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Många svenska sjukhus till-
lämpar en övre åldergräns för
deltagande i hjärtrehabilitering,
trots att majoriteten krans-
kärlssjuka patienter är 65 år
eller äldre. Rehabiliterings-
program för äldre ger fysiska
resultat likvärdiga med dem
som yngre patienter uppnår –
livskvaliteten höjs, vårdför-
brukningen minskar, riskfakto-
rer påverkas positivt liksom
neuromuskulär koordination,
muskelstyrka och benmineral-
halt. Enkla och effektiva pro-
gram i samarbete mellan sjuk-
hus, primärvård och patient-
eller pensionärsföreningar kan
förväntas medföra betydande
mänskliga och hälsoekonomiska
konsekvenser.

Världshälsoorganisationen, WHO,
definierar rehabilitering av hjärtpatien-
ter som »samtliga aktiviteter som be-
hövs för att erbjuda patienter bästa möj-
liga fysiska, psykiska och sociala vill-
kor för återgång till ett normalt liv i
samhället» [1]. Sedan 1980-talet har de
flesta svenska sjukhus vårdlag för
hjärtrehabilitering bestående av läkare,
sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, ku-
rator och ibland även andra yrkeskate-
gorier, såsom arbetsterapeut, psykolog
och personal från försäkringskassan. 

Inom Svenska Cardiologföreningen
finns en särskild arbetsgrupp för
hjärtrehabilitering. Intresset för områ-
det har ständigt ökat: de återkommande
nordiska kongresserna har varit välbe-
sökta, och nyligen har Riksförbundet

för Hjärt- och Lungsjuka avslutat en
rikstäckande vidareutbildning för
hjärtrehabteam. Därvid har man främst
inriktat sig på yngre och arbetsföra
hjärtpatienter. 

Utbudet av rehabiliteringsprogram
för äldre är fortfarande begränsat trots
att merparten av de kranskärlssjuka är
65 år eller äldre, och mer än 80 procent
av all dödlighet i ischemisk hjärtsjuk-
dom finns i denna åldersgrupp. Dess-
utom bör man beakta att en genomsnitt-
lig 65-åring har en förväntad livslängd
på ytterligare 15–17 år. Hon/han kom-
mer att förbli funktionellt självständig
under minst 10 år. Personer som uppnått
åldern 75 eller 85 år har en förväntad
återstående livslängd på 10–11 respek-
tive 6 år, och klarar sig utan insatser från
äldrevården under minst hälften av den-
na period [2, 3]. 

I den svenska befolkningen ökar an-
delen pensionärer ständigt. Mot denna
bakgrund kan en enkel och effektiv re-
habilitering för äldre hjärtpatienter för-
väntas medföra betydande sociala och
hälsoekonomiska vinster.

Fysiologiska 
åldersförändringar
Äldre personer genomgår ett antal

fysiologiska förändringar som leder till
nedsatt fysisk prestationsförmåga [4-
6]. Detta är mindre uttalat i åldersgrup-
pen 65–75 år, där hjärtpatienterna fort-
farande är jämförbara med yngre hjärt-
patienter. Patienter ≥75 år visar stora in-
dividuella skillnader i åldersföränd-
ringarna och kräver därför en mera an-
passad rehabiliteringsmodell. 

Hos äldre, dvs personer över 65 år,
minskar den maximala hjärtfrekvensen
liksom slagvolym, hjärtminutvolymen
(med 0,8 procent per år efter fyllda 30
år), vänster kammares väggtjocklek
och känsligheten för beta-adrenerg sti-
mulering. Detta leder i sin tur till en
minskning av den aeroba arbetskapaci-
teten. 

Även perifera förändringar bidrar så-
som sämre muskelstyrka och koordina-
tion, ökad perifer vaskulär resistens,
sämre perifert O2-upptag, minskad elas-
ticitet i bindvävnaden, minskad mine-
ralhalt i skelettet och försämrad lung-
funktion. Många äldre upplever att de

dagliga aktiviteterna kräver allt mer av
deras maximala fysiska arbetsförmåga.
Upplevelsen av handikapp förstärks ge-
nom vanliga komplicerande sjukdomar
såsom högt blodtryck, diabetes mellitus,
artros och neuromuskulära åkommor.

Att fysisk träning för yngre hjärtpa-
tienter ökar den fysiska prestationsför-
mågan beror framför allt på perifera för-
ändringar såsom lägre vaskulär resi-
stens, bättre muskulär styrka och ökat
O2-upptag [7]. Om samma effekt kunde
uppnås bland äldre skulle de kunna ut-
föra submaximalt arbete med mindre
möda. Då skulle äldre hjärtpatienter lät-
tare klara dagliga ansträngningar, och
därmed förlänga sitt oberoende av hjälp
av andra.

Studier av rehabilitering 
för äldre hjärtpatienter
Williams och medarbetare [8] erbjöd

361 manliga patienter efter hjärtinfarkt
eller kranskärlskirurgi ett 12-veckors-
program med fysisk träning tre gånger i
veckan. I gruppen ingick 76 patienter
≥65 år (65–82 år, medianålder 70 ±3 år). 

Efter träningen hade de äldre patien-
terna ökat arbetsförmågan med 53 pro-
cent, minskat kroppsfettet med 7 pro-
cent och sänkt den submaximala dub-
belprodukten (produkten av systoliskt
blodtryck och hjärtfrekvens vid sub-
maximalt arbete) med 18 procent. Äldre
hade en lägre absolut arbetsförmåga än
yngre patienter, men effekten av trä-
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ningen var lika i båda
grupperna.

Lavie och medar-
betare [9] undersökte
effekten av ett multi-
disciplinärt rehabili -
teringsprogram (12
veckor, 36 möten) i en
liknande grupp av 274
kranskärlssjuka män,
varav 92 patienter ≥65
år (medianålder 70 ±4
år). I programmet ing-
ick fysisk träning mot-
svarande 70–85 pro-
cent av maximal hjärt-
frekvens, patientun-
dervisning och diet-
rådgivning. 

Vid programmets
början hade äldre pati-
enter ett lägre kropps-
masseindex, lägre
nivå av triglycerider
och högre nivå av
HDL-kolesterol än
yngre patienter. Efter
programmet hade de äldre patienternas
arbetsförmåga ökat med 34 procent,
kroppsfettet minskat med 6 procent och
kvoten LDL/HDL minskat med 8 pro-
cent. Även här var förändringarna sta-
tistiskt lika som bland de yngre. Förfat-
tarna drog slutsatsen att den sekundär-
preventiva vinsten av programmet mo-
tiverar hjärtrehabilitering för patienter
som är 65 år eller äldre.

Förbättrad livskvalitet redovisades
av Lavie och Milani [10] i ett liknande
program med träning tre gånger i veck-
an under 3–4 månader, där 199 patien-
ter ≥65 år jämfördes med 259 yngre
hjärtpatienter. Man fann minskad
ångest och depression, ett större välbe-
finnande, mera aktivitet och ett högre
totalvärde för livskvalitet i båda grup-
perna, men förbättringen var mera på-
taglig bland de äldre patienterna.

Opasich och medarbetare [11] er-
bjöd ett 4-veckors träningsprogram till
55 män ≥65 år (medianålder 66 ±2 år),
och jämförde dem med 10 friska jämn-
åriga män. Vid maximalt arbetsprov på
ergometercykel hade de äldre hjärtpati-
enterna ökat arbetskapaciteten med 52
procent, minskat den maximala hjärt-
frekvensen med 8 procent och minskat
den submaximala dubbelprodukten
med 12 procent. Efter programmet
fanns inte längre någon skillnad mellan
träningsgruppen och de friska jämnåri-
ga. Dessutom kvarstod effekten av trä-
ningen vid ett arbetsprov ett år senare. 

I en kontrollerad studie jämförde
Ades och medarbetare [12] effekten av
ett fysiskt träningsprogram för patienter
efter hjärtinfarkt eller kranskärlskirurgi
med en kontrollgrupp som erbjöds van-
lig poliklinisk uppföljning. I tränings-
gruppen ingick 60 patienter (32 procent

kvinnor; medianålder 68 ±5 år), medan
kontrollgruppen omfattade 23 patienter
(23 procent kvinnor; medianålder 68 ±5
år). Ett kort program (3 månader) och
ett längre (12 månader) utvärderades. 

I båda grupperna ökade den maxi-
mala O2-upptagningsförmågan, men
endast träningsgruppen hade efter 3
månader förbättrat arbetskapaciteten,
med 47 procent. Förbättringen notera-
des främst vid submaximalt arbete ge-
nom lägre hjärtfrekvens och lägre mi-
nutventilation.

I ett senare arbete rapporterade sam-
ma författare [13] att träningen för äldre
hjärtpatienter främst hade en perifer
muskeleffekt. 60 tränande äldre män
jämfördes med 10 kontrollpatienter.
Hos de tränande patienterna hade den
kapillära densiteten i musklerna ökat
med 34 procent och den individuella fi-

berarean med 29 procent. Även den ox-
idativa kapaciteten hade förbättrats,
med en 23-procentig ökning av succi-
nat–dehydrogenas-aktiviteten. Ingen
skillnad i hjärtminutvolym kunde påvi-
sas mellan grupperna.

I Göteborg utvecklade Bondestam
och medarbetare [14] ett program för
rehabilitering av äldre patienter, förlagt
till primärvården. Distriktssköterskor i
ett primärvårdsdistrikt erbjöd 91 pati-
enter hembesök, undersökning hos
distriktsläkaren och distriktssköters-
kan, diskussionsgrupp samt deltagande
i en grupp för lätt träning på vårdcen-
tralen. Som kontrollgrupp valdes 99 pa-
tienter från ett närbeläget primärvårds-
distrikt (medianålder 76,3 respektive
74,6 år; p<0,05). 

Under det första året efter infarkten
hade antalet akuta inläggningar minskat
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signifikant (med 54 respektive 94;
p<0,001), liksom antalet akutbesök
plus inläggningar (med 70 respektive
149; p <0,001). Relativt få patienter, 21
personer, valde att delta i det poliklinis-
ka träningsprogrammet. Patienternas
primärvårdsläkare rekommenderade 26
att avstå från träningen, och 44 avstod
själva eller kunde inte delta. 

Programmet för äldre 
hjär tpatienter i Oskarshamn
Vid sjukhuset i Oskarshamn finns

sedan 1977 ett rehabiliteringsprogram
för patienter efter hjärtinfarkt och/eller
kranskärlsintervention. Programmets
uppläggning, effekt på dödlighet och
återinsjuknande samt hälsoekonomiska
resultat har redovisats i en långtidsupp-
följning [15, 16]. Det finns ingen for-
mell åldersgräns för att få delta, utan
alla som förväntas kunna ha nytta av
programmet inbjuds. 

Genom att företrädesvis arbeta med
större patientgrupper (två sjukgymnas-
ter per 20–25 patienter) har vi även kun-
nat bereda plats för äldre patienter. Lik-
som i ovanstående studier fann vi att trä-
ningseffekten bland äldre var tillfreds-
ställande, komplikationsrisken liten
och bortfallet försumligt.

I slutet av 1980-talet ändrades pro-
grammets struktur så att patienterna nu-
mera i större utsträckning kan påverka
utformningen av den egna rehabilite-
ringen. Infarktsköterskan informerar
under vårdtiden om de olika rehabilite-
ringsåtgärderna (se Faktaruta), och pa-
tienten väljer den för henne/honom pas-
sande kombinationen. Det personliga
valet förs in i ett eftervårdsregister, där
samtliga hjärtinfarktpatienter ≤75 år
följs upp. 

Programmets nya utformning har
gjort att patienterna känner en större
kontroll över och ansvar för den egna
rehabiliteringen, det gäller inte minst de
kvinnliga patienterna. Vi rekommende-
rar samtliga patienter i arbetsför ålder
att delta i den fysiska träningen. Äldre
patienter får delta om de själva aktivt
valt träningsgruppen. 

En uppföljning visade att yngre

kvinnor och män i stor utsträckning val-
de samma kombination av åtgärder.
Äldre kvinnor föredrog samtalsgrupp
framför fysisk träning, som mindre än
20 procent av dem önskade delta i. Ut-
fallet av personliga rehabiliteringsval i
en konsekutiv grupp patienter (N=444)
under de senaste fyra åren redovisas i
Tabell I. 

Intresset för fysisk träning ökar
bland äldre kvinnor, och de väljer nu
allmänt också flera delar av rehabilite-
ringsutbudet. Äldre män har mindre be-
hov av samtalsgrupp och nöjer sig i
större utsträckning med enbart gruppin-
formation. Vår tolkning är att detta av-
speglar pågående förändringar i rehabi-

literingsbehovet bland våra äldre pati-
enter. I Tabell I saknas uppgifter om an-
talet patienter som valde rökavvänjning
eller farmaceutisk rådgivning. Anled-
ningen är att dessa alternativ inte var
tillgängliga under hela studieperioden. 

Arbetsprovet före hemgång (postin-
farktarbetsprov, sk PIA-test) utgjorde
däremot inget fritt patientval, utan be-
ställdes av vederbörande läkare under
vårdtiden.

Diskussion – rekommendation
I en tid av stora kardiologiska land-

vinningar såsom trombolys, intrakoro-
nära interventioner och framgångsrik
modifiering av riskfaktorer kan rehabili -
tering av den äldre hjärtpatienten lätt
framstå som vetenskapligt mindre utma-
nande. Trots detta utgör denna grupp vår
största patientpopulation, vilket medför
en omfattande och betydande arbetsup-
pgift väl i linje med riksdagens utred-
ning om prioriteringar i sjukvården.

Rehabiliteringsprogram för äldre
har visat sig leda till fysiska resultat
som är jämförbara med dem för yngre
patienter: livskvaliteten höjs, vårdför-
brukningen minskar och riskfaktorer
påverkas på ett gynnsamt sätt. Neuro-
muskulär koordination och muskelstyr-
ka förbättras, övervikt begränsas och
benmineralhalten ökar, inte minst hos
äldre kvinnor. När äldre patienter får
bestämma själva väljer många att delta
i ett program som kombinerar olika åt-
gärder. 

Ett flertal frågetecken återstår dock.
I litteraturen saknas uppgift om rehabi-
literingens effekter på äldre kvinnliga
patienter. Betydelsen av programmets
påverkan på kardiella riskfaktorer är
ofullständigt klarlagd. Likaledes be-
hövs mer forskning kring enkla och ef-
fektiva modeller i primärvårdens eller
patientföreningens regi.

Vi rekommenderar att en kombinerad
rehabiliteringsmodell för äldre bör inne-
hålla möjligheter till medicinsk riskbe-
dömning och uppföljning, regelbunden
kontakt med infarktsköterska, informa-
tion i grupp eller tillgång till samtals-
grupp, information om lokala patientför-

Eftervårdsprogrammet 
vid Oskarshamns sjukhus
❑ Gruppinformation. En timmes

föreläsning av läkare och infarktskö-
terska för nyutskrivna patienter och
deras närmaste anhöriga. Ca 1–2 veck-
or efter utskrivning. Lokalt framtagen
diabildserie. 

❑ Infarktsköterska. Möjlighet till
uppföljning eller telefonkontakt under
de första veckorna efter hemkomsten.

❑ Fysisk träning. Högintensiv
gruppträning 45 minuter två gånger i
veckan med ergometercykel, sekvens-
träning, allmän gymnastik, träning i
bassäng. Inlärning av hemtränings-
program.

❑ Samtalsgrupp. Sex träffar i
grupp för patienter och anhöriga under
medverkan av flera vårdgivare.

❑ Arbetsterapi. Rådgivning angå-
ende hushållsaktiviteter och allmänna
dagliga livsfunktioner. Utredning med
Holter-EKG på arbetsplatsen.

❑ Dietrådgivning. Enskild eller i
grupp. Matlagningsgrupper planerade.

❑ Farmaceutisk rådgivning. En-
skild rådgivning om läkemedel. Nu-
mera även rökavvänjning.

❑ Konsult åt försäkringskassan.
Deltar varannan vecka i hjärtmöte; ti-
dig och samordnad planering av åter-
gång i arbete. 

Tabell I. Patienternas val av rehabiliteringsåtgärd. N = 444. 1) PIA-test = postinfarktsarbets-EKG, 2) Telefonkontakt = genomsnittligt antal tele-
fonsamtal med infarktsköterska.

Alla Alla Män Kvinnor Män Kvinnor

≥65 år Andel <65 år Andel ≥65 år Andel ≥65 år Andel <65 år Andel <65 år Andel
(n = 256) (%) (n = 188) (%) (n = 164) (%) (n = 92) (%) (n = 149) (%) (n = 39) (%)

Åtgärd
Fysisk träning 96 37,5 161 85,6 66 40,2 30 32,6 129 86,6 32 82,1
Dietrådgivning 75 29,3 87 46,3 43 26,2 32 34,8 67 45,0 20 51,3
Samtalsgrupp 47 18,4 38 20,2 20 12,2 27 29,3 23 15,4 15 38,5
Gruppinformation 180 70,3 168 89,4 116 70,7 64 69,6 135 90,6 33 84,6
PIA-test1) 184 71,9 172 91,5 128 78,0 56 60,9 136 91,3 36 92,3
Telefonkontakt2) 1,6 1,5 1,4 1,5
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eningar och aktivitetsgrupper samt del-
tagande i grupp för fysisk träning.

Äldre patienter kan med fördel delta
i fysisk träning av lägre intensitet: ge-
nom mera frekventa, längre men
mindre ansträngande träningspass kan
samma effekt uppnås som vid ett högin-
tensivt program, och utan risk för orto-
pediska eller andra skador [17]. Goda
resultat har dessutom rapporterats av
program där hemträning ingått [18]. 

Äldre behöver en något längre upp-
värmning inför träningen för att klara
den fysiska ansträngningen, liksom en
längre nedtrappning för att motverka
den hypotensiva effekten av den perife-
ra vasodilatationen som uppträder efter
fysiskt ansträngande arbete.

Träningen bör vara lättillgänglig och
innehålla en för äldre attraktiv, dyna-
misk aerob träning. Den bör bidra till
förmågan att bibehålla självständighe-
ten i den dagliga livsfunktionen, ADL.
Regelbundna långa promenader, cyk-
ling, simning eller gammaldans är upp-
skattade träningsformer som kan bedri-
vas i regi av en patient- eller pensio-
närsförening. Principen »tala när du
går» kan gärna rekommenderas: patien-
terna bör promenera i rask takt, men
inte snabbare än att de fortfarande kan
samtala utan andfåddhet.

En mindre del av svenska sjukhus har
inkluderat äldre hjärtpatienter i pågåen-
de träningsprogram för yngre grupper.
På många orter anordnar Hjärt- och
Lungsjukas Riksförbund träningsverk-
samhet för äldre i form av »hjärtskolor».
Dessa kan utgöra ett värdefullt komple-
ment till rehabiliteringsprogram vid
sjukhus, som saknar sådana resurser. 

Ett gott samarbete mellan olika yr-
kesgrupper inom den slutna och öppna
vården och med patient- och pensio-
närsföreningar krävs för att uppnå de
goda resultat som studier av hjärtreha-
bilitering för äldre visat är möjliga. Av-
sevärda mänskliga och hälsoekonomis-
ka vinster finns att hämta!
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Summary

Rehabilitiation after myocardial 
infarction or coronary surgery 
is of as much benefit to elderly 
as to younger patients

Joep Perk

Läkartidningen 1998; 95:3778-84

At most Swedish hospitals participation in
cardiac rehabilitation programmes is restricted
to patients of working age, although coronary
patients predominantely belong to the higher
age groups. The article consists in a review of
the benefits of cardiac rehabilitation to the el-
derly, such as enhanced quality of life and lower
readmission rates, improvement in co-ordina-
tion, muscular strength and bone mineral con-
tant, and a cardioprotective effect on risk fac-
tors. Cardiac rehabilitation programmes for the
elderly, preferably organised in close so-opera-
tion between local hospitals, primary care faci-
lities and patient organisations, might yield
considerable individual and general health eco-
nomic benefits. 
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).
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Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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