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Abstrakt 
Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar är en av de största orsakerna till död och sjuklighet i 

västvärlden. Hjärtrehabilitering är en multifaktoriell process som innehåller träning, 

utbildning och rådgivning angående reduktion av riskfaktorer, livsstils- och 

beteendeförändringar där syfte med rehabiliteringen är att förbättra både fysiologiskt och 

psykosocialt status. ICF:s biopsykosociala modell ger struktur över granskning av studier 

och visar var tyngdpunkten av dagens forskning ligger samt vilka områden den täcker. 

Metod: Databaserna AMED, MEDLINE/PUBMED, PEDRO och CINAHL användes. 

Randomiserade kontrollerade studier skrivna på engelska, publicerade mellan år 2000-

2005 i vetenskapliga tidskrifter inkluderades där män och kvinnor i alla åldrar hade haft 

hjärtinfarkt. Studierna skulle innehålla någon form av fysisk aktivitet som intervention. 

Resultat: Bekräftar fördelar med träningsbaserad hjärtrehabilitering efter insjuknande i 

hjärtinfarkt. Hjärtrehabiliteringen var associerad med reduktion av både hjärt- och total 

dödlighet, kolesterolnivå, triglyceridnivå och systoliskt blodtryck. I studier gällande 

livskvalitet påvisade samtliga förbättring efter behandling vid subjektiv skattning. Med 

utgångspunkt från ICF:s biopsykosociala modell visar forskningens resultat att 

tyngdpunkt koncentreras på komponenten kroppsstrukturer och kroppsfunktioner, även 

om resterande komponenter berörs. Konklusion: Fysisk aktivitet bör ingå som central del 

i rehabilitering efter insjuknande i hjärtinfarkt då detta påvisar positiva fysiska, 

fysiologiska och psykiska effekter.  

Nyckelord: ICF, myocardial infarction, physical activity, rehabilitation  
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I vårt samhälle idag ställs allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga 

aktiviteterna vilket avspeglar sig starkt i ett ökande ohälsotal i befolkningen. (Forsberg & 

Holmberg, 2002). Regelbunden fysisk aktivitet är hälsofrämjande i alla åldrar och 

sambandet mellan fysisk inaktivitet och insjuknande av kranskärlssjukdom är väl 

dokumenterat för både jobb och fritidsaktiviteter (Ross & Brodie, 2000). Genom att 

positivt förändra sina motionsvanor förändras också risken att dö en förtidig död i 

kranskärlssjukdom (Statens Folkhälsoinstitut, 2003).  

 

Med ischemisk hjärtsjukdom avses de tillstånd där hjärtmuskelns syreförsörjning är störd 

och synonymt med detta är koronarsjukdom, försvenskat till kranskärlssjukdom. Det mest 

dramatiska uttrycket för kranskärlssjukdom är hjärtinfarkt och plötslig död, vanligen 

orsakad av en störning i hjärtats rytm. Vid hjärtinfarkt är syreförsörjningen så svårt 

nedsatt, oftast på grund av akut proppbildning i kranskärlen, att hjärtmuskelcellerna dör 

(Ehrenkrona & Öman, 1998). 

 

Hjärt-kärlsjukdomar är en av de största orsakerna till död och sjuklighet i västvärlden. En 

bidragande faktor till detta är en ökning av den åldrande populationen i världen och 

innebär en ökande kostnad för sjukvårdssystemet (Karolinska University Hospital, 2005; 

Schroll, 2003; Department of Health and Human Services, 1995). Under 1990-talet 

registrerades totalt 10.9 miljoner dödsfall i industriländer, varav 5.3 miljoner var på grund 

av hjärt- och kärlsjukdom (SBU, 1997; Statens Folkhälsoinstitut, 2003). I Sverige svarade 

hjärt- och kärlsjukdom för 53 % av den totala dödligheten under perioden 1975-1993, 

vilket motsvarade en genomsnittlig dödlighet om 522 dödsfall bland män och 376 bland 

kvinnor per 100 000 invånare och år. I Sverige vårdades 1995 ca 200 000 patienter på 

sjukhus med kranskärlssjukdom. De vårdades i cirka en miljon dagar till en kostnad av 

460 miljoner euro. Indirekta kostnader – så som förlorad produktion och sjukpenning 

beräknades upp till 850 miljoner euro, vilket är mer än den totala kostnaden för hela 

sjukvården. Tillgängliga ekonomiska rapporter visar att fysisk träning som rehabilitering 

är en kostnadseffektiv intervention och därmed ekonomisk försvarbar (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2003). 
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Riskfaktorer 

Orsaker till kranskärlssjukdom är delvis kända. Det rör sig om ett komplicerat samband 

mellan arv och miljö, där såväl skadande som skyddande faktorer interagerar. Över 200 

möjliga riskfaktorer har identifierats. Till de riskfaktorer som inte kan påverkas hör hög 

ålder, manligt kön och hereditet. De viktigaste av de påverkbara riskfaktorerna är 

rökning, höga blodfetter och högt blodtryck (SBU, 1997). Ateroskleros är den helt 

dominerande orsaken till akut kranskärlssjukdom och är starkt åldersberoende, även om 

dess tidiga stadier förekommer redan i mycket unga år (Statens Folkhälsoinstitut, 2003).  

Andra faktorer som är förenade med ökad risk för hjärtsjukdom är diabetes, övervikt, 

stress och bristande fysisk aktivitet. Den största risken för insjuknande förekommer vid 

kombination av dessa riskfaktorer (SBU, 1997). Kunskap om riskfaktorer har lett till att 

sjukvården satsar på rehabiliteringsprogram som är inriktade på rökstopp, blodtrycks- och 

kolesterolsänkning, diabetesbehandling, ökad fysisk aktivitet samt att stödja och se över 

patientens psykosociala situation (Wallentin, 2000; Havranek, 1999). 

Rehabilitering 

WHO och U.S Public Health Service of cardiac rehabilitation använder sig av definition 

för hjärtrehabilitering enligt följande: 

”Cardiac rehabilitation services are comprehensive, long-term programs involving 

medical evaluation, prescribed exercise, cardiac risk factor modification, education, and 

counseling. These programs are designed to limit the physiologic and psychological 

effects of cardiac illness, reduce the risk for sudden death or reinfarction, control cardiac 

symptoms, stabilize or reverse the atherosclerotic process, and enhance the psychosocial 

and vocational status of selected patients. Cardiac rehabilitation services are prescribed 

for patients who (1) have had a myocardial infarction; (2) have had coronary bypass 

surgery; or (3) have chronic stable angina pectoris. The services are in three phases 

beginning during hospitalization, followed by a supervised ambulatory outpatient 

program lasting 3-6 months, and continuing in a lifetime maintenance stage in which 

physical fitness and risk factor reduction are accomplished in a minimally supervised or 

unsupervised setting” (Department of Health and Human Services, 1995). 
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Statistiken visar att av de många miljoner som har hjärtbesvär och som skulle vara 

kandidater till hjärtrehabiliteringen är det bara 11-38 % av patienter som deltar i 

hjärtrehabiliteringsprogram (Illaraza & Myers, 2004; US Department of Health and 

Human Services, 1995). 

Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta innebär all typ 

av muskelaktivitet, exempelvis trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, 

motion och träning. Fysisk aktivitet är alltså inte detsamma som motion eller träning. 

Motion är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt, som görs för ökat välbefinnande, en 

framtida bättre hälsa och för att det är roligt och skönt att röra på sig. Träning däremot 

innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer av fysisk aktivitet, 

företrädesvis inom idrotten (Kallings, Leijon, 2003). 

 
Under arbete ökar hjärtats syrebehov kraftigt eftersom både hjärtfrekvens och blodtryck 

stiger väsentligt. Det är därför viktigt att öka den maximala syreupptagningsförmågan 

vilket är betydelsefullt för förståelsen av fysisk träning för patienter med kranskärls-

sjukdom (Ehrenkrona & Öman, 1998; Lännergren, 2002).  Syreupptagningsförmågan 

ökas genom en väl genomförd träning som sänker pulsfrekvensen med 10-30 pulsslag per 

minut och sänker blodtrycket med upp till 10 %. Den sammanslagna effekten ger 

förbättringen på 20-40 %. Detta innebär att man efter en tids träning kan utföra 20-40 % 

mer arbete innan syrebrist uppträder.  

 

Positiva effekter av fysisk aktivitet är också en minskning av fetthalten i blodet och 

därmed minskad risk för inlagring av fett i kärlväggarna (Ekelund & Ekelund, 1980). 

Kolesterolet transporteras i blodet som lipoproteiner. LDL (low density lipoprotein), 

ibland kallad det ”dåliga” kolesterolet, avger lätt sitt kolesterol till blodkärlsväggen vilket 

leder till ateroskleros. Ett annat lipoprotein HDL (high density lipoprotein) eller 

det ”goda kolesterolet” motverkar den övannämnda processen (Sonesson & Sonesson, 

2001).  Fysisk aktivitet rekommenderas som kombination av konditions-, uthållighets-, 

styrke- och rörlighetsträning (Leon, 2000). 
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Uppbyggnad av träningsprogram  

Träningsprogram för dessa patienter uppbyggs som dynamiskt syrekrävande arbete där så 

många muskelgrupper som möjligt engageras samtidigt. Lämplig typ av aktivitet kan vara 

exempelvis raska promenader, stavgång, motionsgymnastik, cykling, simning eller dans. 

Intensiteten bör vara 50-70 % av den individuella maximala kapaciteten. Motionen bör 

pågå 20-30 minuter eller mer och regelbundenhet är viktigt. Kortare episoder ner till 10 

minuter per tillfälle har också viss effekt. Regelbunden motion minst 2-3 gånger i veckan 

rekommenderas och någon form av daglig låggradig fysisk aktivitet helst 30 minuter per 

dag är också rekommendabelt (Lindgärde & Thulin, 2005). Ordination av fysisk aktivitet 

måste alltid innefatta en definiering av frekvens, duration och intensitet (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2003).   

 

Träningsterapi hos dokumenterade kranskärlspatienter minskar dödligheten med 27 % 

och total hjärtdödlighet med 31 % (Kujala, 2004). Det visar sig även att fysisk aktivitet 

som rehabilitering efter hjärtinfarkt har psykosociala fördelar (Ross & Brodie, 2000). 

ICF bio-psyko-sociala modellen 

ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa har 

utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att tillämpas på olika aspekter av 

hälsa. WHO:s klassifikationer ger en möjlighet till att koda ett brett omfång av 

information om hälsa och använder ett standardiserat språk som underlättar 

kommunikation världen över om hälsa och hälsovård inom olika yrkesområden och 

vetenskaper. ICF presenterar en biopsykosocial modell där kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet, omgivnings- och personliga faktorer ingår 

som olika komponenter (Socialstyrelsen, 2003). Den bio-psyko-sociala modellen tar 

hänsyn till helheten och visar interaktioner mellan de olika byggstenarna samt ger en 

struktur vid analys.  
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(Socialstyrelsen, 2006).  

• Kroppsfunktion 

Fysiologiska funktioner som inkluderar psykologiska funktioner. För hjärtpatienter 

innebär detta förändringar i andningsfunktioner, funktioner i hjärt- och kärlsystem, 

blodbildningssystem och immunologiska systemet. 

• Kroppsstruktur 

Innefattar anatomiska delar av kroppen som exempelvis organ, skelett, strukturer i 

hjärt- och kärlsystemet, strukturer i andnings- och immunologiska systemet.    

• Aktivitet  

Involverar individens genomförande av en uppgift eller handling. Det representerar 

det individuella perspektivet på funktionstillstånd. Exempel på aktivitet är 

förflyttning, personlig vård, hemliv, mellanmänskliga interaktioner och relationer, 

arbete, fritid och ekonomiskt liv. Aktivitetsbegränsningar är svårigheter som en 

person kan ha vid genomförande av dessa aktiviteter.  

• Delaktighet  

Individens engagemang i en livssituation som innefattar exempelvis 

samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Det representerar det sociala 

perspektivet på funktionstillstånd. Delaktighetsinskränkning är problem som en 

person kan ha i engagemang i livssituationer. 
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• Omgivningsfaktorer 

Denna komponent utgör den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen i vilken 

människor lever och verkar. Personliga relationer till grannar, bekanta, kollegor, 

attityder hos personer utgör dessa faktorer.  

• Personliga faktorer 

Inbegriper faktorer som hänför sig till personens ålder, kön, sociala status, 

livserfarenhet, kondition, livsstil och copingstrategier. Det är några av de tänkbara 

faktorerna, som inte är kategoriserade i ICF (Socialstyrelsen, 2003).  

  

Syfte med rehabiliteringen är att förbättra både fysiologiskt och psykosocialt status av 

patienten (U.S. Department of Health and Human Services, 1994). ICF modellen ger en 

struktur över granskning av studier och visar var tyngdpunkten av dagens forskning 

ligger samt vilka områden den täcker. 

 

Syfte 

Att systematiskt litteraturgranska vetenskapliga randomiserade kontrollerade studier 

gällande effekter av fysisk aktivitet för patienter med kranskärlssjukdom.  

 

Frågeställningar:  

- Hur påverkar effekter av fysisk aktivitet patienten fysiskt, fysiologiskt och psykiskt? 

- Hur kan dessa effekter kopplas till komponenterna kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, 

aktivitet, delaktighet, omgivnings- och personliga faktorer inom ICFs bio-psyko-sociala 

modell? 

 

Metod 

Initialt gjordes en litteratursökning på databaserna AMED, MEDLINE/PUBMED, 

PEDRO och CINAHL. Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier 

skrivna på engelska, publicerade i vetenskapliga tidskrifter år 2000-2005. Män och 

kvinnor i alla åldrar som hade haft hjärtinfarkt, revaskularisering genom coronary artery 
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bypass graft (CABG) eller percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) och 

angina pectoris inkluderades. Studier med patienter som hade haft hjärttransplantation, 

klaffoperation eller hjärtsvikt exkluderades. Studierna skulle innehålla någon form av 

fysisk aktivitet som intervention. 

 

Sökord: Myocardial infarction, physical activity, rehabilitation som kombinerades med 

varandra. 

 

Titlar och abstrakt bedömdes och valdes ut för vidare analys. Av de 123 artiklarna var 16 

relevanta för arbetet. Mallen som användes var SBU: s mall för kritisk granskning av 

interventionsartiklar (se bilaga) och var utformad som svar på frågor och korta 

kommentarer. Det är en kvalitativ utvärdering av interventioner angående tillförlitlighet 

av resultat, effektmått och behandlingseffekt. Typ av effektmått var: dödlighet, 

revaskulering – CABG, PTCA, health related quality of life (HRQoL), blodtryck, 

blodfetter och kostnadseffektivitet. De olika komponenterna i ICF har funnits i åtanke 

under bearbetning av materialet.  
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Resultat  
Resultatet innehåller en analys av 16 artiklar. Intervention, design, uppföljning, deltagare och bortfall har registrerats. Resultat, 

effektmått och behandlingseffekt ligger som tyngdpunkt för analysen av varje artikel. Utifrån resultaten har uppsatsens författare 

tillsammans gjort en subjektiv bedömning angående vilka komponenter i ICF:s bio-psyko-sociala-modell dessa resultat kan kopplas 

till. 

 
Studie Deltagare Intervention, design, uppföljning, bortfall Effektmått, 

mätinstrument 
Resultat Utfallsmått kopplat 

till ICF, bedömning 
av uppsatsens 
författare 

 
Naughton, 
J. et. al. 
2000 
USA 
 
 
 
 
 

 
641 män 
 
Medelålder 52 år 
 
123 män med lågt 
maximal exercise 
systolic pressures 
(MESP)  
(<140 mm Hg) 
och 518 män med 
högt MESP  
(≥140 mm Hg) 
 
Ej blindad 
 

 
Grupp 1: träningsgrupp, tränade 3 timmar varje 
vecka, intensitet 75-85 % av maxpuls i 8 veckor. 
Fortsatte därefter med olika aktiviteter på egen 
hand.  
Grupp 2: kontrollgrupp, ingen uppmuntran till 
träning. 
 
Uppföljning: 3 år 
 
Bortfall: 17.1 %   

 
Blodtryck, mätt med 
standard Mercury 
sphyngmomanometer. 
Dödlighet mätt med 
dödscertifikat. 
Arbetskapacitet MET*. 
 
* MET är enhet för 
arbetskapacitet ungefär 
lika med 3,5ml av 
syreupptag per kilo 
kroppsvikt per minut.  

 
Mortalitet för män med högt MESP var 4.1 % och 
med lågt MESP var 13 %. Män med högre MESP 
hade lägre mortalitet än män med lägre MESP 
oavsett vilken grupp de tillhörde. Män med lågt 
MESP visade ingen reduktion av dödlighet med 
träning och hade signifikant högre dödlighet under 3 
år. Relation till högre dödlighet fortsatte vare sig  
1) MESP eller arbetskapacitet ökade från starttest 
till sluttest eller 2) om trycket mättes vid låg <6 
MET eller hög arbetskapacitet ≥6 MET.  
 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 

 
Ståhle, A., 
Tollbäck, 
A. 
2001 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 st. 
 
Ålder >65 

 
Grupp 1: 50 minuter aerobisk gruppträning 3 gånger 
per vecka i 3 månader samt en ytterligare 3 
månadersperiod av frivillig träning. 
Grupp 2: uppmanades att ta dagliga promenader i 
behaglig takt och att senare återuppta sin tidigare 
aktivitetsnivå så snart de orkade.   
 
Uppföljning: 3 och 6 månader. 
 
Bortfall: 15 % 

 
Dynamic fatigue-test 
med isokinetisk 
dynamometer KIN-
COM 500H.  
Maximal arbetskapacitet 
mättes med ergometer-
cykeltest Siemens Elma 
Ergomed 840 Sweden.  

 
Arbetskapaciteten ökade i grupp 1 liksom muskulär 
uthållighet. 
Denna grupp påvisade även en signifikant ökning av 
muskulär återhämtning. 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
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Studie Deltagare Intervention, uppsättning, uppföljning, bortfall Effektmått, 

mätinstrument 
Resultat Utfallsmått kopplat 

till ICF, bedömning 
av uppsatsens 
författare 

 
 
Tygesen, 
H. et. al. 
2001 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 st. 
 
Ålder <70 
 
Ej blindad 

 
Inledningsvis träning en timme två gånger i veckan 
under en månad. Efter detta indelat i två grupper. 
Grupp 1: Normal träningsgrupp som fortsatte på 
samma sätt under 3 månader.  
Grupp 2: Intensiv träningsgrupp som tränade en 
timme, 3 gånger i veckan och efter 3 månader 
fortsatt träning med hemträningsprogram.  
 
Uppföljning: 3 månader och 1år. 
 
Bortfall: 18 % 

 
Arbetskapacitet mättes 
med ergometercykeltest 
där belastning, 
blodtryck och puls 
noterades. 

 
Grupp 2 påvisade större förbättring i 
träningskapacitet, jämfört med grupp 1. 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
 

 
Hevey, D. 
et. al.  
2003 
Irland 

 
58 st. 
(47 män, 11 
kvinnor) 
 
61 år 
 
Ej blindad 
 

 
Grupp 1: Standard 10 veckors multifaktoriellt 
rehabiliteringsprogram (30 träningstillfällen) 
Grupp 2: 4 veckors multifaktoriellt träningsprogram 
(20 träningstillfällen). Träningstillfällen individuellt 
anpassade 60-80% av maxpuls. Alla patienter fick 
individuella riktlinjer träning övriga dagar samt diet- 
och läkemedelsrådgivning, stress- och 
hjärtinformation. 
 
Uppföljning: 6 månader 
 
Bortfall: en i varje grupp 
 

 
Träningstest med 
Marquette Case-8000. 
Stresstest med 
Bruceprotokoll.  
SF36 för skattning av 
livskvalitet.  
Hospital Anxiety and 
Depression Scale, 
HADS 

  
Båda grupperna påvisade signifikant ökade 
skillnader gällande emotionellt välmående efter 6 
månader. 
 
 
 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 

 
Marchioni 
N. et. al. 
2003 
Italien 

 
270 st.  
(67.8 % män) 
 
Tre åldersgrupper:  
45-65,  
66-75,  
>75 år 
 
Blindad 

 
Grupp 1: sjukhusbaserad rehabilitering, gjorde 24 
pass på cykel 70-85 % av maxpuls, 16 en timmes 
pass med stretching och rörlighetsträning. 
Grupp 2: hembaserad rehabilitering, fick 4-8 
instruktioner om trygg hemträning och tränings-
program som ovan  
Grupp 3: kontrollgrupp, utbildning men ingen 
träning   
 
Uppföljning: 2, 6 och 12 månader 
 
Bortfall: 14.1 % 

 
Arbetskapacitet mättes 
med ergometercykeltest. 
HRQoL mättes med en 
italiensk version av 
frågeformuläret 
Sickness Impact Profile 

 
Total arbetskapacitet förbättrades i grupp 1 och 2 
men inte i grupp 3. Vid 2-månaders uppföljning var 
total arbetskapacitet signifikant högre för mycket 
gamla efter aktiva interventioner. Vid 12 månaders 
uppföljning förblev arbetskapaciteten högre i grupp 
1 för medelålders patienter medan äldre och mycket 
äldre återvände till startvärde.  
HRQoL förbättrades för medelålders och gamla 
patienter oavsett intervention, men för mycket 
gamla bara med båda aktiva interventioner. Grupp 2 
höjde sin total arbetskapacitet under hela perioden 
och förblev högre för alla åldersgrupper. 
Direkta kostnader: grupp 1 – 21298$ USA,  
grupp 2 - 13246 $, grupp 3 – 12433 $. 
 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
Aktivitet 
Delaktighet 
Omgivningsfaktorer 
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Studie Deltagare Intervention, uppsättning, uppföljning, bortfall Effektmått, 
mätinstrument 

Resultat Utfallsmått kopplat 
till ICF, bedömning 
av uppsatsens 
författare 

 
Hage, C. 
et. al.  
2003 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101 st. 
 
(80 % män) 
 
Ålder: 65-84 
 
Ej blindad. 

 
Grupp 1: 50 minuter aerobisk gruppträning 3 gånger 
i veckan i 3 månader. 
Grupp 2: Uppmanades till att vara fysiskt aktiva. 
 
Uppföljning: 3 månader, 12 månader, 3 år och 6 år 
 
Bortfall: 4 % 
 

 
Självskattningsskala av 
fysisk aktivitetsnivå, 
Classification system of 
physical activity 1-6. 
Självskattnings-
formuläret Health-
Related Quality of Life 

 
Grupp 1 hade en signifikant ökning i fysisk 
aktivitetsnivå.  
Health related quality of life (HRQoL) skattades 
högre i grupp 1. 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
Aktivitet 
Delaktighet 
Omgivningsfaktorer 
 

 
Hambrech
t, R. et. al.  
2004 
Tyskland 

 
101 män 
 
≤70 år 
 
Blindad 
 

 
Grupp 1: träningsgrupp, 2 veckors träning på 
sjukhus 6 gånger per dag i 10 minuter. Hade 
hemträningsprogram där de cyklade i 20 min 
dagligen, 70 % av maxpuls och 1 timme aerobisk 
träning per vecka;  
Grupp 2: kontrollgrupp, standard percutaneous 
coronary intervention (PCI) och medicinering. 
 
Uppföljning: 12 månader 
 
Bortfall: 16 % i grupp 1 och 26 % i grupp 2 
 

 
Ergospirometri 

 
LDL-kolesterolvärdet blev oförändrat. 
HDL-kolesterolserumnivån ökade signifikant i 
grupp 1 men sjönk i grupp 2.  
Signifikant högre överlevnad 88 % i grupp 1 och  
70 % i PCI gruppen. Maximal träningstolerans 
ökade med 20 %, ischemitröskeln med 30 % och 
syreupptagningsförmåga med 16 % i grupp 1.  
Kostnader: $3429 i grupp 1 och $ 6956 i grupp 2  

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 

 
Yu, C-M.  
et. al. 
2004  
Hong-
Kong 

 
269 
(76 % män) 
 
ålder 64±11 år 
 
Blindad 

 
Grupp 1: CRPP (cardiac rehabititation and 
prevention program) fick 8-veckors utbildning och 2 
timmar aerobisk träning 65-85 % av maxpuls. 
Grupp 2: kontrollgrupp, utbildning och vanlig terapi 
utan träning 
 
Uppföljning: 2 år 
 
Bortfall: 27 % grupp 1, 18 % grupp 2 

 
QoL mättes med 
frågeformuläret SF-36. 

 
Grupp 1 skattade QoL signifikant högre. 6 av 8 
dimensioner förbättrades och kvarstod hela 
perioden. De var mindre rädda och deprimerade och 
mer avslappnade och belåtna.  
Grupp 2 uppvisade ökad smärta och 4 av 8 
dimensioner förbättrades. Symtomen var 
oförändrade men fientlighet ökade.  
Mortalitet ingen signifikant skillnad mellan grupper: 
3 % i grupp 1 och 5 % i grupp 2.  
Direkta kostnader för grupp 1 – 15292$ USA,  
grupp 2 - 15707 $; 640 $ sparade per QALY. 
 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
Aktivitet 
Delaktighet 
Omgivningsfaktorer 
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Studie Deltagare Intervention, uppsättning, uppföljning, bortfall Effektmått, 

mätinstrument 
Resultat Utfallsmått  kopplat 

till ICF, bedömning 
av uppsatsens 
författare 

 
Vona, M.,  
et al. 
2004 
Italien 

 
52 st 
 
Ålder:  ≤70 år 
 
Blindad 

 
Grupp 1: Genomgick 3 månaders gruppträning på 
måttlig aerob nivå 3 gånger i veckan samt 
uppmuntrades till att ta dagliga promenader, gå i 
trappor med mera. 
Grupp 2: Kontrollgrupp 
 
Uppföljning: 3 månader 

 
Kolesterolvärden mätt 
med blodprov.  
Flow Mediated Dilation 
(FMD) med a.brachialis 
analysator Hewlett 
Packard SONOS 5000,  
EKG. 

 
Ökning av total kolesterol i båda grupperna. 
Förbättrad FMD i båda grupperna.   
Grupp 1: Signifikant ökning av HDL kolesterol och 
funktionell kapacitet. Diametern på a. brachialis var 
oförändrad i grupp 1 och i grupp 2 skedde en 
förminskning. Vasokonstriktion var lika i båda 
grupperna. 
 

 
Kroppsstrukturer 
Kroppsfunktioner 

 
Eto, Y. 
et. al. 
2004 
Japan 

 
36 st 
(35 män) 
 
Ålder 47-73 år 
 
Ej blindad 

 
Grupp 1: träningsgrupp, tränade under uppsikt för 
att förskjuta anaerob tröskelnivå.  
Grupp 2: endast promenader. 
 
Uppföljning: 2 veckor. 
 
Bortfall: 0 
 

 
EKG och blodtryck, 
stresstestsystem ML500, 
automatisk indirekt 
manometer STBP-780. 
Ergometercykeltest, 
exspiratoriska gaser 
med aeromonitor AE-
208S.  
Hjärtminutvolym med 
densitometer MCL4200. 
 

 
PETCO2 (partiell end-tidal CO2 tryck) och cardiac 
index ökade signifikant för grupp 1. 
Syreupptagningsförmåga och anaerob tröskel höjdes 
signifikant i grupp 1. 
 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 

 
Illarraza, H. 
et. al. 
2004 
Schweiz 
 

 
78 st 
(86 % män) 
 
Ålder 56 ±10 år 
 
Ej blindad 

 
Grupp 1: tränade med intensitet  
70 % av maxpuls som kontrollerades elektroniskt.  
Grupp 2: tränade med intensitet skattad 13 på 
Borgskalan.  
Grupp 3: skattade objektivt hjärtfrekvens 60-80 % 
och subjektivt 12-14 på Borgskalan.  
Grupperna tränade varje dag i 1 månad. 
 
Uppföljning: 1 månad 
 

 
Hjärtfrekvens med Polar 
pulsklocka, Borgskala, 
ergometercykeltest, 
EKG och blodtryck 
manuellt. 

 
Träningskapaciteten ökade signifikant i alla grupper, 
men var tydligare i grupp 1 och 3. 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
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Studie Deltagare Intervention, uppsättning, uppföljning, bortfall Effektmått, 

mätinstrument 
Resultat Utfallsmått kopplat 

till ICF, bedömning 
av uppsatsens 
författare 

 
Blumen-
thal, J.  
et. al. 
2005 
USA 

 
134 st. 
(69 % män) 
 
Ålder 40-84 år 
 
Blindad 

 
Grupp 1: träningsgrupp + vanlig behandling, tränade 
45 min, med intensitet 70-85 % av maxpuls 3ggr per 
vecka i 16 veckor.  
Grupp 2: stresshanteringsgrupp + vanlig behandling. 
Fick stresshanteringskurs 1.5 timme per vecka i 16 
veckor.  
Grupp 3: kontrollgrupp, vanlig medicinsk 
behandling 
 
Uppföljning: 4 år 
 
Bortfall: 7 % 
 

 
EKG med rullbandstest, 
FMD med a.brachialis 
analysator.  
Psykosociala 
frågeformulären BDI,  
Cock-Medley-Hostility 
scale,  
Spielberger Trait 
Anxiety Inventory, 
General Health 
Questionnaire. 

 
Patienter i grupp 1 och 2 fick minskad 
självrapporterad generell depression, minskad 
smärta och mindre reduktion av vänster 
hjärtventrikel ejection fraction (LVEF) under 
mentalt stresstest. Hjärtats väggrörelse-
abnormaliteter mindre, större förbättring av FMD. 
Grupp 2 uppvisade förbättrad baroreflex sensitivitet 
och signifikant högre variabilitet av hjärtfrekvens.  

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
Aktivitet 
Delaktighet 

 
Izawa, 
KP. et. al. 
2005 
Japan 
 
 
 
 

 
45 st. 
(84 % män) 
 
Medelålder: 64 år 
 
Ej blindad 

 
Grupp 1: självkontrollerad metod för kaloriförbruk 
och fysisk aktivitet under 6 månader handledd 
träning och 6 månader egen träning. 
Grupp 2: kontrollgrupp, sedvanlig hjärtrehabilitering 
 
Uppföljning: 12 månader 
 
Bortfall: 19.1 % i grupp 2 
 

 
Rullbandstest för 
maximalt syreupptag, 
med Aeromonitor AE-
300S. EKG med ML-
5000 samt 
hjärtfrekvens.  
Self-Efficacy for 
Physical Activity 
(SEPA).  
Fysisk aktivitetsnivå 
med pedometer. 
 

 
Alla patienter i grupp 1 behöll sina träningsrutiner 
och deras nivå av fysisk aktivitet var signifikant 
högre efter 12 månader. 
SEPA poäng signifikant högre i grupp 1. 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 

 
Sandströ
m, L. 
et.al.  
2005 
Sverige 
 

 
101 st. 
(81 män) 
 
Ålder >65 
 
Blindad 

 
Grupp 1: 50 minuter aerobisk träning i grupp 3 
gånger i veckan i 3 månader samt en ytterligare 3 
månaders period av frivillig träning. 
Grupp 2: kontrollgrupp, uppmanades att ta dagliga 
promenader i behaglig takt och att senare återuppta 
sin tidigare aktivitetsnivå så snart de orkade. Efter 3 
månader uppmanades de även till att uppsöka hjärt- 
och lungförening angående träningsprogram för 
hjärtpatienter. 
 
Uppföljning: 3månader och 12 månader. 
 
Bortfall: 13 % grupp 1 
 

 
Livskvaliteten skattades 
med EuroQoL och Time 
Trade Off. 

 
Sjukhusvistelsen minskade i grupp1liksom att 
livskvaliteten skattades högre.  
Vårdcentralsbesök visade ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Gällande sjuklighet fanns ingen 
signifikant skillnad.  
Kostnaden för hela träningsprogrammet var 470 
Euro per patient. 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
Aktivitet 
Delaktighet 
Omgivningsfaktorer 
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Studie Deltagare Intervention, uppsättning, uppföljning, bortfall 
 
 

Effektmått, 
mätinstrument 

 Resultat                                                               Utfallsmått kopplat 
till ICF, bedömning 
av uppsatsens 
författare 

 
Mimura, Y. 
et. al. 
2005 
Japan 

 
30 st 
 
Ålder 56±10 år 
 
Ej blindad 

 
Grupp 1: träningsgrupp fick hemträningsprogram, 
intensitet  
60 %, av maxpuls, 4 gånger per vecka under 40 min, 
i 4 veckor. 
Grupp 2: kontrollgrupp fick råd till hemaktiviteter  
 
 

 
Arteriell Baroreflex 
sensivitet med 
phenyleprin och 
nitroprusside metod. 
Atreriellt blodtryck. 
Muscle Sympathetic 
Nerv Activity (MSNA) 
med mikroelektrod i 
muskeln.  Uppföljning: 
4 veckor. 
Ergometercykeltest 
CPE-2000, med ML 
5000. Utandningsgaser 
med aerometer AE-
280S. 
 
 

 
Syreupptagningsförmåga ökade signifikant för 
grupp 1. Vilo MSNA  minskade för grupp 1. 
Arteriell baroreflex sensitivitet ökade och MSNA 
svar på stimulering av baroreceptorer förbättrades 
signifikant i grupp 1. Trots deaktivering av 
baroreceptorer förbättrades MSNA svar i båda 
grupper.    
                                                                    

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 

 
Boesch, C. 
et. al. 
2005 
Schweiz 
 
 

 
78 st. 
 
86 % män 
 
Medelålder 52  
 
Ej blindad 

 
Patienterna bodde på ett center i en månad där de 
genomgick patientutbildning, konsumerade 
lågkaloridiet samt tränade två timmar dagligen. De 
utförde fem träningstillfällen på ergometercyklar per 
vecka under 30 minuter samt promenerade utomhus. 
Grupp 1: Använde pulsklocka som reglerade 
motståndet automatiskt (70 % av maxpuls). 
Grupp 2: Intensitet under inom- och 
utomhusaktivitet reglerades subjektivt med hjälp av 
Borgskala (mellan 12-14) 
Grupp 3: Reglering av intensitet både objektivt och 
subjektivt. 
 
Uppföljning: 2 år 
 
 
Bortfall: 10 %.  
 

 
Ergometercykeltest, 
Polar pulsklocka, 
Borgskala,  
Blodtryck.  
Fettvärden mättes med 
Cobas Integra 
absorbance photometry 
system. 

 
Alla 3 grupper visade förbättringar efter 
träningsperioden och signifikant ökning av 
syreupptagningsförmåga, arbetsbelastning samt 
sänkt blodtryck. Efter 2 år var värdena bibehållna. 
Dock var kolesterol- samt blodfettsvärdena ökade 
efter 2 år. 

 
Kroppsfunktioner 
Kroppsstrukturer 
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Resultatet påvisar fördelar med fysisk aktivitet som behandling vid rehabilitering av 

kranskärlssjukdom. Hjärtrehabiliteringen var associerad med reduktion av kolesterolnivå, 

triglyceridnivå och systoliskt blodtryck. Arbets- och träningskapacitet ökade avsevärt efter fysisk 

aktivitet vid rehabilitering och dödlighet minskades. I studier gällande livskvalitet påvisade 

samtliga förbättring efter behandling vid subjektiv skattning. Med utgångspunkt från ICF:s 

biopsykosociala modell visar forskningens resultat att tyngdpunkt koncentreras på komponenten 

kroppsstrukturer och kroppsfunktioner, även om resterande komponenter berörs. 
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Metoddiskussion 

Studierna har bedömts enskilt, varpå en sammanfattning redovisats inför de två andra författarna. 

Därefter gjordes en gemensam bedömning gällande komponenttillhörighet inom ICF:s bio-

psyko-sociala modell. Under bearbetning av artiklarna har utgångspunkt varit SBU:s mall för 

kritisk granskning av interventionsartiklar. Trots försök att standardisera bedömningen med 

denna mall har ingen av författarna någon tidigare vana att litteraturgranska vetenskapliga studier 

i denna omfattning. En bedömningsmall användes, vilket kan vara en felkälla, trots att författarna 

bedömde denna bedömningsmall som mest relevant för arbetet. Vidare finns det alltid brister vid 

subjektiva bedömningar. Uppföljningstiden på studierna varierar från två veckor till sex år där 

påvisade bestående resultat över längre tid kan anses vara av större vikt. Samtliga studier påvisar 

god delaktighet vid uppföljning. Ett sätt att undvika medveten eller omedveten särbehandling av 

interventionsgrupperna är att maskera vilken försöksdeltagare som tillhör vilken grupp, så kallad 

blindning, där bearbetade resultat visar att 7 av 19 studier var blindade. Behandlingsupplägg i 

studierna var individanpassad träningsintensitet (60-85 % av maxpuls), duration (30-60 minuter) 

och frekvens (2-4 gånger i veckan under 2 veckor till 3 månader under kontrollerade former och 

därefter på egen hand). Studierna redovisar kliniskt relevanta patientrelaterade effektmått med 

god och bestående behandlingseffekt. Kostnadseffektivitet är oklart vid avseende om det är en 

rutinmetod eller bästa tänkbara alternativ. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet bekräftar fördelar med fysisk aktivitet som betydande del vid rehabilitering av 

kranskärlssjukdom liksom tidigare översiktsartiklar påvisat (Wannamethee & Shaper, 2001; 

Jolliffe & Rees, 2000) 

 

Riskfaktorer för insjuknande i hjärtinfarkt är bättre kartlagda hos män än hos kvinnor då 

majoriteten av studierna är gjorda på män i samtliga artiklar, vilket är viktigt att ta i beaktande 

vid utformning av kommande studier. Högt blodtryck är en av riskfaktorerna för att dö i 

kardiovaskulär sjukdom. Bland riskfaktorerna kan man också nämna för lågt arbetstryck som 
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uppvisades i en studie där män med lågt arbetstryck hade högre mortalitet (Naughton & Dorn, 

2000).  

 

Hjärtrehabilitering är en komplex intervention där fysisk aktivitet kan klassas som central 

beståndsdel. Eftersträvansvärt vore ytterligare studier där man jämför effekter av olika 

behandlingsmetoder enskilt, som exempelvis fysisk aktivitet, sluta röka-råd och diet. Det finns 

svårigheter med att kategorisera grader av fysisk aktivitet och under olika tidsperioder kan 

indelning i nivå av fysisk aktivitet betyda olika saker eftersom värdering av något kan ändras 

över tid. Det är svårt att veta om det endast är träningen som gett resultat eller om personen tagit 

del av råd och även gjort andra positiva livsstilsför-ändringar som motiverar till fortsatt 

hälsofrämjande beteende. Det kan därför vara svårt att utvärdera resultatet av den givna 

interventionen. 

 

Vid behandling kan familjen och deras reaktioner förstärka sjukdomsbilden hos patienten istället 

för att hjälpa henne vidare i rehabiliteringen. Med detta som utgångspunkt kan det anses vara av 

vikt att inkludera anhöriga mer i rehabiliteringsprocessen för att lättare kunna genomföra 

livsstilsförändringar. Patienten kanske inte vill förändra sin situation eller inte har motivation till 

det vilket medför svårigheter i rehabiliteringsprocessen. 

 

Deltagarantalet är högre ju kortare rehabiliteringsprogram är. Det kanske är möjligt att öka 

deltagarantalet med hjälp av kortare program. På så vis kan man öka tillgängligheten till 

hjärtrehabilitering som i nuläget är otillräcklig vilket även Illaraza och Myers, 2004, påpekar.  

 

Fortsatt fysisk aktivitet är tvunget för att behålla positiva effekter av rehabiliteringen och 

ytterligare forskning som framför allt visar effekter av fysisk aktivitet på lång tid, men även på 

beteendevetenskaplig bas, vore önskvärd. Vidare är det därför av stor vikt att arbeta med generell 

ökning av fysisk aktivitet hos befolkningen för att nyttja dess positiva effekter.  

Med utgångspunkt från ICF: s biopsykosociala modell fördelas samtliga resultat under 

komponenterna kroppsstrukturer och kroppsfunktioner. Det finns inslag av aktivitets- och 

delaktighetskomponenten och nästan obefintligt under kontextuella faktorer. Komponenten 
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personliga faktorer finns inte kategoriserad. För att kunna använda sig av ICF:s biopsykosociala 

modell mer effektivt måste således den utvecklas vidare. 

 

Vår översikt av interventionsartiklar visar att fysisk aktivitet kan påverka patienten positivt 

angående de fysiska, fysiologiska och psykiska effekter som tidigare redovisats. Resultatet kan 

kopplas till de olika komponenterna i ICF efter effektmått som framkommit. 
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