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Abstrakt 
 
Hjärt- och kärlsjukdomar står för ungefär hälften av alla dödsfall i Sverige per år. Det går att 

förebygga hjärtsjukdom och återinsjuknande efter hjärtinfarkt genom att jobba både 

primärpreventivt och sekundärpreventivt. En sekundärpreventiv insats är hjärtrehabilitering 

som är en etablerad form av behandling. Syftet med denna studie är att undersöka 

genomförandet och effekterna av fysisk aktivitet och avslappning som rehabilitering efter 

hjärtinfarkt. 16 artiklar som behandlade effekterna av fysisk aktivitet och avslappning efter 

hjärtinfarkt inkluderades. Dessa behandlingsmetoder visade sig ha god effekt efter hjärtinfarkt 

när det gällde många värden inom respiration och cirkulation. De hade även god effekt när det 

gällde patientrelaterade mått som till exempel livskvalité. Effekterna av fysisk aktivitet hade 

hög evidens. 
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1. Bakgrund 
 

Hjärt- och kärlsjukdomar står för ungefär hälften av alla dödsfall i Sverige per år (1). Antalet 

personer som drabbas av hjärtinfarkt i Sverige beräknas vara cirka 40000 per år och av dessa 

är ungefär två tredjedelar äldre än 70 år (2).  

 

Hjärtinfarkt är ett tillstånd där ett kranskärl plötsligt får ett försämrat blodflöde och det i sin 

tur leder till ischemi i den delen av hjärtmuskeln som kranskärlet försörjer. Orsaken till 

tilltäppningen beror på en blodproppsbildning vanligen till följd av arterioskleros (3). 

Symtomen vid en akut hjärtinfarkt kan variera men den vanligaste är central bröstsmärta. 

Andra symtom som patienten kan få är utstrålning i en eller båda armarna, andnöd, svimning, 

temperaturstigning, vegetativa symtom och ångest (4). 

 

Risken att få hjärtinfarkt ökar med stigande ålder och incidensen är vanligare hos män än 

kvinnor fram till menopausen varefter könsskillnaden utjämnas något (2). 

Andra riskfaktorer för hjärtinfarkt är rökning, övervikt, hypertoni, ärftlighet, stress, fysisk 

inaktivitet, psykosociala faktorer, högt kolesterol, diabetes och höga blodfetter (1-3, 5).  

 

Det går att förebygga hjärtsjukdom och återinsjuknande genom att jobba både 

primärpreventivt och sekundärpreventivt (3). Exempel på primärprevention är sluta röka- 

grupper och kostrådgivning (1). Att jobba preventivt har många vinster, bland annat en 

minskning av kostnaderna och antalet insjuknade i hjärtsjukdomar (3).  

Viktiga åtgärder vid sekundärprevention är bland annat livsstilsförändring och medicinsk 

behandling. När det gäller livsstilsförändringar så kan mycket mer göras. Dessa kan bli bättre 

genom ett förbättrat samarbete inom hälso- och sjukvården, en förbättrad kunskapsförmedling 

samt en fortsatt utveckling av behandlingsstrategier (3). 

 

Hjärtrehabilitering i ett historiskt perspektiv visar en stor utveckling från början av 1900-talet 

fram till idag (4). Under första hälften av 1900- talet fick patienterna ligga till sängs i sex 

veckor för att hjärtat skulle återhämta sig. På 1940- talet ändrades inställningen till den 

långvariga immobiliseringen. De negativa effekterna av sängliggandet hade då upptäckts och 

patienten skulle istället vara i sittande position så mycket som möjligt bara någon dag efter 

hjärtinfarkten. Detta ledde till att dödligheten minskade under 50- talet, då spekulerades det 
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även i om den fysiska aktiviteten kunde minska insjuknandet i hjärtinfarkt. Under 60- talet 

konstaterades att det var viktigt med tidig mobilisering och fortsatt träning efter 

utskrivningen. Tio år senare minskade betydelsen för träningen något eftersom beta- 

receptorblockad och by- pass operation fick en ökad spridning. Även undervisningsprogram 

utvecklades för att patienterna skulle kunna medverka till en positiv rehabilitering. På 1980- 

talet visade forskning att fysisk aktivitet hade en god sekundärpreventiv effekt. Det var även 

viktigt för rehabiliteringen att ta hänsyn till patientens upplevelse av hjärtinfarkten. Under 

1990- talet fortsatte utvecklingen av hjärtrehabiliteringen (4). 

 

Hjärtrehabilitering är en etablerad form av behandling för patienter som drabbas av akut 

hjärtinfarkt (6, 7). Rehabiliteringsprogrammens upplägg varierar mellan olika länder och 

ibland även inom länderna (7).   

I Sverige definierar man hjärtrehabilitering som alla de åtgärder som vidtas efter hjärtinfarkt. 

Dessa åtgärder är fysiologiska, psykologiska och sociala. Syftet med rehabiliteringen är att 

förebygga återinsjuknande, få patienten mer delaktig i rehabiliteringen samt att möjliggöra för 

patienten att återgå till ett friskare och mer välbalanserat liv (3, 4, 8).  

 

Under rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt krävs ett team som jobbar kring patienten. Teamet 

brukar bestå av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut och psykolog eller 

kurator. Dessa professioner samarbetar för att patienten ska få alla delar: medicinsk 

uppföljning, information, rådgivning, fysisk träning, gruppgemenskap och psykisk stimulans 

(3, 4). Sjukgymnasten träffar patienten under en lång tid och har därför en viktig roll när det 

gäller att informera om livsstil, kost och rökning (4). 

 

Efter en hjärtinfarkt behandlas patienterna med ett flertal hjärtaktiva läkemedel. De är avsedda 

för att förebygga återfall och dämpa symtom som oro, ångest, hjärtsvikt, angina pectoris och 

arytmier. Patienterna kan också genomgå kirurgiska ingrepp som ballongdilatation och by- 

passoperation (3, 4).  

 

Omhändertagandet efter en hjärtinfarkt delas oftast in i tre faser (4). 

Den första fasen påbörjas redan på sjukhuset. Den består av ett inledande samtal och beroende 

på patientens tillstånd informerar sjukgymnasten om kommande insatser, till exempel 

mobilisering, andning och avspänning. Dessa insatser förhindrar lung- och tromboemboliska 

komplikationer, kraftnedsättning samt dämpa oro och stress. 
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I fas två är patienten utskriven och får börja träna i en ”Kom- igång- grupp” eller cykelträna. 

Patienterna får även utföra lättare motion på egen hand. 

Fas tre innefattar träning för att öka konditionen i grupp eller individuell cykelträning. Även 

på egen hand kan patienten utöva konditionsträning. (4) 

 

Hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar är fysisk aktivitet en viktig del i 

rehabiliteringsprogrammet (8, 9). Fysisk aktivitet har både en primär och sekundär roll när det 

gäller att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar (9). 

Synen på att utöva fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt har ändrats mycket under de senaste 

årtiondena. Förr skulle patienterna vara försiktiga och ”ta det lugnt” efter en hjärtinfarkt och 

idag kan de utöva fysisk aktivitet inom symptomfria gränser (10). 

  

Det finns olika former av avslappning som har använts speciellt på patienter med 

hjärtsjukdomar. Dessa är autogen avslappning och progressiv avslappning. (11) 

Progressiv avslappning är en teknik där man växelvis spänner och slappnar av i olika 

muskelgrupper i en viss ordning (12). Autogen avslappning är en mental avspänningsteknik.  

Personen försätter sig själv i ett meditativt tillstånd genom att vända uppmärksamheten inåt. 

Detta gör att personen under övandet har kontroll över situationen (13).  

 

Ytterligare en del i rehabiliteringsprogrammet kan vara andningsteknikträning. Syftet med 

detta är att man vill lära patienten att även i vardagen få ett bättre andningsmönster och på så 

vis kunna använda andningen som hjälp vid stressade situationer (14). 

 

Författarna valde att studera detta ämne eftersom det är ett litet men ändå viktigt område för 

sjukgymnaster och därför är det intressant att utvärdera de behandlingar som används av 

sjukgymnaster. Författarna ville undersöka vilka effekter fysisk aktivitet, avslappning och 

andningsteknik som rehabilitering efter hjärtinfarkt har samt hur stark evidensen är för dessa. 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka genomförandet och effekterna av fysisk aktivitet och 

avslappning som rehabilitering efter hjärtinfarkt. 

 

 

3. Frågeställningar 
 

1. Hur har behandlingsmetoderna genomförts?  

 

2. Vilka effekter har dessa behandlingsmetoder?  

 

 

4. Metod och material 
  

Litteratursökning på databaserna PubMed, Academic search och Cochrane har genomförts. 

Sökningarna genomfördes under september- november 2005. Sökorden som användes var: 

physical therapy och relaxation techniques och dessa kombinerades med grundsökordet 

myocardial infarction. På Pubmed användes samma sökord som ovan i form av meshtermer. 

Den huvudsakliga sökningen begränsades till åren 1998 till 2005 och skulle vidare vara 

randomiserade och randomiserade kontrollerade studier. Sökningen på Pubmed resulterade i 

32 träffar med sökorden physical therapy och myocardial infarction samt fyra träffar med 

sökorden myocardial infarction och relaxation techniques. Eftersom träffarna med sökorden 

myocardial infarction och relaxation techniques var få utökades sökåren till 1990. Antalet 

träffar blev då åtta stycken. Efter genomgång av abstrakten beställdes totalt 31 artiklar för 

ytterligare granskning, 24 artiklar från sökorden physical therapy och myocardial infarction 

och sju artiklar från sökorden myocardial infarction och relaxation techniques. I studien 

inkluderades 16 artiklar. Sökningarna på de andra databaserna gav ingen ytterligare 

information och uteslöts därför.  

Av de 31 uttagna artiklarna exkluderades 15 stycken. Från sökorden physical therapy och 

myocardial infarction exkluderades totalt 12 artiklar. Två artiklar exkluderades på grund av att 

de aldrig kom trots två beställningar och i en nämndes inget resultat om kontrollgruppen. I nio 

av artiklarna framkommer det inte om alla har haft hjärtinfarkt och därför exkluderades dessa. 
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Från sökorden myocardial infarction och relaxation techniques exkluderades två studier då det 

inte framkom om alla patienter hade haft hjärtinfarkt. 

Studierna som inkluderades granskades med hjälp av SBU`s ”Vetenskap och Praxis” där 

riktlinjer för granskning av vetenskaplig litteratur ges (15). Författarna valde att granska 

försökspersoner, uppföljning och utvärderingsmått.   

 

 

Inklusionskriterier: 

 

• Studier utförda på patienter som haft hjärtinfarkt. 

• Studier som innefattade behandlingsmetoder och dess resultat. 

• Studier skrivna på engelska eller svenska. 

• Randomiserade kontrollerade och randomiserade studier. 
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5. Resultat 

 

Av interventionsstudierna var det elva av totalt sexton artiklar som handlade om effekten av 

fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Fyra artiklar utvärderade fysisk aktivitet kombinerat 

avslappning/andningsteknikträning och en utvärderade enbart avslappning efter hjärtinfarkt.  

 

Det finns en tabell som sammanfattar alla interventionsstudier. Se Bilaga 1. 

Även en lista med ordförklaringar finns. Se Bilaga 2. 
 
 

5.1 Fysisk aktivitet 

 

5.1.1 Behandlingens genomförande 

 

I Oya et al. (16) började patienterna träna en vecka efter hjärtinfarkten. De fick cykla på en 

ergometercykel 30 minuter, två gånger per dag i två veckor. I kontrollgruppen var endast 

promenader tillåtna (16).  

 

Kubo et al. (17) startade träningen fyra veckor efter hjärtinfarkten. Träningen bestod av 

cykelergometer eller gång på löpband i 20 minuter, två gånger per dag. De tränade tre gånger 

i veckan i tolv veckor. Kontrollgruppen skulle inte anstränga sig över dagliga aktiviteter (17). 

 

Mimura et al. (18) utförde en studie där träningsgruppen fick promenera hemma fyra gånger 

per vecka, 40 minuter per gång i fyra veckor. Träningen startade två veckor efter 

hjärtinfarkten. Kontrollgruppen skulle undvika fysisk ansträngning utöver vardagliga sysslor 

under studieperioden (18).  

 

Ståhle et al. (10) startade träningen en till fem veckor efter hjärtinfarkten. Patienterna utförde 

ett träningsprogram 50 minuter per gång, tre gånger i veckan i tre månader. Kontrollgruppen 

fick ingen organiserad träning men uppmanades att träna på egen hand när de kände sig redo 

för det (10).  

 

I Yamamoto et al. (19) började patienterna träna fyra veckor efter hjärtinfarkten. Patienterna 

delades in i två träningsgrupper och två kontrollgrupper.  De fick aerobisk träning genom att 
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gå på ett löpband 30 minuter, tre gånger i veckan i två månader. Kontrollgrupperna fick inte 

utöva fysisk aktivitet (19).   

 

Belardinelli et al. (20) startade träningen mindre än tre månader efter hjärtinfarkten. 

Träningen bestod av cykling 50 minuter per gång, tre gånger i veckan i tio veckor. Det fanns 

ingen uppgift om vad kontrollgruppen fick göra och inte göra (20). 

 

Stewart et al. (21) jämförde två träningsgrupper. Den ena gruppen fick cykelträning och den 

andra gruppen fick utföra cykelträning kombinerat med styrketräning. Träningen startade 

mindre än sex veckor efter hjärtinfarkten. De tränade cirka 30 minuter per gång tre gånger i 

veckan i tio veckor (21). 

 

Två artiklar av Dorn et al. (8) och Naughton et al. (22) behandlar samma studie men 

utvärderar olika saker. Studien startade mer än åtta veckor men mindre än tre år efter 

hjärtinfarkten och höll på i tre år. De första åtta veckorna tränade patienterna i ett 

laboratorium och därefter i gymnastiksal eller i bassäng. Träningen i gymnastiksalen och 

bassängen kunde bestå av jogging, cykling eller simning. De tränade 40 minuter per gång tre 

gånger i veckan. Kontrollgruppen skulle inte utföra någon form av gruppträning (8, 22). 

 

Dziekan et al. (23) och Myers et al. (24) har skrivit var sin artikel som kommer från samma 

studie men har olika utvärderingsmått.  Studien startade fyra veckor efter hjärtinfarkten. 

Träningen bestod av två promenader per dag, max en timme tillsammans och cykelträning 45 

minuter två gånger per vecka. Träningen pågick under två månader. Kontrollgruppen skulle 

helst inte röra på sig utöver daglig aktivitetsnivå (23, 24).  

 

Alla studier hade välbalanserade grupper vid studiestart (8, 10, 16- 24). 

 

 

5.1.2 Behandlingseffekter 

 

Oya et al. resultat visar att max syreupptag (VO2) ökade i båda grupperna vid uppföljningen 

efter tre månader. Ökningen i träningsgruppen var signifikant, men inte i kontrollgruppen. 

Från tre veckor till tre månader efter hjärtinfarkten var det ingen signifikant skillnad i ∆ VO2 

mellan grupperna. ∆ cardiac index (CI) och hjärtfrekvensen vid belastningen 20 W ökade i 
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båda grupperna efter träningsperioden, i träningsgruppen var den högre och signifikant. Båda 

grupperna hade en minskning av plasma noradrenalin vid 20 W träningsbelastning under 

perioden en till tre veckor efter hjärtinfarkten, minskningen var signifikant i träningsgruppen.  

Dessa resultat visar på att det sympatiska nervsystemet förbättras i takt med hjärtfunktionens 

återhämtning, och förbättringen påverkas inte av träning. Det parasympatiska nervsystemet 

däremot behöver en längre period för att återhämta sig och gör det i takt med att 

träningskapaciteten förbättras (16). 

 

Kubo et al. fann att tidig träning kunde leda till en förstoring av vänster kammare. Det i sin tur 

ledde till ett försämrat flöde i vänster kammare. Mätvärdena som visar på detta är end- 

diastole volume index (EDVI), end- systole volume index (ESVI) och systolic expansion 

volume index (SEVI). I träningsgruppen var det en ökning av EDVI och ESVI efter träningen. 

SEVI förändrades inte signifikant i träningsgruppen. Det var en signifikant minskning av 

EDVI, ESVI och SEVI i kontrollgruppen efter träningen. Den effektiva delen av den 

blodvolym som pumpas ut från hjärtat, left ventricular ejection fraction (LVEF), hade ökat i 

kontrollgruppen efter fyra månader, men ändrades inte märkbart i träningsgruppen. Det 

systoliska blodtrycket i vila ökade signifikant i båda grupperna. Max träningskapacitet och 

syrekonsumtion ökade signifikant i träningsgruppen men inte i kontrollgruppen (17).  

 

I studien av Mimura et al. var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde 

blodtryck, hjärtfrekvens, left ventricular end- systole volume (LVESV), left ventricular end- 

distole volume (LVEDV) och LVEF vare sig vid starten av studien och efter fyra veckor. Det 

var en signifikant ökning av max syreupptag i träningsgruppen men inte i kontrollgruppen. 

Mellan de båda grupperna var det ingen signifikant skillnad vid starten vad gällde sympatiska 

nervaktiviteten i musklerna, muscle sympathetic nerve activity (MSNA) och noradrenalin 

men efter fyra veckor var det en signifikant reduktion av dessa två i träningsgruppen. Plasma 

renin aktiviteten och Angiotensin II minskade i träningsgruppen efter fyra veckor men inte i 

kontrollgruppen (18).    

 

Ståhle et al. konstaterade att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna när det 

gällde patienternas motivation och deras skattning om de skulle träna regelbundet samt hur 

ofta de skulle träna vid 3- och 12 månaders uppföljning. Vid start och efter tre månader var 

det ingen skillnad mellan grupperna anträffande utförd träning. Vid tolv månaders uppföljning 

var rapporterad träning signifikant högre i träningsgruppen.  
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Ur intervjun framkom det sex orsaker till varför försökspersonerna hade fortsatt att träna. Den 

första var att de kände sig friskare efter träningen. Den andra orsaken var social interaktion, 

det vill säga att få träna i grupp och detta framkom endast i träningsgruppen. Några patienter i 

träningsgruppen men inga i kontrollgruppen fortsatte träna för att bibehålla den uppnådda 

formen efter tre månaders träning. Båda grupperna tyckte att de fått bra information på 

sjukhuset och att det var en orsak till att de ändrat sin attityd till träning. Fyra patienter från 

träningsgruppen och tre från kontrollgruppen hade tränat innan de blev sjuka och hade därför 

erfarenhet av fysisk aktivitet och såg det då som en självklarhet att träna även efter 

hjärtinfarkten. Patienterna i träningsgruppen tyckte att de genom gruppträningen hade fått 

bättre självförtroende och blivit mer fysiskt aktiva. De var inte längre rädda för känslan av 

ökad puls eller ansträngning (10).  

 

Yamamoto et al. fann att det inte var någon skillnad mellan grupperna vid start och efter 

träningsperioden när det gällde den anaerobiska tröskeln och max syreupptag. Dessa 

mätvärden ökade ändå signifikant i träningsgrupperna och kontrollgruppen med nedre 

hjärtinfarkt efter träningsperioden. Båda träningsgrupperna ökade signifikant deras testtid 

efter träningsperioden. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde 

LVEF vare sig före eller efter träningsperioden. Vad gällde plasma brain natriuretic peptid 

(BNP) koncentrationen i vila så hade de patienter med främre hjärtinfarkt en signifikant högre 

koncentration än de med nedre hjärtinfarkt. Koncentrationen sjönk signifikant endast i 

kontrollgruppen med främre hjärtinfarkt efter träningsperioden. Även vid max ansträngning 

var det en signifikant sänkning av plasma BNP koncentrationen endast i kontrollgruppen som 

hade främre hjärtinfarkt efter träningsperioden (19). 

 

Belardinelli et al. resultat visade att patienterna i träningsgruppen hade en signifikant höjning 

av max syreupptag, ventilationströskeln, ventilationen och arbetsbelastning efter tio veckor 

men inte i kontrollgruppen. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde 

förhållandet i respiratoriskt utbyte. Vid vila var det ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vad gällde pulsen, left ventricular end- diastole volume index (LVEDVI), left 

ventricular end- systole volume index (LVESVI), LVEF och eventuell förstoring av 

hjärtväggen, systolic wall thickening score index (SWTI). Vid maximala mängden injicerat 

dopamin var det en signifikant ökning av LVEF och SWTI i träningsgruppen men inte i 

kontrollgruppen. Varför LVEF höjdes i träningsgruppen berodde på en sänkning av LVESVI. 

Det var ingen skillnad mellan grupperna vid maximala mängden injicerat dopamin gällande 
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LVDVI och hjärtfrekvens. Under uppföljningen var det åtta patienter som drabbades av någon 

sorts hjärtsjukdom igen och 18 stycken i kontrollgruppen. De patienter som hade drabbats av 

hjärtsjukdom efter studien hade ett signifikant högre SWTI före studien, till skillnad från de 

som inte drabbats av hjärtsjukdom efter studien (20).  

 

I studien av Stewart et al. ökade max syreupptag med 14 % (signifikant ökning) i 

kombinerade gruppen och i cykelgruppen med 8 % (ej signifikant ökning) efter 

träningsperioden. Det var ingen ändring i någon av grupperna gällande vilopuls, blodtryck 

och body mass index (BMI). Båda grupperna ökade i styrka i alla sex övningar. Kombinerade 

gruppen hade en större ökning av styrka än kontrollgruppen. Det var ingen skillnad mellan 

grupperna vad gällde maximala diastoliska fyllnadshastigheten i tidigt och sent stadie av 

påfyllnadsfasen (peak A och E velocity) (21). 

 

Naughton et al. resultat visade att de patienterna med ett lägre systoliskt blodtryck vid 

maximal ansträngning, maximal exercise systolic pressure (MESP), hade ett signifikant lägre 

medelvärde av systoliska trycket vila, kortare testtid och lägre arbetskapacitet under testet 

efter träningsperioden. Sexton patienter i gruppen med låg MESP och 21 i stycken i gruppen 

med hög MESP hade dött. Större delen av dessa hade dött på grund av kardiovaskulär 

sjukdom. Det var ett lägre dödstal i ”hög MESP- gruppen” än i ”låg MESP- gruppen”, vare 

sig de var med i träningsgruppen eller kontrollgruppen. De män som hade låg MESP och låg 

arbetskapacitet hade det högsta dödstalet. Trots att de med hög MESP hade låg 

arbetskapacitet så hade de ett lägre dödstal än de med låg MESP (22). 

 

I Dorn et al. resultat framkom det att 17 män exkluderades under långtidsuppföljningen (från 

start till 19 år) eftersom de inte kunde lokaliseras. Vid tre års uppföljning hade patienterna i 

träningsgruppen en lägre risk för dödlighet än kontrollgruppen. Vid tio års uppföljning var 

risken för dödlighet lika stor i grupperna och vid 15- och 19 års uppföljning var det större risk 

för dödlighet i träningsgruppen. När det gäller kopplingen till dödsfall orsakade av 

kardiovaskulära sjukdomar så hade träningsgruppen en lägre risk än kontrollgruppen endast 

de första åren av uppföljningen. Från tio års uppföljning och framåt så var risken större i 

träningsgruppen än i kontrollgruppen. Vid 19 års uppföljning hade 162 personer i testgruppen 

och 150 personer i kontrollgruppen dött. Majoriteten av dödsfallen kunde kopplas till 

kardiovaskulära sjukdomar (8).  
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Dziekan et al. konstaterade att startflödet ökade i överarmarna under året, medan det 

postischemiska flödet var oförändrat. Detta gällde för båda grupperna. I vaderna ökade både 

startflödet och det postischemiska flödet gradvis under teståret och dessa ökningar skedde i 

båda grupperna. Eftersom det inte var någon skillnad mellan grupperna så fanns det ingenting 

som kopplade ett ökat flöde till fysisk aktivitet. Max syreupptag och syreupptag vid 

mjölksyratröskeln ökade signifikant från testet vid en månad till testet vid tre månader i 

träningsgruppen. Denna ökning höll i sig under året. I kontrollgruppen var max syreupptag 

lika under året, medan syreupptaget minskade vid mjölksyratröskeln. Det var en ökning av 

maximala hjärtminutvolymen i träningsgruppen men i kontrollgruppen var det ingen skillnad. 

Vid ett års uppföljning var det ingen ökning av max syreupptag i någon av grupperna, men det 

var fortfarande ett högre värde hos träningsgruppen (23).  

 

Myers et al. fann att max syreupptag och syreupptag ökade i träningsgruppen med 29 % 

respektive 39 % vid mjölksyra tröskeln, i kontrollgruppen var det en liten minskning. Även 

maximal hjärtminutvolym ökade, men i kontrollgruppen var det ingen skillnad. När det gäller 

vilo- och maximala lungtrycket vid träning var det ingen skillnad i någon av grupperna. 

Träning hos patienter med nedsatt vänster kammarfunktion resulterade i en stegvis förbättring 

av ventilationen (24).  

 

 

5.2 Fysisk aktivitet kombinerat med avslappning/andningsteknik 

 

5.2.1 Behandlingens genomförande 

 

Van Dixhoorn (14), Van Dixhoorn et al. (25), och Duivenvoorden et al. (26) har skrivit var 

sin artikel som behandlar samma studie men utvärderar olika saker. Studien höll på i fem 

veckor. Kontrollgruppen fick träna intervallträning på cykel i 30 minuter dagligen. Den andra  

gruppen, träningsgruppen, fick samma cykelträning och även individuell avslappnings- och  

andningsteknikträning en gång i veckan, en timme per gång (14, 25, 26). 

 

Oldridge et al. (27) startade träningen sex veckor efter hjärtinfarkten. Patienterna i 

träningsgruppen fick träna 50 minuter två gånger per vecka i totalt åtta veckor. Träningen 

bestod av stationsträning (cykelergometer, gång på löpband, armergometercykel). Deltagarna 

fick även delta i en samtalsgrupp, där diskuterades tankar runt rehabiliteringsprocessen. 
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Denna grupp samlades en gång i veckan, 90 minuter per gång och avslutades alltid med 

progressiv avslappning. Kontrollgruppen fick ”vanlig” vård (27). 

 

 

5.2.2 Behandlingseffekter 

 

Dixhoorn et al. konstaterade att en patient i träningsgruppen och fem i kontrollgruppen dött 

vid två års uppföljning. Vid fem år var det tolv dödsfall, fem i träningsgruppen och sju i 

kontrollgruppen. Risken att drabbas av hjärtåkommor var lägre hos patienter i 

träningsgruppen. Denna risk var lägre även när det gällde någon annan sjukdom. Antalet 

inlagda på sjukhus var lägre i träningsgruppen och det var en 30 % minskning i antal dagar på 

sjukhus. Efter fem år var det fortfarande 70 % som fortfarande använde sig av någon form av 

avslappning. Studien visar på att andningsteknik och avslappning förbättrar återhämtningen 

efter en hjärtinfarkt, både på kort- och lång sikt (25). 

 

Dixhoorn har kommit fram till att andningsfrekvensen minskade i träningsgruppen efter 

rehabiliteringen, men inte i kontrollgruppen. Skillnaden mellan normala och djupa andetag 

minskade i träningsgruppen eftersom de hade fått ett långsammare andningsmönster. 

Hjärtfrekvensen i vila minskade för båda grupperna och minskningen var större hos 

träningsgruppen. Den respiratoriska sinusarytmin (RSA), det vill säga den oregelbundna 

sinusrytmen som påverkas av ett dåligt andningsmönster, förbättrades i träningsgruppen både 

under normal och djup andning, i kontrollgruppen var det ingen förändring. RSA påverkades 

inte av träning, men avslappningsträningen förbättrade RSA värdena. Effekten av 

hjärtfrekvens och RSA var båda relaterade till den lägre andningsfrekvensen (14). 

 

I Duivenvoorden et al. visade det sig att de som var i träningsgruppen hade mer positiva 

effekter än de i kontrollgruppen. Några faktorer var av större betydelse än andra när det gällde 

att förutspå hur mycket patienternas psykiska tillstånd kunde förbättras efter behandling av 

hjärtinfarkt. Dessa faktorer är ålder, jobb, diastoliskt blodtryck, hjärtfrekvens och lättare 

hjärtåkommor. Äldre personer förbättrades mer genom att bara utöva fysisk aktivitet medan 

yngre förbättrades mer genom fysisk aktivitet kombinerad med avslappning. De som hade ett 

jobb förbättrades långsammare än de utan jobb. De i kontrollgruppen med högt diastoliskt 

blodtryck och hög maximal hjärtfrekvens förbättrades långsammare. Däremot förbättrades de, 

i kontrollgruppen, med hög vilopuls snabbare (26).   
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I Oldridge et al. valdes ett aktivitetsmål av 180 av 201 patienter. Vid åtta veckor hade 89 

patienter uppnått sina mål och vid tolv månader hade 148 patienter uppnått sina mål.  

Vid åtta veckor var det en signifikant förbättring i rehabiliteringsgruppen när det gällde 

allmänna och specifika hälsorelaterade livskvaliteter och den förväntade träningstoleransen. 

Vid tolv månader var det en större förbättring i enbart allmänna och specifika hälsorelaterade 

livskvaliteter hos rehabiliteringsgruppen. Skillnaderna mellan proportioner när det gällde hur 

många som uppnått deras mål visade ingen statistisk signifikans vid varken åtta eller tolv 

månader. Den lilla skillnad som var visade sig vid åtta veckor. Vid tolv månader var det ingen 

större skillnad mellan grupperna (27).  

 

 

5.3 Avslappning 

 

5.3.1 Behandlingens genomförande 

 

I Lewin et al. (28) intervention fick en grupp ett band med råd och avslappning. Råden som 

fanns på bandet kom från intervjuer med 20 patienter som gjordes inom 24 timmar efter 

inskrivning på sjukhuset. Råden handlade om oro, missförstånd och råd om hur man ska sköta 

sig efter en hjärtinfarkt. Den andra gruppen fick själv välja ett band med musik. Båda 

grupperna fick banden inom 24 timmar efter att det kommit till sjukhuset och skulle lyssna på 

banden så ofta som de kände för det men minst en gång var tolfte timme. Det fick även ta med 

bandet hem efter utskrivning (28). 

 

5.3.2 Behandlingseffekter  

 

Vid uppföljningen efter tre dagar så var det som skiljde mellan grupperna att missförstånden 

runt hjärtinfarkt var lägre i råd och avslappningsgruppen. Musikgruppen lyssnade fler gånger 

på bandet och det var ett lägre värde av diastoliska blodtrycket i råd och avslappningsgruppen. 

Efter sex månader var det fortfarande en skillnad mellan grupperna när det gällde 

missförstånd runt hjärtinfarkten, i musikgruppen var det fler missförstånd. Båda grupperna 

använde bandet efter utskrivning och tyckte att det var användbart. De skulle även kunna 

rekommendera det till andra.    
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Under studiens gång blev ett bortfall på totalt 63 stycken, 21 i råd och avslappningsgruppen 

och 42 i musikgruppen (28).  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

Så här i efterhand så tycker författarna att det kunde ha genomfört litteratursökningen på ett 

bättre sätt. Exempelvis så kunde fler sökord använts och begränsningarna av årtal hade kunnat 

tas bort på avslappningen eftersom träffarna blev så få.  

 

Under granskningen av artiklarna stötte vi på en del problem. Eftersom det framkom i de 

flesta artiklarna att patienterna får någon typ av hjärtmedicin och inkluderade dessa. Till en 

början hade vi tänkt exkludera alla studier där det framgick att patienterna hade genomgått 

någon typ av kirurgiskt ingrepp, men det ledde till ett för stort bortfall. Därför inkluderades 

även dessa. 

 

En del förkortningar som finns med i vårt resultat var väldigt svåra att förstå utifrån artikeln 

och vissa hade inte ens en utförlig förklaring på förkortningen. Vi gjorde därför en ordlista 

med alla förkortningar och förklarade dem.  

Alla utvalda artiklar är randomiserade eller randomiserade kontrollerade, vilket ska visa på en 

hög nivå på artiklarnas evidens enligt SBU’s evidensgradering (29). Vi har hittat en del brister 

i de studier vi har granskat.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Fysisk aktivitet  

 

Sammanfattningsvis kan effekterna av utvärderingsvärdena delas in i tre grupper: cirkulation, 

respiration och övrigt. I cirkulationsdelen togs värden upp som till exempel hjärtfrekvens och 

blodtryck. När det gäller hjärtfrekvensen går det inte utläsa några större förändringar före och 

efter studierna (16, 18, 20, 21). Det är inte så många studier som har använt blodtrycket som 

utvärderingsvärde, men i de studier som har tagit med det är det en minskning vid vila eller 

ingen skillnad (17, 18, 21, 22).   



16 

Inom respirationsdelen finns värden som till exempel max syreupptag, mjölksyratröskeln och 

ventilationen. Av det författarna sett i studierna så ökade max syreupptag (16, 18- 21, 23, 24), 

ventilation (20) och mjölksyratröskeln höjdes (19, 20) efter fysisk aktivitet. 

När det gällde värdena inom cirkulation och respiration så var det i flera studier som 

effekterna pekade åt samma håll och därför är det hög evidens på dessa effekter (29). 

Övriga mått som togs upp var bland annat patientens motivation (10) och dödlighet (8, 22). 

Dessa har låg evidens eftersom det var få studier som utvärderat dem (29). 

 

Studiernas genomförande av den fysiska aktiviteten skiljer sig när det gäller frekvens, 

duration, uppföljning, antalet försökspersoner och vad de utvärderar. Skillnaden i frekvens var 

från två gånger i veckan till två gånger om dagen och durationen skilde sig från 2 veckor till 3 

år. Författarna tycker att det blir svårt att jämföra studierna sinsemellan när deras 

genomförande skiljer sig så mycket. Effekterna pekar åt samma håll när det gäller träning på 

kort och lång sikt. 

 

Vissa studier har bara gjort uppföljning direkt efter studien (17, 18, 21, 22, 24). Dessa studier 

tycker författarna bara tittar på de kortvariga effekterna och det är svårt att få en uppfattning 

om effekterna är bestående eller inte efter studiens slut (15).  

 

Försökspersonerna i studierna varierar från 20 till 651 stycken. Nio studier hade färre än 100 

försökspersoner (10, 16-21, 23, 24) av dom var det sju som hade färre än 50 stycken (10, 16- 

18, 21, 23, 24). Författarna tycker att ett antal färre än 50 försökspersoner är för lite i en studie 

eftersom om det skulle bli ett bortfall av försökspersoner i en grupp och inte i den andra, kan 

skillnaderna grupperna emellan bli stora. Ju färre försökspersoner som är med i en studie, 

desto osäkrare blir resultaten (15). Något alla studier har gemensamt är att kvinnorna är 

underrepresenterade. Varför det är så beror kanske på att testpersonerna som är med i studien 

har en ”låg” medelålder. Som tidigare nämnts drabbas fler män än kvinnor av hjärtinfarkt 

fram till menopausen för att sedan utjämnas (2). Det måste även finnas en annan orsak till att 

det är färre kvinnor med i studierna eftersom vissa av de studier vi har granskat även har 

patienter med en högre medelålder och antalet kvinnor är fortfarande lågt. Detta trots att 

kvinnorna kommit ur klimakteriet och borde då löpa en högre risk att drabbas av hjärtinfarkt.   

 

När det gäller utvärderingen så använde sig de flesta studierna av enbart laboratorievärden 

(16- 21, 23, 24). En studie använde sig av mer patientrelaterade mått (10) och två studier 
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utvärderade bland annat dödlighet (8, 22). Mått utöver laboratorievärden, till exempel 

dödlighet och livskvalité, är viktiga effekter att titta på (15). Eftersom flera studier enbart 

tolkar effekten av träningen med hjälp av laboratorievärden så anser författarna att kopplingen 

till de effekter som patienten kan uppleva eller inte försvinner. En viktig del i utvärderingen 

tycker författarna borde vara patientens upplevelse av träningen, för även om ett 

laboratoriemått är positivt så behöver inte patienten uppleva någon förbättring och vice versa.  

En studie gör uppföljning av dödligheten så långt som 19 år efter träningens avslutning (8). 

Författarna tycker inte att det går att utvärdera om det är den fysiska aktivitetens effekter som 

gjort att de överlevt efter 19 år. Eftersom det inte fanns några uppgifter i studien på att de 

hade frågat patienterna om de har fortsatt träna efter studien så tycker författarna att det inte 

går att dra slutsatsen att det är träningen som har gjort att de överlevt. 

 

Mindre skillnad är det mellan studierna när det gäller träningens upplägg. I de flesta 

behandlingarna ingick cykelträning (8, 16, 17, 20- 24). I en del studier kombinerades 

cykelträning med till exempel, gång (8, 17, 22- 24), styrketräning (21), simning (8, 22). I två 

studier får patienterna träning i form av promenader (18,19). Författarna funderade runt vilken 

typ av fysisk aktivitet som ger bäst resultat. Det författarna kan utläsa från artiklarna i studien 

är att alla olika sorters fysiska aktiviteter gett positiva effekter.  

En studie nämner att patienterna får ett träningsprogram, men inte vad som ingår i det utan 

hänvisar istället till en annan artikel av samma författare (10). Författarna tycker att 

artikelförfattarna borde ha tagit med träningsprogrammet i artikeln eftersom de undersöker 

effekterna av fysisk aktivitet. Innehållet i träningsprogrammet borde då vara av stort intresse 

för läsaren. 

  

En sak som framkom i två av studierna var att de patienter som hade nedsatt funktion i vänster 

kammare efter hjärtinfarkten kunde påverkas negativt av tidig fysisk aktivitet (17, 19). Detta 

kan försvåra återhämtningen hos dessa patienter (17) och författarna tycker därför att det är 

viktigt att ta hänsyn till hjärtinfarktens omfattning så att patienterna får rätt sorts vård.  

 

I de flesta studierna framkommer det att patienterna tar någon hjärtmedicin (8, 16- 24). Därför 

antas medicinerna ha en viss påverkan på resultatet.  Bland annat i en artikel konstaterar de att 

fysisk aktivitet inte har någon betydelse när det gäller startflödets och postischemiska flödets 

förbättring. I stället spekulerar de i om det är ACE- hämmare som delvis kan ha påverkat 
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flödena (23). Ett förslag skulle vara att ta bort de mediciner som går att ta bort för att minska 

felkällor vilket också gjorts i en studie (18).  

 

 

6.2.2 Fysisk aktivitet i kombination med avslappning/andningsträning 

 

En artikel fann att andningsteknik och avslappning i kombination med fysisk aktivitet 

förbättrade återhämtningen efter en hjärtinfarkt på både kort och lång sikt (23). Samma studie 

tar även upp att återinsjuknandet minskade och sjukhusvistelsen var lägre och detta ledde till 

ekonomiska vinster (23). I van Dixhoorn minskade andningsfrekvensen och hjärtfrekvensen 

vid vila (14) och i Oldridge et al. såg en förbättring av livskvalité och ökad träningstolerans 

(27). Duivenvoorden et al. utvärderar psykologiska faktorer som var av större betydelse när 

det gällde att förutspå hur mycket patientens psykiska tillstånd kunde förbättras efter 

behandlingen. Viktiga faktorer var ålder, jobb, diastoliskt blodtryck, hjärtfrekvens och lättare 

hjärtåkommor (26). Eftersom dessa artiklar använder sig av olika utvärderingsmått och tre av 

dem kommer från samma studie har de en låg evidens eftersom de inte går att jämföra med 

varandra (29).  

 

Eftersom tre av fyra artiklar är från samma studie så skiljer de sig inte i genomförandet 

förutom att antalet försökspersoner är olika och att de utvärderar olika saker (14, 25, 26). Den 

fjärde artikeln skiljer sig från de andra tre i genomförande när det gäller frekvens och duration 

av den fysiska aktiviteten (27). Även i dessa studier är kvinnorna underrepresenterade. 

Författarna undrar om det finns någon speciell anledning till detta. 

 

Tre studier hade fler än 100 försökspersoner (25- 27), vilket är bra eftersom studier med för få 

försökspersoner kan leda till missvisande resultat (15). En studie tog ut ett antal 

försökspersoner ur en större grupp (14). Det framkommer inte tillräckligt tydligt hur urvalet 

gått till. Detta kan leda till missvisande resultat på grund av att de tagit ut en undergrupp från 

ursprungliga studien (15). 

 

När det gäller uppföljningen så har tre av fyra studier gjort uppföljning både på kort sikt, 

direkt efter studien, och på lång sikt, några månader eller år efteråt (14, 25, 27). Att göra 

uppföljning på lång sikt är bra eftersom det då finns möjlighet att utvärdera om behandlingen 

har några bestående effekter (15). 
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Två av studierna utvärderar andra mått än laboratorievärden (25, 27), varav den ena bland 

annat tittade på livskvaliteten hos patienterna efter studieperioden (27). Det tycker författarna 

är bra eftersom de tar hänsyn till patientens upplevelse av behandlingen. Mått som till 

exempel livskvalité är viktiga mått att titta på (15). I en av studierna får patienterna själva 

välja ett aktivitetsmål (27). Detta användes som ett mått på effektiviteten av ett 

rehabiliteringsprogram. Efter studien insåg artikelförfattarna att det kunde vara oklart och ge 

missvisande resultat (27). Författarna tycker att det är bra att alla patienter sätter upp ett mål. 

Att använda målen vid en utvärdering av ett rehabiliteringsprogram är mindre bra, eftersom 

målen var individuella och kunde skilja sig i nivå det vill säga hur ”lätt” de var att uppnå.  

 

En av studierna tar upp att försökspersonerna varierade i ålder och att detta kan ha påverkat 

resultatet. Det visade sig att äldre personer fick bättre resultat när det gäller den fysiska 

formen, men när det gäller en kombination av fysisk aktivitet och avslappnings- och 

andningsträningen så gick det bättre för de yngre (26). Författarna tror att det beror på att de 

äldre patienterna hade svårt att förstå instruktionerna till avslappnings- och 

andningsträningen. Om så är fallet så borde detta kunna påverka det slutgiltiga resultatet 

negativt. Eftersom om patienterna inte förstår instruktionerna så kan de heller inte utföra 

avslappningen rätt och effekterna uteblir.   

 

Att använda sig av avslappning i rehabiliteringsprogrammet innebär till en början en extra 

kostnad. På lång sikt däremot visar en studie att den extra kostnaden som avslappningen 

innebar betalades indirekt tillbaka genom en minskning av sjukhusvistelse för patienterna med 

hjärtbesvär (25). Avslappning är därför en självklar och viktig del i ett rehabiliteringsprogram 

eftersom den både är kostnadseffektiv och har god effekt.  
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6.2.3 Avslappning 

 

Endast en artikel använde sig av avslappning i kombination med rådgivning (28). Det var 

svårt att jämföra den med de övriga studierna och därför har den ett lågt evidensvärde i vår 

studie (29). 

 

Den tydligaste effekten var att missförstånden runt hjärtinfarkten minskade i avslappning och 

rådgruppen. Båda grupperna fortsatte att använda bandet efter utskrivningen från sjukhuset 

och tyckte att det var användbart. När det gällde övriga utvärderingsmått spelade det ingen 

roll vilken typ av band patienterna blev tilldelade (28).  

 

Studiens hade tre uppföljningar, efter 48 timmar, tre dygn och efter sex månader. Det är bra 

med både kortsiktig och långsiktig uppföljning (15).  

 

Antalet försökspersoner var över 200 stycken vilket är ett stort antal och därför ger högre 

tillförlitlighet (15). Det var ett stort bortfall på totalt 63 stycken men det står inget om varför 

dessa fallit bort (28). Detta är en svaghet för studien (15). 

 

Den här studien är den enda som har ett högre antal kvinnor, 62 stycken av totalt 243, med i 

studien. Trots det så är kvinnorna underrepresenterade även i denna studie.  

 

Det utvärderades både laboratorievärden och patientrelaterade mått i denna studie (28). Dessa 

är relevanta mått för denna typ av studie eftersom de vill utvärdera vilka effekter patienterna 

har upplevt vid användandet av bandet.  

 
Genomgående i alla studier kunde författarna konstatera att oavsett behandlingsmetod 

framgår det sällan vem som utfört behandlingen. Författarna efterlyser därför studier där det 

framkommer att det är en sjukgymnast som leder behandlingen.  

 



21 

7. Slutsats 
 
En sak som samtliga studierna har gemensamt är att kvinnorna är underrepresenterade och 

mer forskning krävs inom detta område. De krävs också mer forskning där man kombinerar 

både laboratorievärden och andra parametrar så som till exempel livskvalité, dödlighet. 

 
Utifrån de studier som författarna har granskat så har fysisk aktivitet, fysisk aktivitet 

kombinerat med avslappning och andningsteknik positiva effekter. Effekten av fysisk aktivitet 

har hög evidens när det gäller värden inom cirkulation och respiration. Däremot var det låg 

evidens på utvärderingsmått som motivation och dödlighet. Effekterna av fysisk aktivitet 

kombinerat med avslappning och andningsteknik har en låg evidens på grund av för få studier. 
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Bilaga 1

Författare & år Design Försökspersoner    
 (Män/Kvinnor)

Behandling Uppföljning Utvärdering Resultat/Effekt

Oya et            
al., 1999

Randomiserad 
kontrollerad

28                        
(26/2)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

1v., 3v.,           
     3 mån.    
(Efter HI)

CO*, HF*, plasma 
NA*, ∆ CI*, max 
VO2*

Max  VO2, ∆ CI, HF ökade i båda grupper, men den 
var större och signifikant i träningsgruppen. Båda 
grupper hade en minskning av plasma NA.   

Kubo et       
al., 2004

Randomiserad 
kontrollerad

48                        
(38/10)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före & efter 
studie.         
(12v)

EDVI*, ESVI*, 
SEVI*, LVEF*, 
BT*, 
träningskapacitet, 
syrekonsumtion

EDVI, ESVI ökade i TG och minskade i KG. SEVI 
oförändrad i TG och minskade i KG. BT minskade i 
båda grupperna. Träningskapaciteten och 
syrekonsumtion ökade i TG.      

Mimura et     
al., 2005 

Randomiserad 
kontrollerad

30 Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före studie & 
efter studie 
(fyra veckor)

BT, HF, Max VO2, 
LVESV*, LVEDV*, 
LVEF, MSNA*, 
noradrenalin*, 
PRA*, 
Angiotensin II*

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna av: BT, HF, 
LVESV, LVEDV, LVEF. Signifikant skillnad i TG 
gällande max VO2. Signifikant sänkning i TG av 
MSNA, noradrenalin, PRA, Angiotensin II.

Ståhle et     
al., 2000

Randomiserad 
kontrollerad

43                        
(33/10)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före studie & 
efter studie (3 
& 12 mån)

Motivation         
Intervju

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande 
motivation. Intervju: sex orsaker till varför man fortsatt 
träna: kände sig friskare, social interaktion, bibehålla 
uppnådd form, bra information, tidigare träning, bättre 
självförtroende.

Yamamoto et    
  al., 1998

Randomiserad 
kontrollerad

70 Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före studie 
(1mån efter 
HI) & efter 
studie (3 mån 
efter HI)

AT*, max VO2, 
testtid, plasma 
BNP konc.*, LVEF

Signifikant ökning av AT, max VO2 i båda TG & i en 
KG. Båda TG ökade testtiden. Ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna gällande LVEF. Signifikant 
sänkning av plasma BNP konc, endast i KG främre HI 
vid vila och max ansträngning.

* Se Bilaga 2
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Författare & år Design Försökspersoner    
 (Män/Kvinnor)

Behandling Uppföljning Utvärdering Resultat/Effekt

Belardinelli et   
 al., 1998

Randomiserad 
kontrollerad

71                        
(61/10)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före studie & 
efter studie 
(10 v) & 
sedan var 
sjätte mån i 
23±6 mån

VT*, vent.*, max 
VO2, WR*, HF, 
LVEDVI*, 
LVESVI*, LVEF, 
SWTI*, resp. 
exchange ratio*

Signifikant höjning i TG gällande max VO2, VT, vent., 
WR. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
gällande resp. exchange ratio. Signifikant höjning i TG 
av LVEF & SWTI vid max injicering av dopamin. Ingen 
skillnad mellan grupperna i vila gällande HF,

Stewart et        
al., 1998

Randomiserad 23                        
(23/0)

Fysisk aktivitet   
(styrke/cykel vs 
cykel))   

Före studie & 
efter studie 
(10 v)  

HF, max VO2, BT, 
BMI*, Styrka 
(1RM*), peak A/E 
velocity*

Signifikant ökning av max VO2 i kombinerade gruppen. 
Ingen ändring i grupperna gällande HF, BT, BMI. Båda 
grupperna ökade i styrka, kombinerade gruppen hade 
en större ökning. Ingen skillnad mellan grupperna 
gällande peak A- och peak E velocity.

Naughton et 
al., 2000

Randomiserad 
kontrollerad

641                        
 (641/0)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före & efter 
studien (3 år)

Samband MESP*-
dödlighet                
      BT

De med hög MESP hade ett lägre dödstal. De med låg 
MESP hade lägre BT i vila. 

Dorn et        
al., 1999           

Randomiserad 
kontrollerad

651                      
(651/0)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före studie, 
var 6:e 
månad under 
studie & 
3,5,10,15 & 
19 år efter 
studiestart

Dödlighet, risk för 
att dö

19 år: dödsfall 162 i TG och 150 i KG,   3, 5 år: Större 
risk i KG, 10 år: Lika stor risk i grupperna, 15, 19 år: 
större risk i TG 

* Se Bilaga 2
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Författare & år Design Försökspersoner    
 (Män/Kvinnor)

Behandling Uppföljning Utvärdering Resultat/Effekt

Dziekan et        
 al., 1998

Randomiserad 
kontrollerad

20                        
(20/0)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

1mån.,          
3 mån.,         
1 år (Efter HI)

Start flöde* och 
postischemiskt 
flöde* i vad och 
underarm, max 
VO2, VO2, CO.       

Vad: ökning av start flödet och postischemiska flödet i 
båda grupperna under året. Underarm: ökning av start 
flödet, minskning av postischemiskt flöde i båda 
grupper. Inget samband mellan start flöde och 
postischemiskt och fysisk aktivitet. Samma resultat

Myers et          
al., 1999

Randomiserad 
kontrollerad

25                        
(25/0)

Fysisk aktivitet   
(träningsgrupp 
vs kontrollgrupp) 

Före & efter 
studie.          
2 mån.

Max VO2, VO2, 
CO, max 
exercise/ rest PP*, 

Max VO2 och VO2 ökade i TG, liten minskning i 
kontrollgrupp. Co ökade i träningsgrupp, i 
kontrollgruppen var det inegn skillnad. Vilo- och max 
exercise PP ingen skilland i någon av grupperna. 

van Dixhoorn 
et al., 1999 

Randomiserad 156 Avslappning/Fys
isk aktivitet vs 
fysisk aktivitet

2 år, 5 år      
Efter utskriv-
ning från 
sjukhuset.

Dödfall, drabbas 
av hjärtåkommor 
igen, 
sjukhusvistelse, 
ekonomiska 
vinster

dödsfall: vid 2 år 6 st, vid fem år 12 st. risken att 
drabbas av hjärtåkommor, sjukhusvistelse var lägre 
hos interventionsgruppen. Detta leder till en ekonomisk 
vinst för samhället. 

van Dixhoorn    
 1998 

Randomiserad 76                        
(74/2)

Avslappning/Fys
isk aktivitet vs 
fysisk aktivitet

5 v.(Före & 
efter studie)     
       3 mån.     

AF*, HF, RSA* AF minskade, skillnad mellan normala och djupa 
andetag minskade i träningsgruppen men inte i 
kotrollgruppen. HF minskade för båda grupper i vila. 
RSA förbättrades i träningsgruppen, i kontrollgruppen 
var det ingen skillnad.  

* Se Bilaga 2
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Författare & år Design Försökspersoner    
 (Män/Kvinnor)

Behandling Uppföljning Utvärdering Resultat/Effekt

Duivenvoorden 
 et al., 1990

Randomiserad 119                      
(110/9)

Avslappning/Fys
isk aktivitet vs 
fysisk aktivitet

5 v.(Före & 
efter studie) 

Psykologiska 
faktorer

De som fick kombinerad träning hade mer positiva 
effekter än de som bara fick fysisk aktivitet som 
träning. Vissa faktorer spelar större roll än andra när 
det gäller att förutspå det psykiska tillståndet efter 
behandling. 

Oldridge et       
  al., 1999

Randomiserad 
kontrollerad

201 Avslappning/Fys
isk aktivitet vs 
kontrollgrupp

8 v.             
12 mån.        

Aktivitetsmål*, 
förväntad tränings-
tolerans, 
hälsorelaterad 
livskvalité.              

Vid 8v: 89 av 201 hade uppnått sitt mål, en signifikant 
förbättring av hälsorelaterad livskvalité och förväntad 
träningstolerans i träningsgruppen. 12 mån: 148 
patienter hade uppnått sitt mål, större förbättring av 
hälsorelaterad livskvalité i träningsgru

Lewin et al., 
2002

Randomiserad 243                      
(181/62)

Avslappning/råd 
 vs musik

48 h, 3 dygn, 
6 mån efter 
inskrivning på 
sjukhus

missförstånd HI, 
BT, VAS*, antalet 
gånger de lyssnat 
på bandet, 
beteendeföränd-     
   ringar

Efter 3 dygn: endast skillnad mellan grupperna när det 
gällde missförstånd runt HI och diastoliskt blodtryck - 
lägre i råd och avslappningsgruppen, antalet gånger 
man lyssnat på bandet - högre i musikgruppen.            
6 mån: endast skillnad mellan grupp

* Se Bilaga 2
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Ordförklaringar 

 

AF: Andningsfrekvens 

Aktivitetsmål: Ett mål som patienten valde själv, om det uppnåddes så visade det på ett 

lyckat tillfrisknande  

Angiotensin II: Protein i blodet som höjer blodtrycket direkt och indirekt 

AT: Anaerobisk tröskel, mjölksyratröskel 

BT: Blodtryck 

BMI: Body mass index 

CO: Cardiac output, hjärtminutvolym 

∆ CI: Cardiac index, ∆ CI= max CO  - vilo CO 

EDVI: End- diastole volume index, är desamma som LVEDVI 

ESVI: End- systole volume index, är desamma som LVESVI 

HF: Hjärtfrekvens 

KG: Kontrollgrupp 

LVESV: Left ventricular end- systole volume, volymen i vänstra kammaren i slutet av 

pumpfasen.  

LVEDV: Left ventricular end- diastole volume, volymen i vänstra kammaren i slutet av 

kammarens vilofas. 

LVEF: Left ventricular ejection fraction, 100 x ((LVEDV-LVESV) / LVEDV)= LVEF,         

den effektiva delen av den volym blod som pumpas ut från hjärtat. 

LVESVI: Left ventricular end- systole volume index, ett värde av volymen i vänstra 

kammaren i slutet av pumpfasen 

LVEDVI: Left ventricular end- diastole volume index, ett värde av volymen i vänstra 

kammaren i slutet av kammarens vilofas 

MESP: Maximal exercise systolic pressure, systoliska blodtrycket vid maximal ansträngning 

Max VO2: Max syreupptag 

MSNA: Muscle sympathetic nerve activity, sympatiska nervaktiviteten i musklerna 

Max exercise/rest PP: Maximal exercise/rest  pulmonary pressure, PP = lungtrycket. 

Lungtrycket vid maximal ansträngning och vid vila. 
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Noradrenalin: Transmittorsubstans både i CNS och sympatiska nervsystemet, 

kärlsammandragande och blodtrycksstegrande.  

Peak A velocity: Maximala diastoliska fyllnadshastigheten i sent stadie av påfyllnadsfasen  

Peak E velocity: Maximala diastoliska fyllnadshastigheten i tidigt stadie av påfyllnadsfasen 

Plasma BNP conc.: Plasma brain natriuretic peptide concentration, koncentrationen av BNP i 

plasma. BNP = natriuretisk peptid som produceras i hjärtmuskeln, är blodtryckssänkande och 

kärlvidgande. 

Plasma NA: Plasma noradrenalin, hur mycket noradrenalin det finns i plasma 

PRA: Plasma renin aktivitet. Ett mått på den enzymatiska aktiviteten av renin i plasman. 

Bestäms när man utreder vissa fall av hypertoni. Renin = enzym som hjälper till att bilda 

Angiotensin 

Postischemiskt flöde: Flödet efter brist på blod i en del av kroppen, t ex efter att man har 

stängt av blodflödet till arm eller ben och sedan öppnar upp igen 

Resp. exchange ratio: Respiratory exchange ratio, förhållande i respiratoriskt utbyte 

RM (1RM): Repetition maximum. 1 RM= den vikt en person orkar lyfta en gång 

RSA: Respiratory sinus arrytmia, respiratorisk sinusarytmi – oregelbunden sinusrytm orsakad 

av dåligt andningsmönster 

SEVI: Systolic expansion volume index, ett mått på expansionen i början av fyllnadsfasen i 

den del av vart hjärtinfarkten var belägen  

Start flöde: Det normala flödet i kärlen, mäts innan det postischemiska flödet 

SWTI: systolic wall thickening score index, summan av varje segments värde delat med 

antalet tolkade segment. Värdet visar förstoringen av hjärtväggen.  

TG: Träningsgrupp 

VAS: Visual analogue scale 

Vent: ventilationen, luftutbyte i lungorna.  

VT: ventilatory threshold. Samma som mjölksyratröskeln. 

WR: work rate, arbetsbelastning 

 
 


