hälso- och sjukvårdsperso-
nalen bör särskilt beakta de pati-
enter som löper risk att inte delta i 
hjärtrehabilitering eller att avbryta 
rehabiliteringen. Dessa bör erbju-
das särskild handledning gällande 
hjärtsjukdomens risker och nyttan 
med en hälsosammare livsstil 
samt fördelarna med hjärtrehabili-
tering med tanke på detta.  
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten av den systematiska översikten kan tillämpas inom den finländska 
social- och hälsovården. Mer information om kranskärlssjukdom och behand-
ling av den finns exempelvis i God medicinsk praxis-rekommendationerna för 
Stabil kranskärlssjukdom5 eller på Hjärtförbundets webbplats6 https://sy-
dan.fi/fact/sepelvaltimotauti/. (på finska) 
 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset baserar sig på en systematisk översikt som publicerades 2019, 
där man studerade faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar 
i hjärtrehabilitering eller avbryter rehabiliteringen. Målet var att ge hälso- och 
sjukvårdspersonal tillgång till bästa tillgängliga forskningsevidens för att för-
bättra deltagandet i och genomförandet av hjärtrehabilitering. 43 undersök-
ningar valdes ut för översikten. De omfattade sammanlagt 63 425 patienter 
med en medelålder på 63 år. Undersökningarna har genomförts i tio olika län-
der i Nordamerika, Europa och Oceanien. Faktorer som har ett samband med 
att patienter inte deltar i hjärtrehabilitering bedömdes med hjälp av patient-
handlingar (30,2 %), enkäter (25,6 %), intervjuer (18,6 %) eller både intervjuer 
och patienthandlingar (25,6 %). Översiktens metodologiska genomförande 
beskrivs i den ursprungliga publikationen*.    
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Faktorer som hänför sig till resor  
Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar i rehabilitering: 

• Lång restid 
• Inget körkort 
• Brist på kollektivtrafik  
• Boende i glesbygd 

 
Faktorer som hänför sig till hjärtrehabiliteringen 
Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar i rehabilitering: 

• Ingen tidigare erfarenhet av hjärtrehabilitering 
• Patienter som deltog två gånger i veckan var mer benägna att avbryta 

rehabiliteringen än patienter som deltog tre gånger i veckan 
 

Faktorer som hänför sig till hälso- och sjukvården 
Faktorer som har ett samband med att patienter inte deltar i rehabilitering: 

• Ingen remiss 
• Läkarens uppmuntran till deltagande i rehabilitering 

Faktorer som har ett samband med att patienter avbryter rehabiliteringen: 
• Lång tid mellan läkarbesöken efter en hjärthändelse 
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