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Ágrip 

Tilgangur: Takmarkaðar upplýsingar er að finna um árangur hjartaendurhæfingar fyrir hjartabilaða 

einstaklinga á Íslandi. Markmið þessarar rannsóknar var að greina hvort hjartaendurhæfing (stig ll) á 

HL-stöðinni í Reykjavík skilaði aukinni líkamlegri afkastagetu á hámarksþolprófi (w/kg) í lok 

þjálfunartímabils.  

Efniviður og aðferðir: Greind voru gögn einstaklinga með skert útstreymisbrot hjarta og einstaklinga 

með greininguna (ICD 10) hjartabilun, sem sóttu hjartaendurhæfingu (stig ll) á tímabilinu janúar 2010 til 

júní 2018. Gerð var krafa um að ómskoðun á hjarta væri fyrir hendi og þolpróf með hámarksafköstum 

við upphaf og lok þjálfunartímabils. Hlutfallsleg breyting líkamlegrar afkastagetu á þolprófunum var metin 

með almennum línulegum líkönum fyrir endurteknar mælingar. Greind voru gögn 76 einstaklinga á 

aldrinum 36–83 ára. 

Niðurstöður: Líkamleg afkastageta þátttakenda jókst að meðaltali um 16% (p < 0,001) (öryggisbil 13%–

18%). Þeir sem mættu í þjálfun að jafnaði oftar en tvisvar sinnum í viku bættu líkamlega afkastagetu 

sína um 18% og marktækt meira miðað við hina sem mættu tvisvar sinnum eða sjaldnar sem bættu sig 

um 6%. Eldri aldurshópurinn (65–83) bætti sig um 19% og marktækt meira miðað við yngri aldurhópinn 

(36–64) sem bætti sig um 12%. Ekki var marktækur munur á bætingu eftir útstreymisbroti hjarta. 

Umræður: Hjartaendurhæfingin á HL-stöðinni leiðir af sér aukna líkamlega afkastagetu hjá 

einstaklingum með skert útstreymisbrot hjarta og einstaklingum með hjartabilun. Þessar niðurstöður eru 

í takt við alþjóðlegar rannsóknir. Eldri aldurshópurinn sýndi marktækt betri árangur en yngri 

aldurshópurinn. Skerðing útstreymisbrots hafði ekki takmarkandi áhrif á að auka líkamlega afkastagetu. 

Ástundun þjálfunar oftar en tvisvar sinnum í viku hafði mikil áhrif til aukningar á líkamlegri afkastagetu. 

Ályktanir: Markviss hjartaendurhæfing fyrir einstaklinga með hjartabilun og einstaklinga með skert 

útstreymisbrot hjarta skilar sér í aukinni líkamlegri afkastagetu í lok æfingatímabils. 
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Abstract 

Purpose: Limited information is available on the effects of cardiac rehabilitation (CR) on individuals with 

heart failure (HF) in Iceland. The aim of this study was to analyze whether CR (level II) at the Heart and 

Lung Rehabilitation Center yielded increased physical capacity (w/kg) as measured by maximum 

exercise test at the end of the training period. 

Materials and methods: Data from individuals with reduced ejection fraction (EF) and individuals with 

HF (ICD 10) were identified, who underwent CR during the period from January 2010 to June 2018. A 

cardiac ultrasound was required and a maximum exercise test at the beginning and end of the training 

period. The relative change in physical capacity on these tests was evaluated by general linear models 

for repeated measurements. Data from 76 participants aged 36–83 were analyzed. 

Results: Participants' physical capacity increased on average by 16% (p < 0.001) (confidence interval 

13%–18%). On average, those who attended training more than twice a week improved their physical 

capacity by 18% and significantly more compared to those who trained twice or less a week who 

improved by 6%. The age group (65–83) increased the performance by 19% and significantly more 

compared to the age group (36–64), which added 12%. There was no significant difference in the 

improvement by level of EF. 

Discussion: Cardiac rehabilitation at the Heart and Lung Rehabilitation Center in Reykjavík for 

individuals with heart failure and individuals with impaired EF resulted in increased physical capacity. 

These results are in line with international research. The older age group showed significantly better 

results compared to the younger age group. The level of EF did not have a limiting effect on increasing 

physical capacity. Training more than twice a week had a major impact on physical capacity increase.  

Conclusion: Focused CR for individuals with HF and individuals with impaired EF resulted in increased 

physical capacity.
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1 Inngangur 

Hjartabilun er algengur og alvarlegur sjúkdómur sem skerðir lífsgæði einstaklinga.1 Gert er ráð fyrir að 

kostnaður vegna sjúkdómsins muni aukast mikið á komandi árum vegna hækkandi aldurs þjóða,1, 2 en 

í tekjuhærri ríkjum er kostnaður sem tengist meðferð hjartabilunar um 2-3% af heildarkostnaði 

heilbrigðiskerfis.3 Hjartabilun hafði áhrif á um 40 milljónir manna á heimsvísu árið 2015.4 Í rannsókn 

Hauks Einarssonar og félaga 2017 reyndist algengi og nýgengi hjartabilunar meðal eldra fólks á Íslandi 

hátt og jókst með hækkandi aldri. Fimm ára lifun einstaklinga með hjartabilun var 32,5%.5 Algengi 

mældist í heild 3,6% og var marktækt hærra hjá körlum.5,6 Algengi hjá eldri einstaklingum reyndist vera 

5,1% hjá körlum og 2,7% hjá konum.6 Í rannsókn Ragnars Danielsens og félaga árið 2017 á tíðni 

hjartabilunar hjá eldri borgurum og framtíðarspá fyrir hjartabilun er spáð mikilli aukningu á komandi 

árum. Spáin sem byggir á hópi eldri þátttakenda í almennu þýði á Norðurlöndum er sú að hjartabilun 

muni hafa rúmlega tvöfaldast árið 2040 og að þreföld auking verði orðin árið 2060.6 

Dánartíðni hjá einstaklingum með hjartabilun er há þrátt fyrir læknisfræðilegar framfarir síðustu 

áratuga. Helstu einkenni eru mæði, þreyta, bjúgur og skert afkastageta.7,8 Hjartabilun leiðir til þess að 

hjartað nær ekki að uppfylla þarfir líkamans fyrir súrefnisríkt blóð í samræmi við kröfur og getur það haft 

margþætt áhrif á einstaklinga eftir alvarleika sjúkdómsins.2,5,8 Orsakir geta verið margar en 

kransæðasjúkdómar og háþrýstingur eru algengustu ástæðurnar.5,8,9 Rannsóknir sýna jákvæð áhrif 

þjálfunar á afkastagetu einstaklinga með hjartabilun8,10,11 og vísbendingar eru um færri endurinnlagnir á 

sjúkrahús og lægri dánartíðni.10-13 Samkvæmt klínískum leiðbeiningum14 á hjartaendurhæfing að vera 

hluti af meðferð einstaklinga með hjartabilun en hún byggist á þjálfun undir eftirliti fagfólks og 

fræðsluerindum. 

Áhrif hjartaendurhæfingar felast í því að líkamleg, andleg og félagsleg færni eykst sem jafnframt 

stuðlar að því að fólk komist til vinnu á ný.15 Hjá öldruðum er endurhæfing ekki síst mikilvæg þar sem 

hún eykur hreyfifærni, hægir á ýmsum þáttum öldrunar, styrkir félagsmótun og sjálfstæði. Engu að síður 

er hjartaendurhæfing vannýtt úrræði, sérstaklega hjá öldruðum.10 Rannsóknir á árangri 

hjartaendurhæfingar (stig ll) í tengslum við fjölda þjálfunartíma hafa sýnt að þeir sem mæta oftar til 

þjálfunar ná betri árangri.16,17 Hjartaendurhæfingu er skipt í þrjú stig, fyrsta stig sem er fyrstu 6 vikurnar 

eftir veikindi og/eða aðgerðir í tengslum við hjarta. Annað stig tekur þá við en það hefst og lýkur með 

þolprófi. Þriðja stigið er viðhaldsþjálfun.18 Þættir sem hafa neikvæð forspárgildi fyrir meðferðarheldni 

hjartaendurhæfingar eru meðal annars hækkandi aldur, að vera kona og að búa við bága félagslega 

stöðu og andlega vanlíðan.12,19 

 Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga (HL-stöðin) hefur verið starfrækt síðan 1989. Þar fer 

fram grunn- og viðhaldsþjálfun fyrir hjarta- og lungnasjúklinga.18 Hluti þeirra einstaklinga sem sækja 

þjálfun á HL-stöðina hafa hjartabilun en ekki hafa verið gerðar rannsóknir á áhrifum þeirrar 

hjartaendurhæfingar sem þar er starfrækt á afkastagetu hjartabilaðra einstaklinga. Lítið er sömuleiðis til 

af rannsóknum um áhrif hjartaendurhæfingar á konur með hjartabilun eða hvort munur sé á útkomu milli 

kynjanna að lokinni endurhæfingu. Í ljósi framangreindra atriða var markmið rannsóknarinnar að kanna 

hvort grunnhjartaendurhæfing (stig ll) á HL-stöðinni hefði marktæk áhrif á líkamlega afkastagetu hjá 

hjartabiluðum einstaklingum. Einnig að greina hvort munur væri á árangri á afkastagetu eftir 
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aldurshópum og hvort þeir sem væru með útstreymisbrot hjarta 35% eða minna bættu sig jafnt og þeir 

sem hefðu hærra útstreymisbrot. Þá var markmiðið einnig að athuga hvort munur væri á árangri á 

afkastagetu milli kynja og eftir því hve vel þjálfunin væri stunduð.  

 Starfsemi hjartans 

Hjartað hefur fjögur hólf, tvö í hægri hlið og tvö í vinstri. Efri hólfin kallast gáttir og neðri hólfin sleglar. 

Starfsemi hjartans felst í að dæla samfellt blóði um hjarta- og æðakerfi líkamans og til að það gerist á 

fullnægjandi hátt þarf samdráttur að vera skipulegur í gáttum og sleglum.7 Í heilbrigðu hjarta flæðir 

súrefnissnautt blóð frá líkamanum til hægri gáttar sem dælir því til lungna í gegnum hægri slegil þar sem 

blóðið mettast af súrefni. Súrefnismettað blóð fer síðan frá lungunum til vinstri gáttar yfir í vinstri slegil 

sem dælir súrefnisríku blóði til líkamans.7 Þrýstingur sem mælist þegar hjartað dregst saman og blóðið 

dælist út í slagæðarnar (efri mörk blóðþrýstings) er kallaður slagbilsþrýstingur. Þegar hjartað slakar á 

og fyllist af blóði (neðri mörk blóðþrýstings) er talað um hlébilsþrýsting.20 Á mynd 1 má sjá sneiðmynd 

af uppbyggingu hjartans.21 

 

Mynd 1. Sneiðmynd af hjarta. 

 

Verði kröfur líkamans um blóðflæði meiri en hjartað annar fer af stað ferli sem felur í sér virkjun á 

sympatíska taugakerfinu og renín-angíótensín-aldósterónkerfinu til að auka afköst. Hjartsláttur verður 

hraðari, æðar dragast saman og nýrnastarfsemi minnkar við virkjun þessara kerfa. Til að byrja með geta 

breytingar til að auka afköst haft jákvæð áhrif en til lengri tíma geta þær valdið auknum einkennum 

hjartabilunar. Renín-angíótensín-aldósterónkerfið hefur áhrif á blóðþrýsting, jafnvægi blóðsalta og 

blóðvökva. Þetta getur meðal annars leitt til lungnabjúgs og bjúgmyndunar.7,8 Auk þess að valda frekari 

skemmdum á hjarta hafa þessi kerfisbundnu viðbrögð skaðleg áhrif á æðar, nýru, vöðva, beinmerg, 

lungu og lifur. Sjúkdómsvaldandi hringrás sem kerfin skapa valda mörgum af klínískum einkennum 

hjartabilunar. Mikilvægt er að ná tökum á sympatíska taugakerfinu og renín-angíótensín-

aldósterónkerfinu og er það grundvöllur í árangri meðferðar hjá hjartabiluðum einstaklingum.8 
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 Hjartabilun 

Hjartabilun er alvarlegur sjúkdómur með háa dánartíðni og áhrif á lífsgæði eru mikil.8,22 Skilgreina má 

hjartabilun sem skerta starfsemi í hjartavöðvanum sem leiðir til þess að hjartað getur ekki uppfyllt þarfir 

líkamans fyrir súrefnisríkt blóð eða getur aðeins gert það við verulega hækkaðan fylliþrýsting.8,23 

Almennt einkennir það sjúkdóminn að vera stigvaxandi.5,24 Á undanförnum árum hafa verulegar framfarir 

orðið í meðferð hjartabilunar en engu að síður er dánartíðni há, veikindi mikil og tíðni hjartabilunar að 

aukast.14,25,26 Horfur eru enn slæmar þrátt fyrir betri lyf, gangráðs- og bjargráðsísetningar.25 Hjartabilun 

veldur oft bjúg sem algengast er að sé á fótum. Þá getur vökvi safnast fyrir í lungum, sem veldur mæði 

og erfiðleikum við öndun, sérstaklega þegar lagst er niður. Lungnabjúgur getur valdið öndunarbilun sé 

hann ekki meðhöndlaður og því er meðferð mikilvæg. Skert nýrnastarfsemi getur einnig átt sér stað sem 

hefur áhrif á útskilnað.8  

BNP (e. brain natriuretic peptide) lífvísir eykst í blóði ef þrýstingur eða rúmmálsaukning verður í 

hjarta. Mæling BNP er notuð til greiningar á hjartabilun þar sem það hækkar við álag á hjarta eins og 

verður við bráða hjartabilun eða versnandi einkenni.8,27 Fleira getur valdið hækkun á BNP, meðal annars 

nýrnabilun og hraðtaktur. BNP hækkar með aldri en getur einnig verið lækkað hjá fólki með offitu.8,14 

Bráð hjartabilun er lífshættulegt ástand sem myndast skyndilega og krefst læknisfræðilegs inngrips 

strax, sem venjulega er innlögn á sjúkrahús.1,8,14 Einkenni eru vökvasöfnun með lungnabjúg og/eða 

bjúg, sérstaklega á fótum. Vinnslugeta hjarta getur einnig verið skert með minnkuðu flæði í vefjum 

líkamans. Ástæða bráðrar hjartabilunar er oftast sú að þekkt hjartabilun versnar skyndilega, gjarnan í 

tengslum við álag eins og hjartsláttartruflanir eða hjartaáfall. Bráð hjartabilun getur komið fram hjá 

einstaklingum sem hafa ekki fyrri sögu um vandamál frá hjarta.8,14 

Langvinn hjartabilun er bæði algengt og flókið klínískt heilkenni sem þróast vegna skertrar slökunar 

eða samdráttar hjartans.2,5,7,28 Talað er um fjögur stig langvinnrar hjartabilunar eftir alvarleika einkenna 

og hvaða áhrif þau hafa. Byggist sú skilgreining á NYHA-flokkun (New York Heart Association) sem sjá 

má í töflu 1.29 

 

Tafla 1. NYHA-flokkun. 

 

Stig  Einkenni 

1 Engar takmarkanir eru á athöfnum daglegs lífs, venjuleg áreynsla veldur ekki óeðlilegri 

mæði, þreytu eða hjartsláttarónotum. 

2 Væg takmörkun er á líkamlegri áreynslu en ekki eru óþægindi í hvíld. Venjuleg áreynsla 

veldur þreytu, hjartsláttarónotum, mæði eða hjartaöng.  

3 Takmörkun er veruleg á líkamlegri áreynslu en engin óþægindi eru í hvíld. Minnsta 

áreynsla veldur þreytu, hjartsláttarónotum, mæði eða hjartaöng. 

4 Einkenni hjartabilunar eru til staðar í hvíld og öll líkamleg áreynsla veldur stigvaxandi 

óþægindum og auknum einkennum. 
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Möguleiki er að íhuga hjartaskipti hjá þeim sem eru með langt gengna hjartabilun og hafa því mikil 

og alvarleg einkenni með slæmum horfum. Við hjartabilun á lokastigi er hjartaígræðsla viðurkennd 

meðferð.8, 23,28  

Áður en klínísk einkenni hjartabilunar koma fram geta komið fram breytingar á starfsemi hjartavöðva, 

eins og slagbils- eða þanbilstruflun sem getur verið undanfari hjartabilunar. Mikilvægt er að greina 

þessar breytingar. Sé meðferð hafin áður en einkenni koma fram getur það bætt horfur og dregið úr 

dánartíðni.14 

Hjartabilun getur verið í hægri eða vinstri hlið eða í báðum hlutum hjartans en algengast er að hún 

byrji í vinstri hlið hjartans.30 Mikilvægt er að greina undirliggjandi vandamál tengd hjarta til að ákvarða 

sérhæfða meðferð.8,14 Til að draga úr einkennum og koma í veg fyrir að ástand versni er mikilvægt að 

einstaklingar með hjartabilun komi tímanlega í heilbrigðisþjónustu. 

1.2.1 Hægri hjartabilun 

Hægri hjartabilun þróast yfirleitt sem afleiðing vinstri hjartabilunar. Hjartað vinnur sem heild og þegar 

sjúkdómur verður í öðrum slegli hjartans hefur það áhrif á hinn.30 Hægri slegill þrýstir sama magni og 

vinstri slegill út í hverju slagi en gegn mun lægra viðnámi. Þegar aukinn þrýstingur verður í hægri hlið 

hjartans missir það samdráttarkraft sinn og berst þá blóð til baka inn í æðar líkamans. Orsakir hægri 

hjartabilunar geta verið margar, meðal annars lungnaháþrýstingur, hjartadrep, blóðtappi í lungum, 

bólgusjúkdómar í hjarta, hjartsláttartruflanir og hjartavöðvasjúkdómar. Orsakir fyrir hjartabilun í hægri og 

vinstri hluta hjarta eru margar hverjar þær sömu.30,31 Algengasta ástæða hægri hjartabilunar er 

lungnaháþrýstingur en algengast er að hann myndist vegna vinstri hjartabilunar.23,30,31 

1.2.2 Vinstri hjartabilun  

Vinstri hjartabilun má skipta í tvær megingerðir. Annars vegar er það slagbilsbrot sem er hjartabilun með 

skertu útstreymisbroti. Vinstri slegill missir þá getuna til að dragast eðlilega saman og hjartað dælir ekki 

nógu kröftuglega til að koma nægu blóði inn í blóðrásina.5,27 Hins vegar er það þanbilsbrot sem er 

hjartabilun með varðveittu útstreymisbroti. Þá missir vinstri slegill eiginleika sinn til að slaka eðlilega á 

þar sem vöðvinn er orðinn stífur. Í hvíldarfasa milli hvers slags getur hjartað því ekki fyllst eðlilega.5,7,27 

Einstaklingar með vinstri hjartabilun eru breiður hópur. Evrópsku hjartasamtökin14 skipta hópnum í 

þrennt í leiðbeiningum frá árinu 2016:  

• Einstaklinga með eðlilegt útstreymisbrot vinstri slegils sem er jafnt og eða meira en 50%. Þetta 

er hópur hjartabilaðra með varðveitt útstreymisbrot, oft kallað HFpEF.  

• Einstaklinga með skert útstreymisbrot vinstri slegils undir 40%, oft kallað HFrEF.  

• Einstaklinga sem flokka má sem miðhóp með útstreymisbrot vinstri slegils milli 40–49%, oft 

kallað HFmrEF.14  

Þessa skiptingu fyrir einstaklinga með vinstri hjartabilun má einnig sjá í leiðbeiningum Amerísku 

hjartasamtakanna fyrir hjartabilun frá árinu 2013. Í þeim er auk þess minnst á hóp einstaklinga með 

hjartabilun sem hafa bætt eða endurheimt útstreymisbrot sitt frá því sem þeir voru áður greindir með.28 
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Í rannsókn á 110.000 hjartabiluðum einstaklingum á tímabilinu 2005 til 2010 reyndust 50% þeirra vera 

með útstreymisbrot undir 40%, 14% með útstreymisbrot á bilinu 40-49% og 36% með útstreymisbrot yfir 

50%. Hlutfall einstaklinga sem voru með hjartabilun með varðveittu útstreymisbroti fór hækkandi á 

tímabili rannsóknarinnar.32 Í skýrslu Amerísku hjartasamtakanna frá 201926 kemur einnig fram að 

algengi hjartabilunar með varðveittu útstreymisbroti samanborið við algengi hjartabilunar með skertu 

útstreymisbroti hafi aukist á undanförnum árum og með hækkandi lífaldri. Þar er um helmingur af þeim 

sem leggst inn á sjúkrahús vegna hjartabilunar með varðveitt útstreymisbrot.26  

Greining hjartabilunar með varðveittu útstreymisbroti er meira krefjandi,14,27,28 þeir sjúklingar eru 

venjulega ekki með víkkaðan vinstri slegil en hafa oft veggþykknun í vinstri slegli og/eða eru með 

stækkaða vinstri gátt sem er merki um aukinn fylliþrýsting.14 Hjartabilun með varðveittu útstreymisbroti 

og hjartabilun með skertu útstreymisbroti virðast hafa mismunandi faraldsfræði og eðlisfræði. Séu 

sjúklingar með varðveitt útstreymisbrot bornir saman við sjúklinga með skert útstreymisbrot eru þeir 

eldri, oftar konur, offita er algengari og þeir hafa oftar sögu um háþrýsting og gáttatif.8,14,26,28,32  

1.2.3 Útstreymisbrot 

Við vinstri hjartabilun eru upplýsingar um útstreymisbrot hjarta mikilvægar. Útstreymisbrot hjarta er mælt 

í prósentum og segir til um hversu miklu blóði vinstri slegill dælir í hverjum samdrætti. Mæling 

útstreymisbrots hjálpar til við að greina og fylgjast með hjartabilun. Útstreymisbrot hefur forspárgildi 

þegar horfur og sjúkdómur er metin, því lægra sem það er því minni eru lífslíkur einstaklingsins.7 

Alvarleiki vinstri hjartabilunar og útstreymisbrot tengjast ekki endilega alvarleika einkenna því hægt er 

að hafa lágt útstreymisbrot og mikla hjartabilun án þess að hafa mikil einkenni.7,14 Mikilvægt er að greina 

sjúklinga með hjartabilun eftir útstreymisbroti vinstri slegils vegna mismunandi orsaka, lýðfræði, annarra 

sjúkdóma og svörun við meðferð.9,14,28 

  Einkenni hjartabilunar 

Einkenni hjartabilunar eru oft óljós. Þau geta verið vangreind og talist eðlileg áhrif öldrunar,8,14 offitu, 

einkenni krónískra lungnasjúkdóma,8,14,33,34 blóðþurrðar eða lélegs líkamlegs ástands. Vegna óljósra 

einkenna getur greining og meðferð komið seinna en ákjósanlegt væri og sjúkdómurinn orðinn alvarlegri 

fyrir vikið.34 

Einkenni langvinnrar hjartabilunar stafa af minnkuðum afköstum hjarta og uppsöfnun vökva. Þau 

helstu eru mæði, þreyta, úthaldsleysi, bjúgur, verkir, svefntruflanir, breyting á þyngd, lystarleysi, yfirlið 

og ógleði. Hálsæðar geta verið þandar og öndunarerfiðleikar til staðar, sérstaklega þegar lagst er niður. 

Einkenni hjartabilunar eru mismunandi milli einstaklinga. Sumir finna einnig fyrir andlegum áhrifum eins 

og hræðslu, kvíða og þunglyndi.7,8 Vannæring og megrun (cachexia) há 5–15% einstaklinga með 

hjartabilun. Það má greina verði þyngdartap 6% eða meira af líkamsþyngd á 6–12 mánuðum án þess 

að það sé markvisst reynt og það stafi ekki af minnkun bjúgs. Þeir sem eru með skert útstreymisbrot 

hjarta og alvarlega veikir eru útsettari fyrir vannæringu og megrun, niðurbrotið sem fylgir hefur áhrif á 

allan líkamann, fituvef, bein og vöðva. Þetta tengist verri einkennum, minni getu, tíðari innlögnum á 

sjúkrahús og verri lífslíkum.14 Meðhöndlun hjartabilunar byggir mest á að auka lífsgæði með því að 

draga úr einkennum, þar með talið mæði, bjúg og innlögnum á sjúkrahús, auk þess að lengja líf og bæta 
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heilsutengd lífsgæði.14,25,28 Skert úthald með áberandi þreytu og mæði, jafnvel við lítið álag, dregur 

verulega úr lífsgæðum. Þetta ástand tengist ekki eingöngu starfsemi hjarta heldur geta fleiri þættir átt 

hlut að máli, eins og skerðing á færni, efnaskipti í vöðvum og járnskortur.13,15 

Eins og hefur komið fram eru einkenni hjartabilunar oft óljós auk þess sem þau geta verið ólík milli 

einstaklinga. Í daglegu lífi er mæði mest takmarkandi þáttur hjartabilunar. Í töflu 2 eru talin upp einkenni 

sem eru bæði algeng og sjaldgæf en taflan er ekki tæmandi.14  

Tafla 2. Einkenni hjartabilunar bæði algeng og sjaldgæf. 

  

 Orsakir hjartabilunar og áhættuþættir 

Einstaklingar sem þjást af hjartabilun geta verið á öllum aldri en tíðni eykst þó með hækkandi aldri14 og 

leggst hjartabilun fyrst og fremst á þá sem eru 65 ára og eldri.5 Hjá yngri einstaklingum með hjartabilun 

er hún oft af öðrum orsökum en hjá þeim sem eldri eru og einnig er klínísk mynd og útkoma oft önnur.14 

Orsakir hjartabilunar geta verið margar og fleiri en ein geta legið að baki. Margir undirliggjandi 

áhættuþættir auka líkur en þeir geta verið fyrir hendi án þess að þeir séu þekktir.13,14,26 Langvinn 

hjartabilun þróast í kjölfar annarra sjúkdóma.7 Kransæðasjúkdómur er algengasta ástæða 

hjartabilunar4,8,9,27 og einnig er háþrýstingur talinn vera ein af helstu orsökum fyrir þróun 

hjartabilunar.8,9,26-28 Sykursýki er líka einn af þeim þáttum sem eykur líkur á þróun hjartabilunar8,14,27, 

28,35,36 en bæði tíðni hjartabilunar og sykursýki aukast með hækkandi aldri.35,36 Stór íslensk hóprannsókn 

frá árinu 2005 sýndi sterk tengsl milli hjartabilunar og allra tegunda af blóðsykurstruflunum.35 Í þeirri 

rannsókn voru 12% einstaklinga með hjartabilun sem voru með sykursýki samanborið við 3% 

einstaklinga sem ekki voru með sykursýki og 6% einstaklinga sem voru með óeðlilega 

blóðsykursstjórnun. Líkur á háþrýstingi og æðakölkun aukast hjá einstaklingum með sykursýki en hvort 

tveggja hefur verið tengt auknum líkum á hjartabilun.36 Aðrar þekktar ástæður eru meðal annars 

óeðlilegar hjartalokur, offita, gáttatif og hjartavöðvasjúkdómar, sama hvort þeir eru komnir til vegna 

sýkingar, lyfja, áfengis eða af óþekktum orsökum.8,14 Nýrnastarfsemi er sterkur óháður spáþáttur þegar 

horfur hjartabilunar eru metnar.8 

Einkenni Merki 

Dæmigerð Meira sértæk 

Mæði, minnkað úthald, þreyta, næturmæði, 

andnauð í liggjandi stöðu, lengi að jafna sig 

eftir áreynslu, bjúgur á ökklum 

Hálsvenustasi, jákvæður lifrar-hálsreflex, þriðja 

hjartahljóð 

Minna dæmigerð Minna sértæk 

Öndunarerfiðleikar, hjartsláttarónot, svimi, 

næturhósti, minnkuð matarlyst, uppblásin 

tilfinning, yfirlið, þunglyndi, rugl (sérstaklega 

hjá eldra fólki), mæði við að beygja sig fram 

Þyngdartap, þyngdaraukning (> 2 kg/viku), 

vefjaniðurbrot/rýrnun, óreglulegur hjartsláttur, 

hraðtaktur, bilkvæm öndun, þvagsýrugigt, lítill 

þvagútskilnaður, vökvasöfnun, kaldir útlimir, vökvi í 

kvið, lifrarstækkun, hröð öndun, brak í lungum, bjúgur 

á fótum, eistum, mjóbaki  
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 Faraldsfræði og tíðni hjartabilunar 

Tíðni hjartabilunar fer vaxandi og hefur það meðal annars verið rakið til þess að fólk með 

kransæðasjúkdóma á nú betri lífslíkur og lífaldur fer hækkandi.7,8,26,27,34 Hjartabilun hafði árið 2015 áhrif 

á um 40 milljónir manna á heimsvísu4 og kostnaður vegna hennar mun aukast mikið á komandi árum 

vegna hækkandi aldurs þjóða.1,2 Tíðni hjartabilunar er um 1–2% hjá fullorðnum í þróuðum ríkjum. Hjá 

70 ára eða eldri er tíðnin komin í rúmlega 10%.34 Í Rotterdam rannsókninni árið 2004 reyndust líkur á 

að fá hjartabilun við 55 ára aldur vera 33% fyrir karlmenn og 28% fyrir konur. Líkur á 5 ára lifun eftir að 

hafa fengið hjartabilun voru 35%.37  

Í tekjuháum löndum er ein af algengustu ástæðum sjúkrahúsinnlagnar hjá einstaklingum yfir 65 ára 

bráð hjartabilun og í Bandaríkjunum eru árlega meira en 7 milljón sjúkrahúsdagar vegna hennar.38 Í 

skýrslu frá Amerísku hjartasamtökunum (2019) er áætlað að rúmlega 6 milljónir fullorðinna 

Bandaríkjamanna hafi hjartabilun.26 Spáð er að algengi hjartabilunar muni aukast um 46% frá árinu 2012 

til 2030. Kostnaður vegna hjartabilunar heldur áfram að hækka en í Bandaríkjunum er kostnaður um 30 

milljarða dollara ár hvert vegna hjartabilunar þar sem um 80% er vegna innlagna á sjúkrahús.3  

Í rannsókn Hauks Einarssonar og félaga (2017) á hjartabilun eldra fólks á Íslandi mældist algengi og 

nýgengi hátt og jókst með hækkandi aldri.5 Nýgengi mældist 16,2 tilvik á hver 1000 mannár og var 

marktækt hærra hjá karlmönnum. Nýgengi hjartabilunar með skertu útstreymisbroti mældist 6,1 tilvik á 

1000 mannár, og marktækt hærra hjá körlum. Nýgengi hjartabilunar með varðveittu útstreymisbroti 

mældist 6,8 tilvik á 1000 mannár, en ekki reyndist marktækur munur milli kynja. Ekki var marktækur 

munur á lifun hjartabilaðra einstaklinga eftir því hvort útstreymisbrot hjarta var varðveitt eða skert. Karlar 

voru oftar með hjartabilun með skertu útstreymisbroti en konur með varðveittu útstreymisbroti. Fimm ára 

lifun einstaklinga með hjartabilun í rannsókn þeirra reyndist vera 32,5%.5 Algengi var 3,6% og var 

marktækt hærra hjá karlmönnum.5,6 Í rannsókn Ragnars Danielsens og félaga (2017) reyndist algengi 

hjartabilunar hjá eldri einstaklingum vera 5,1% hjá karlmönnum og 2,7% hjá konum. Í framtíðarspá 

þeirrar rannsóknar fyrir hjartabilun er spáð mikilli aukningu á komandi árum. Spáin sem byggir á hópi 

eldri þátttakenda í almennu þýði á Norðurlöndum er sú að hjartabilun muni hafa rúmlega tvöfaldast árið 

2040 og að þreföld auking verði orðin árið 2060.6 

 Hjartaendurhæfing  

Evrópsku hjartasamtökin mæla eindregið með reglulegri hreyfingu og skipulagðri þjálfun hjartabilaðra 

einstaklinga til að bæta getu, minnka einkenni og draga úr líkum á sjúkrahúslegu.14,23 Einnig er 

reglubundin hreyfing og þjálfun ráðlögð sem hluti af forvörnum varðandi hjartabilun í skýrslu Amerísku 

hjartasamtakanna (2019).26 Hjartaendurhæfing er árangursrík og markviss þjálfun getur skilað bættum 

lífsgæðum með aukinni afkastagetu og betri andlegri og líkamlegri líðan.39-41 Sýnt hefur verið fram á að 

þjálfun hjartabilaðra einstaklinga sé örugg auk þess sem hún hafi ekki skaðleg áhrif á endurmótun vinstri 

slegils.11,12,15 Kerfisbundnar yfirlitsgreinar og rannsóknir sýna jákvæð áhrif þjálfunar á afkastagetu 

einstaklinga með hjartabilun. Vísbendingar eru um jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði, færri 

endurinnlagnir á sjúkrahús8,10-12,14 og lægri dánartíðni.10-12 Í rannsókn Cacciatore og félaga (2019) á 314 

eldri einstaklingum með langt gengna hjartabilun reyndist hreyfing tengjast lægri dánartíðni. Því meiri 

virkni sem var í tómstundum, heimilisstörfum og atvinnu þeim mun lægri var dánartíðni. Hreyfingin var 
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metin með PASE sem er mælikvarði fyrir líkamlega virkni aldraðra. Þátttakendur höfðu stundað 

hjartaendurhæfingu á rannsóknartímabili í framhaldi af sjúkrahúsinnlögn vegna hjartabilunar.42  

Lykilatriði er að fagfólk stýri hjartaendurhæfingu sem byggir á þjálfun undir eftirliti og fræðsluerindum. 

Með endurhæfingu eykst líkamleg, andleg og félagsleg færni og skilningur á ástandi verður betri. Þá 

lærir einstaklingurinn að vinna að eigin þjálfun. Unnið er að því að fólk komist til vinnu á ný og í sem 

eðlilegasta virkni. Rannsóknir síðustu 25 ár hafa sýnt fram á ávinning þjálfunar á stoðkerfi sem og 

lífeðlisfræði- og sálfélagslega þætti, æfingagetu, betri lífsgæði og betri almenna útkomu sjúklinga með 

hjartabilun.15 

1.6.1 Markmið hjartaendurhæfingar  

Aðalmarkmið meðferðar og meðhöndlunar langvinnrar hjartabilunar er að minnka einkenni sjúkdóms 

eins og mæði, bjúg og þreytu, draga úr innlögnum á sjúkrahús, auka afkastagetu, lífslíkur og heilsutengd 

lífsgæði. Meðferð byggist á lífsstílsbreytingum, lyfjameðferð og ísetningu gangráðs/bjargráðs þegar það 

á við.14,25 Góð samvinna við heilbrigðisstarfsmenn og meðferðarheldni er mikilvæg til að meðferð skili 

árangri.23 Markmið meðhöndlunar hjartabilaðra einstaklinga er heildræn nálgun, þar með talin 

hjartaendurhæfing. Þverfagleg nálgun við skipulagningu meðferðarferlis er grundvallaratriði til að bæta 

útkomu með skipulagðri eftirfylgni varðandi fræðslu, bestu lyfjameðferð, sálfélagslegan stuðning og 

aukinn aðgang að meðferð. Lykill að árangri er samhæfing fjölbreytilegrar þjónustu innan 

heilbrigðiskerfisins.8,14 Mikilvægt er að taka á þekktum áhættuþáttum eins og háþrýstingi og sykursýki, 

óhollu mataræði og þyngd yfir kjörþyngd þar sem það gerir hjarta og æðakerfi erfiðara að mæta þörfum 

líkamans. Þá er mjög mikilvægt að hætta að reykja, drekka áfenga drykki og neyta vímuefna.14,25,26,32  

Þrátt fyrir að þjálfun sé ráðlögð í leiðbeiningum fyrir hjartabilaða einstaklinga er meðferðarheldni 

verulegt vandamál.24 Þó 80% hjartabilaðra einstaklinga telji að þjálfun sé mikilvæg eru það aðeins 39% 

þeirra sem stunda þjálfun.24,43 Breytur sem hafa reynst hafa neikvæð forspárgildi í meðferðarheldni 

hjartaendurhæfingar eru meðal annars hækkandi aldur, það að vera kona,12,19 að búa við bága 

félagslega stöðu og andlega vanlíðan. Ástæður sem gefnar hafa verið fyrir því að hætta í 

hjartaendurhæfingu hafa meðal annars verið læknisfræðilegar en einnig fjárhagslegar áhyggjur og 

skortur á hvatningu.12,19,44 

1.6.2 Rannsóknir á hjartaendurhæfingu 

Í íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2006 á áhrifum hjartaendurhæfingar á hjartabilaða einstaklinga 

reyndist þjálfunarhópurinn bæta sig meira en viðmiðunarhópurinn í afkastagetu, auk þess sem þeir 

þættir heilsutengdra lífsgæða sem tengdust áreynsluþoli og almennu heilsufari urðu marktækt betri í 

þjálfunarhópnum. Tuttugu og einn þátttakandi var í hvorum hóp, þjálfunarhópurinn fékk 

hjartaendurhæfingu undir leiðsögn sjúkraþjálfara tvisvar sinnum í viku í fimm mánuði. Hver þjálfunartími 

var 45 mínútur, þar af þolþjálfun í 15 mínútur og síðan gerðar æfingar og vöðvateygjur.45 

Í rannsókn Vidan og félaga (2014) á hrumleika aldraðra með hjartabilun bentu niðurstöður til að 

hrumleiki væri til staðar hjá yfir 70% einstaklinga yfir áttræðu.46 Hrumleiki var meðal annars metinn með 

spurningalista, gönguhraða og færniprófinu TUG (Timed Up and Go test). Hjartabiluðum einstaklingum 

sem skoruðu hátt á hrumleikaskala gagnaðist vel meiri og þéttari eftirfylgni frá sérhæfðu 
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hjartabilunareftirliti.46 Hjartaendurhæfing er mikilvæg fyrir eldra fólk þar sem hún eykur færni, hægir á 

öldrun, styrkir félagsmótun og sjálfstæði. Engu að síður er hjartaendurhæfing vannýtt úrræði, 

sérstaklega hjá öldruðum.10  

Einstaklingum með hjartabilun er ráðlagt að þjálfa eftir þjálfunaráætlun sem unnin er af fagfólki, óháð 

því hvort útstreymisbrot hjarta er skert eða varðveitt.14 Þjálfun hjartabilaðra einstaklinga með varðveitt 

útstreymisbrot hefur marga ávinninga þar á meðal aukið úthald og betri lífsgæði.14,15 Í rannsókn Pandey 

og félaga (2017) var aukning á hámarksafkastagetu marktækt meiri hjá hópi 24 einstaklinga með 

varðveitt útstreymisbrot hjarta en hjá hópi 24 einstaklinga með skert útstreymisbrot hjarta. Báðir hópar 

höfðu farið í 16 vikna þolþjálfun á meðalálagi undir eftirliti. Æft var þrisvar sinnum í viku í klukkutíma í 

senn og ákefð og lengd þolþjálfunar aukin er leið á þjálfunartímabilið.22 

 Í íhlutunarrannsóknum einstaklinga með hjartabilun hafa konur verið í miklum minnihluta. 

Rannsóknir sem hafa sérstaklega skoðað áhrif þjálfunar á heilsutengdar útkomur kvenna benda til að 

þol- og styrktarþjálfun auki hámarkssúrefnisupptöku, heilsutengd lífsgæði og vöðvastyrk líkt og hjá 

karlmönnum.47,48  

Rannsóknir hafa verið gerðar á árangri hjartaendurhæfingar (stig ll) hjá einstaklingum með 

kransæðasjúkdóm í tengslum við fjölda þjálfunartíma. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þeir sem mættu 

oftar í þjálfun náðu betri árangri.16,17 Í stórri afturvirkri hóprannsókn voru skoðuð áhrif fjölda þjálfunartíma 

í hjartaendurhæfingu hjá einstaklingum sem höfðu farið í kransæðavíkkun. Skipt var niður í hópa eftir 

því hvort æft hafði verið 5, 10 eða 24 sinnum. Æft var þrisvar sinnum í viku og hver þjálfunartími var 60 

mínútur, þar af 20 mínútur í þolþjálfun. Allir bættu sig marktækt í þáttum sem tengdust hjartslætti og eftir 

því sem þjálfunartímarnir voru fleiri því meiri var bætingin.17 

Í rannsókn Fríðu Ammendrup og félaga (2015) sem gerð var á kransæðasjúklingum í 

hjartaendurhæfingu (stig ll) á HL-stöðinni reyndust þeir sem mættu í 2,2 til 3,0 skipti á viku bæta sig 

meira en þeir sem mættu 0,4 til 2,1 skipti á viku á þjálfunartímabilinu. Í hverjum þjálfunartíma var 25 

mínútna þolþjálfun og síðan voru gerðar æfingar fyrir styrk, jafnvægi og liðleika.16 

Slembiröðuð og viðamikil rannsókn á hefðbundinni hjartaendurhæfingu, þar sem annar hluti hópsins 

fékk einnig kennslu í að takast á við meðferðarheldni, sýndi að kennsla varðandi meðferðarheldni 

hjartaendurhæfingar gagnaðist betur einstaklingum með hjartabilun, litla menntun og lágar tekjur heldur 

en einstaklingum með kransæðasjúkdóm, betri innkomu og hærra menntunarstig.49 

1.6.3 Möguleikar hjartabilaðra einstaklinga til hjartaendurhæfingar 

Framkvæmd hjartaendurhæfingar er misjöfn. Buttery og félagar (2013) komust að því að 43% þeirra 

sem bjóða uppá hjartaendurhæfingu í Bretlandi tóku ekki hjartabilaða einstaklinga í þjálfun. Margir 

hjartabilaðir einstaklingar hafa því ekki kost á þjálfun.50 Í rannsókn sem Jaarsma og félagar (2006) gerðu 

með spurningalistum í 43 Evrópuríkjum, buðu 63% af þeim 673 sjúkrahúsum sem svöruðu 

hjartaendurhæfingu fyrir hjartabilaða einstaklinga og voru 42% með þjálfun sem hluta af meðferð.51 Í 

evrópskri könnun Bjarnason-Wehrens og félaga (2010) á hjartaendurhæfingu var þátttaka hjartabilaðra 

sjúklinga minni en 20%.52 Því miður hafa ekki allir möguleika á að nýta sér endurhæfingu þó aðgengi sé 

að henni en það getur verið vegna fjárhags eða tímaskorts.12 46 
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1.6.4 Hjartaendurhæfing á Íslandi 

Hjartaendurhæfing hófst á Reykjalundi árið 1982 og hefur verið starfrækt með formlegum hætti síðan. 

Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga (HL-stöðin) í Reykjavík var opnuð árið 1989. 

Hjartaendurhæfingu er skipt í þrjú stig en munur hefur verið á skilgreiningu á stigunum þremur milli 

landa. Á Íslandi er það talið stig II þegar fólk má byrja að reyna meira á sig eftir veikindi eða aðgerðir. 

Stigið hefst og lýkur með þolprófi og greiningu á hámarksafköstum. Stig III er skilgreint sem 

viðhaldsþjálfun hjartasjúklinga sem stunda þjálfun undir eftirliti. Stig lll er æskilegt en undir einstaklingum 

komið hvort þeir vilji eða óski eftir slíku. Einstaklingar með þekkta áhættuþætti hjartasjúkdóma æfa 

einnig á stigi III óski þeir þess. Hér á landi hefur stigi I verið skipt í Ia sem er endurhæfing hjartasjúklinga 

innan sjúkrahúss og stig Ib sem er endurhæfing hjartasjúklinga sem nýlega hafa legið á hjartadeildum.18 

 Framkvæmd þjálfunar 

Ekki er samkomulag um bestu þjálfunarforskriftina fyrir hjartabilaða einstaklinga8,12,15 en ráðlögð er 

einstaklingsmiðuð þjálfun sem byggð er á klínísku mati og óskum sjúklings.12,15 Lykilatriði til að ná sem 

bestum árangri er að finna viðeigandi þjálfun og fullnægjandi stig þjálfunar meðan eftirlit er tryggt og 

áhætta metin.12 Þolpróf þarf til að meta áreynslugetu og ákvarða einstaklingsmiðað þjálfunarálag. 

Þolprófið gefur upplýsingar um ástand hjartans auk þess sem áhætta og horfur eru metnar. Hægt er að 

endurtaka þolpróf að þjálfunartímabili loknu til að meta framfarir og æfingagetu.15  

Þjálfunaraðferðir eru mismunandi hvað varðar ákefð, það er loftfirrð eða loftháð þjálfun, gerð 

þjálfunaráætlana eins og þolþjálfun, mótstöðuþjálfun eða styrktarþjálfun og aðferðir svo sem samfelld 

þjálfun eða lotuþjálfun.12,15 Mælt er með að þjálfun sé skipulögð og undir eftirliti þannig að fylgst sé með 

hjartslætti og blóðþrýstingi, sérstaklega ef hjartabilunareinkenni eru mikil. Oftast er þjálfunaráætlun 

skipulögð í um 8–12 vikur.15  

Samfelld þolþjálfun er best þekkta form þolþjálfunar. Sýnt hefur verið fram á verkun og öryggi hennar 

og er sérstaklega mælt með henni í leiðbeiningum.12,15 Samfelld þolþjálfun fer oftast fram á hjóli eða 

göngubretti og er loftháð vinna við meðal- til mikið álag. Lotubundin þjálfun byggir á stuttum lotum af 

meðal- til miklu álagi (50–100% af VO2 max) með endurheimtarferli sem er við lítið eða ekkert álag. 

Styrktarþjálfun er jafnframt mikilvæg. Hún vinnur gegn vöðvarýrnun og auðveldar fólki athafnir daglegs 

lífs.12,15 Breytingar á virkni í vöðvum eru taldar stór þáttur í úthaldsleysi hjartabilaðra einstaklinga auk 

þess sem vöðvamassi minnkar með aldri. Eldri einstaklingar með hjartabilun eru því útsettari fyrir 

vöðvarýrnun en þeir sem ekki kenna sér hjartameins.12 Við styrktarþjálfun hjartabilaðra einstaklinga 

hentar hámarkspróf (1RM) ekki en það er sú þyngd sem einstaklingur getur aðeins lyft einu sinni. 

Æskilegra er að miða við að hægt sé að framkvæma 10 endurtekningar án einkenna. Mótstöðu má 

síðan auka smám saman og miða við Borg-álagsskala.12 Margir sjúkdómar eru þess eðlis að sjúklingum 

er ráðlagt að forðast það sem veldur einkennum. Hreyfing og þjálfun veldur mæði og þreytu sem eru tvö 

af aðaleinkennum hjartabilunar en hafa engu að síður jákvæð áhrif á starfsemi hjarta, einkenni og 

æfingargetu.12 
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Borg-álagsskali (tafla 3) er mælikvarði sem notaður er í hreyfingu og þjálfun til að meta eigin upplifun 

af líkamlegu álagi.53 Skalinn gefur góðar upplýsingar til viðbótar við mælingar á lífeðlisfræðilegum 

breytum. Borg-skalinn er byggður á líkamlegum tilfinningum sem viðkomandi upplifir við 

líkamlega virkni, þar á meðal auknum hjartslætti, öndunartíðni, svitamyndun og 

vöðvaþreytu. Þó matið sé huglægt gefur það ágæta mynd af raunverulegum hjartslætti 

við líkamlega virkni. Talan 6 á skalanum stendur fyrir enga áreynslu eða upplifun í hvíld 

en talan 20 stendur fyrir hámarksáreynslu. Upplifun áreynslu milli 12 og 14 bendir yfirleitt 

til að líkamleg virkni sé við meðalálag. Borg-álagsskali hentar vel til að meta ákefð 

líkamlegrar vinnu sem framkvæmd er, aðlaga ákefð þjálfunar og hægja á sér eða auka 

álag í samræmi við mat á skalanum.53 

 Þjálfun er ráðlögð fyrir hjartabilaða einstaklinga sem eru í stöðugu ástandi í sínum 

sjúkdómi með NYHA stig I–III. Eftir bráða hjartabilun er æskilegt að byrja þjálfun rólega 

þegar ástand er orðið stöðugt. Í byrjun þurfa æfingar að vera sveigjanlegar varðandi 

hraða og álag. Mikilvægt er að meta jafnóðum viðbrögð við þjálfun samhliða því að 

æfingar verða að vera öruggar. Léttar æfingar fyrir minni vöðvahópa og öndunaræfingar 

eru góðar í upphafi þjálfunar með stigvaxandi álagi.12  

Fara verður varlega af stað í þjálfun, sérstaklega hjá þeim sem eru með alvarlega 

hjartabilun, hafa nýlega verið bráðveikir í tengslum við sinn sjúkdóm og/eða eru að fást 

við vannæringu. Einfaldar hreyfingar án lóða, þar sem notuð er eigin líkamsþyngd, henta 

oft best á þessum tímapunkti. Þær auka hreyfanleika, samhæfingu og öndunargetu um 

leið og þær draga úr færniskerðingu.12 Aðaleinkenni þolþjálfunar, lotuþjálfunar og styrktarþjálfunar má 

sjá í töflu 4.15 

Tafla 4. Einkenni æfingaáætlunar.  

Þjálfunaráætlun Breytur Upphaf Stignun Ákjósanlegt álag Tíðni 

Samfelld þjálfun VO2 max Ákefð 40–50% af 

VO2max þar til 10–15 

mín er náð 

Álag aukið hægt og sígandi 

þar til 80% af VO2 max er 

náð síðan er lengd 

þjálfunar aukin í 30 mín 

Borg-skali < 15 

Tími þjálfunar  

45–60 mín 

3–5 skipti 

í viku 

Lotubundin 

þjálfun 

VO2 max Byrja á lágri ákefð, 

50% af VO2 max í 10 

sek í 5–10 mín 

Álag aukið hægt og sígandi 

í mikla ákefð (10–30 sek) 

og (60–100% ákefð). Lengd 

þjálfunar 15–30 mín 

Borg-skali < 15 

Tími þjálfunar  

15–30 mín  

3 skipti í 

viku 

Styrktarþjálfun  Vöðva-

styrkur 

Ákefð < 30% af 

1RM. 

Endurtekningar 

5–10 sinnum 

Álag aukið í 30–50% af 

1RM. Endurtekningar  

15–25 sinnum 

Álag 40–60%  

af 1RM. 

Endurtekningar 8–

15 sinnum 

2–3 skipti 

í viku 

Mín = mínútur; % = prósentuálag; 1RM = þyngd sem einstaklingur getur aðeins lyft einu sinni; VO2 max 

= hámarkssúrefnisupptaka  

Tafla 3.  

Borg-álagsskali. 

6  

7 Lauflétt 

8  

9 Mjög létt 

10  

11 Fremur létt 

12  

13 Dáldið þungt 

14  

15 Þungt 

16  

17 Mjög þungt 

18  

19 Níðþungt 

20  
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1.7.1 Frábendingar fyrir þjálfun einstaklinga með hjartabilun 

Frábendingar fyrir þjálfun hjartabilaðra einstaklingar ber ávallt að hafa í huga. Þær eru teknar saman 

hér að neðan í töflu 5.12 

 

 Tafla 5. Samantekt frábendinga fyrir þolpróf og þjálfun.  

Frábendingar þolprófs og þjálfunar Fyrstu 2 dagana eftir brátt kransæðaheilkenni 

Ómeðhöndlaðar alvarlegar hjartsláttartruflanir 

Bráð hjartabilun 

Segamyndun í hjarta 

Ósæðalokuþrengsli með einkennum 

Ómeðhöndlaður háþrýstingur 

Alvarlegt AV- blokk 

Bráð hjartavöðvabólga, gollurhúsbólga 

Bráð almenn veikindi 

Alvarlegur hjartavöðvakvilli 

Frábendingar þjálfunar Versnandi hjartabilunareinkenni síðustu 3–5 daga 

Marktæk blóðþurrð í hjarta við lítið álag (< 2 METs, < 50 vött) 

Ómeðhöndluð sykursýki 

Nýlegur blóðtappi 

Bláæðabólga með sega 

Nýtt gáttatif eða gáttaflökt 

Aukin áhætta í þjálfun > 1,8 kg þyngdaraukning á síðustu 1–3 dögum 

Sjúkdómar sem fyrir eru og takmarka þjálfun 

Lækkun blóðþrýstings (efri mörk) við þjálfun 

NYHA stig III 

Hjartsláttur yfir 100 sl/mín í liggjandi stöðu 

Flóknar hjartsláttartruflanir frá hólfum í hvíld eða við áreynslu 

 

sl/mín = slög á mínutu; vött = hámarksafl; NYHA = Talað er um fjögur stig langvinnrar hjartabilunar eftir 

alvarleika einkenna og hvaða áhrif þau hafa, sjá töflu 1; MET = eining notuð til að meta orkuþörf líkamans 

við hreyfingu. MET er metið út frá súrefnisupptöku fyrir hvert kílógramm líkamans í hvíld á mínútu 

(mL/kg/mín) 
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2 Markmið 

Markmið þessarar gagnarannsóknar var að greina árangur hjartaendurhæfingar á líkamlega afkastagetu 

einstaklinga með skert útstreymisbrot hjarta og einstaklinga með hjartabilun sem stunduðu 

hjartaendurhæfingu á HL-stöðinni í Reykjavík á tímabilinu 1. janúar 2010 til 1. júní 2018. Árangur var 

greindur sem munur á afkastagetu einstaklinga mældum í w/kg á hámarksþolprófi sem tekið var við 

upphaf þjálfunartímabils og síðan öðru sinni í lok tímabilsins. Sértæk markmið þessa 

rannsóknarverkefnis voru að svara eftirfarandi spurningum: 

 

• Er munur á árangri hjartaendurhæfingar á líkamlega afkastagetu (w/kg) einstaklinga með skert 

útstreymisbrot hjarta og einstaklinga með hjartabilun eftir aldri? 

 

• Er munur á árangri hjartaendurhæfingar á líkamlega afkastagetu (w/kg) einstaklinga með skert 

útstreymisbrot hjarta og einstaklinga með hjartabilun eftir því hvort útstreymisbrot hjarta er 

35% eða minna eða meira en 35%? 

 

• Er munur á árangri hjartaendurhæfingar á líkamlega afkastagetu (w/kg) einstaklinga með skert 

útstreymisbrot hjarta og einstaklinga með hjartabilun eftir kynjum? 

 

• Er munur á árangri hjartaendurhæfingar á líkamlega afkastagetu (w/kg) einstaklinga með skert 

útstreymisbrot hjarta og einstaklinga með hjartabilun eftir því hvort mætt var að jafnaði oftar en 

tvisvar sinnum í viku í þjálfun eða sjaldnar? 
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3 Efni og aðferðir 

Rannsóknin náði til 76 einstaklinga sem sóttu hjartaendurhæfingu (stig ll) á HL-stöðinni í Reykjavík á 

tímabilinu 1. janúar 2010 til 1. júní 2018. Karlmenn voru 69 talsins á aldrinum 36 til 83 ára og konur voru 

sjö á aldrinum 54 til 79 ára. Greind voru gögn skjólstæðinga með skert útstreymisbrot á hjartaómskoðun 

og gögn þeirra sem voru með greiningu um hjartabilun (ICD 10). Til að hægt væri að nýta gögn þurfti 

ómskoðun af hjarta og hámarksþolpróf tekið við upphaf og lok þjálfunartímabils að vera aðgengileg. 

Breytur sem notast var við voru aldur, kyn, hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðull, útstreymisbrot hjarta, 

hámarksafl (vött), þrektala (w/kg), hjartsláttartíðni í hvíld og við hámarksálag í þolprófi, sem og mæting 

á þjálfunartímabili. Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN–18–169), Persónuvernd og 

framkvæmdastjóra HL-stöðvarinnar í Reykjavík. 

 Upplýsingar varðandi hámarksþolpróf við upphaf og lok 
þjálfunartímabils 

Hámarksþolpróf var framkvæmt á þrekhjóli (Cardioline, Milano, Italy). Hjartalínurit var tekið og 

hjartsláttarhraði mældur allan tímann með 12 leiðslu hjartalínuriti (Quinton, Bothell, WA, USA). Borg 

álagsskali var notaður til að meta upplifun álags.53 Miðað var við að prófið stæði yfir í 8–12 mínútur. Að 

prófi loknu var þrektala (w/kg) reiknuð út frá notuðu hámarksafli (vött) sem hlutfall af líkamsþyngd (kg). 

Þolpróf var gert til að tryggja öryggi einstaklings, meta áhættu við þjálfun og líkamlega afkastagetu. 

Einstaklingsmiðuð þjálfunaráætlun fyrir álag (vött) og þjálfunarpúls var reiknuð út frá þolprófi. Skráðar 

voru upplýsingar um lyf þátttakenda og hvort viðkomandi væri með bjargráð/gangráð. Ef svo var voru 

fengnar upplýsingar um stillingar. Einnig var farið yfir önnur atriði sem tengdust heilsu einstaklings sem 

gætu skipt máli við þjálfun.  

 Skipulag þjálfunar 

Skipulag þjálfunar var með þeim hætti að æft var þrisvar sinnum í viku og stóð hver æfing yfir í 

klukkutíma. Þjálfunin byggðist á þol- og styrktarþjálfun og var einstaklingsmiðuð. Hver æfing var byggð 

upp á því að hjólað var í allt að 25 mínútur en í byrjun þjálfunartímabils var hjólatími styttri ef úthald 

þátttakenda var lítið. Fyrstu 5 mínúturnar voru fólgnar í upphitun á léttu álagi en síðan var hjólað í 18 

mínútur á um 40–80% af hámarksafkastagetu samkvæmt niðurstöðum úr þolprófi frá upphafi 

þjálfunartímabils. Hjólaæfingu lauk á tveggja mínútna léttu álagi. Það kom einnig fyrir að notast var við 

lotubundna þjálfun eins og að hjóla í 2–5 mínútur og hvíla í 1 mínútu á milli. Í lok hvers þjálfunartíma 

voru gerðar æfingar í um það bil 25 mínútur sem byggðust á styrkjandi æfingum, jafnvægisæfingum, 

liðleikaæfingum og vöðvateygjum. Ákefð og lengd þjálfunar var aukin er leið á tímabilið. 

Þjálfunin byggðist á niðurstöðum hámarksþolprófs sem tekið var við upphaf þjálfunar, eftirliti með 

einnar leiðslu hjartalínuriti (Quinton og síðar Cardiowise), blóðþrýstingsmælingum og álagi (vöttum) í 

þjálfunartímum. Upplifun einstaklings af líkamlegu álagi var metin með Borg-álagsskala en einnig var 

metið hversu mikið líkamlegt álag var í æfingum. Við upphaf þjálfunar var álag 40% af hámarksálagi á 

þolprófi. Álag var aukið eða minnkað ef lífsmörk (blóðþrýstingur og púls), hjartalínurit og upplifun 

þátttakanda af Borg-álagsskala gáfu tilefni til breytinga. Gert var ráð fyrir að þjálfunarpúls væri á bilinu 

60% til 80% af hámarkspúlsi frá þolprófi og Borg-álagsskali væri á bilinu 11–14.  
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Í hverjum þjálfunartíma var blóðþrýstingur og púls mældur við komu í þjálfun, einnig í miðjum 

þjálfunartíma en þá var jafnframt spurt um Borg-álagsskala. Í lok æfingar var aftur mældur blóðþrýstingur 

og púls. Fylgst var með líkamsþyngd í hverri viku eða oftar ef á þurfti að halda eins og við aukna mæði 

eða þyngdaraukningu. Framan af þjálfunartímabili var fylgst með hjartalínuriti en undir lok 

þjálfunartímabils var skipt yfir í Polar-púlsmæli væri ástand skjólstæðings stöðugt og viðbrögð við þjálfun 

eðlileg. Þegar 80% af hámarksálagi á upphafsþolprófi var náð eða skjólstæðingur hættur að sýna 

framfarir var tekið útskriftarþolpróf. Skjólstæðingar voru flokkaðir í áhættuflokka eftir útstreymisbroti 

hjarta, hvort þeir höfðu bjargráð/gangráð, höfðu farið í hjartastopp, voru með afkastagetu undir 1,0 w/kg 

á þolprófi við upphaf þjálfunar auk annarra þátta sem gátu skipt máli varðandi þjálfunaráætlun 

samkvæmt áhættuflokkun AACVPR.54 

Álag var aukið hægar hjá þeim sem voru flokkaðir í aukinni áhættu, voru með alvarlegan sjúkdóm 

og/eða mátu sig hátt á Borg-skala og einnig hjá þeim sem voru með kröftuga eða dempaða svörun 

lífsmarka við álagi. Reyndust viðbrögð við álagi óeðlileg, til dæmis alvarlegar eða nýjar 

hjartsláttartruflanir, blóðþrýstingsfall eða mjög hár blóðþrýstingur á fremur léttu álagi, var leitað ráða hjá 

lækni stöðvarinnar sem mat skjólstæðing á þeim tímapunkti. Einnig gerði þá viðkomandi læknir 

mögulega ráðstafanir á borð við lyfjabreytingar, sendi skjólstæðing á bráðasjúkrahús eða 

hjartasérfræðingur viðkomandi var upplýstur um vandamál tengd þjálfun. Þjálfunartímabil var 

mismunandi langt en oftast á bilinu 6 til 9 vikur. Fræðsluerindi um hreyfingu og þjálfun, áhættuþætti 

hjartasjúkdóma, mataræði, streitu, hjartasjúkdóma og hjartalyf voru haldin á tímabilinu. Þátttakendur 

voru hvattir til að mæta á þessi erindi. Tveir sjúkraþjálfarar sáu um þjálfunartíma hverju sinni og voru 8 

til 10 einstaklingar samtímis í þjálfun. 

 

 Tölfræðiúrvinnsla 

Gögn voru greind með tölfræðiforritinu R (útgáfa 3.5.1) með vött/kg á þolprófi sem útkomu. Lýsandi 

niðurstöður fyrir meðal hlutfallslega breytingu voru reiknaðar sem margfeldismeðaltal (geometric mean). 

Meðal hlutfallsleg breyting miðað við skýribreytur var metin með almennum línulegum líkönum með 

logra-tengifalli fyrir endurteknar mælingar. Það líkan skilar náttúrulega logranum af væntigildi. Með því 

að varpa til baka með veldisfallinu verður mismunur tveggja logra af væntigildum að hlutfallslegum mun. 

Kyn var skráð sem karl eða kona. Aldurshópar voru 36–64 ára og 65–83 ára, útstreymisbroti hjarta var 

skipt í 35% og minna eða meira en 35%. Gert var ráð fyrir að þjálfunin væri stunduð þrisvar sinnum í 

viku, ástundun var flokkuð í tvennt þá sem mættu oftar en tvisvar sinnum og þá sem mættu tvisvar eða 

sjaldnar. Víxlhrif voru notuð í líkaninu til að meta hvort hlutfallsleg breyting í afkastagetu væri 

mismunandi eftir aldurshópum, útstreymisbroti hjarta og ástundun. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður frá 76 skjólstæðingum, 69 körlum (91%) og 7 konum (9%) voru nýttar til greiningar. Gögn 

skjólstæðinga með hjartabilunargreiningu (greiningarkóðun ICD 10) voru greind ásamt upplýsingum um 

útstreymisbrot hjarta. Þá voru einnig greind gögn skjólstæðinga með skert útstreymisbrot á 

hjartaómskoðun sem sótt höfðu endurhæfingu á tímabilinu. Fjórir einstaklingar voru með 

hjartabilunargreiningu en ekki lágu fyrir upplýsingar um útstreymisbrot hjarta og því var ekki hægt að 

nota gögn þeirra. Lýðfræðilegar upplýsingar skjólstæðinga má sjá í töflu 6. 

Mælingar sem lágu fyrir til greiningar voru eftirfarandi; hæð (cm), þyngd (kg), líkamsþyngdarstuðull 

(kg/m2), þrektala (w/kg), hámarksafl (vött), blóðþrýstingur og púls úr hámarksþolprófi. Meðalaldur var 64 

ár, spönn á aldri karla var 36 til 83 ár en kvenna 54 til 79 ár (sjá nánar töflu 6). Þjálfunartímabil var frá 5 

til 15 vikur en að meðaltali 8 vikur. Fjöldi æfingaskipta var að meðaltali 18 með spönn frá 11 til 32.  

 

Tafla 6. Lýðfræðilegar upplýsingar frá grunnmælingu, meðaltal ± staðalfrávik (spönn). 

 

BMI = líkamsþyngdarstuðull; cm = sentimetrar; kg = kílógrömm; mín = mínútur; % = prósentuhlutfall; 

SBP = efri mörk blóðþrýstings; DBP = neðri mörk blóðþrýstings; mmHg = millimeter kvikasilfurs 

 

  

Breytur  Allir (n = 76) Karlar (n = 69)  Konur (n = 7) 

Aldur (ár) 64,3 ± 9,6 (36–83) 63,5 ± 9,4 (36–83) 71,9 ± 9,3 (54–79) 

Hæð (cm) 178,4 ± 7,7 (153–196) 179,7 ± 6,5 (164–196) 165,7 ± 6,4 (153–173) 

Þyngd (kg) 91,2 ± 15,7 (57–132)  93,0 ± 15,0 (58–132) 73,6 ± 10,9 (57–90) 

Útstreymisbrot, EF (%) 38,9 ± 9,0 (20–65) 38,4 ± 8,8 (20–60) 43,6 ± 9,9 (35–65) 

BMI (kg/m2)  28,6 ± 4,0 (20,6–37,8) 28,8 ± 4,0 (20,6–37,8) 26,7 ± 3,2 (21,2–31,1) 

Hámarksafl (vött)  145,7 ± 47,6 (50–275) 152,8 ± 42,9 (60–275) 75.0 ± 30,9 (50–140) 

Hvíldarpúls (slög/mín) 71,4 ± 13,3 (45–100) 70,7 ± 12,9 (45–100) 78,6 ± 16,3 (60–98) 

Hámarkspúls (slög/mín) 126,9 ± 23,2 (64–184) 127,8 ± 23,2 (64–184) 118,3 ± 23,3 (90–150) 

SBP hvíld (mmHg) 124,8 ± 18,3 (80–170) 124,4 ± 17,6 (80–160) 128,6 ± 26,1 (90–170) 

DBP hvíld (mmHg) 81,9 ± 9,9 (60–100) 82,3 ± 10,1 (60–100) 77,9 ± 7,0 (70–90) 

SBP hámarksálag (mmHg) 171,5 ± 25,1 (110–240) 172,8 ± 25,6 (110–240) 158,6 ± 15,7 (140–180) 

DBP hámarksálag (mmHg) 88,1 ± 11,5 (60–120) 88,5 ± 11,5 (60–120) 84,3 ± 11,3(70–100) 

http://www.laeknabladid.is/tolublod/2015/11/nr/5638#fnheader
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Mælingar á breytum frá þolprófum við upphaf og lok þjálfunartímabils, annars vegar fyrir allan hópinn 

og hins vegar fyrir karla og konur, er að finna í töflu 7. Marktæk jákvæð breyting var á hámarksafli. 

Aukning á hámarksafli reyndist 16% hjá hópnum í heild sinni (p < 0,001) og einnig 16% hjá körlum (p < 

0,001). Konur juku hámarksafl sitt um 25% (p < 0,05) sjá nánar töflu 7. Hámarkspúls sem mældur var 

við hámarksþolpróf á hjóli jókst marktækt hjá hópnum í heild um 5% (p < 0,001) og hjá körlum um 4% 

(p < 0,001). Ekki var marktækur munur á hámarkspúls hjá konum. Ekki var marktæk breyting á 

líkamsþyngdarstuðli né hvíldarpúlsi (tafla 7).  

 

Tafla 7. Niðurstöður upphafs- og lokamælingu, meðaltal ± staðalfrávik (spönn). 

cm = sentimetrar; kg = kílógrömm; mín = mínútur; sl = slög; % = prósentuhlutfall; BMI = 

líkamsþyngdarstuðull; Tölfræðilega marktækur munur; p < ,05, p < ,01, p < ,001. 

Breytur  Mæling 1 (M1) 
Upphafsmæling  

Mæling 2 (M2) 
Lokamæling  

Munur milli M1 og M2 
Meðaltalsmunur (%) 

 p-gildi 
 

Þyngd (kg) 
   

 

 Allir (n = 76) 91,2 ± 15,7 (57–132) 91,1 ± 15,5 (58–134) -0,08 (-0,09) p = 0,737 

 Karlar (n = 69) 93,0 ± 15,0 (58–132) 92,8 ± 15,0 (59–134) -0,21 (-0,22) p = 0,419 

 Konur (n = 7) 73,6 ± 10,9 (57–90) 74,7 ± 10,7 (58–89) 1,14 (1,5) p = 0,256 

BMI (kg/m2) 
   

 

 Allir (n = 76) 28,6 ± 4,0 (20,6–37,8) 28,5 ± 4,0 (20,5–38,3) -0,02 (-0,07) p = 0,802 

 Karlar (n = 69) 28,8 ± 4,0 (20,6–37,8) 28,7 ± 4,0 (20,5–38,3) -0,06 (-0,21) p = 0,440 

 Konur (n = 7) 26,7 ± 3,2 (21,2–31,1) 27,1 ± 2,9 (21,6–30,8)  0,4 (1,45) p = 0,247 

Hámarksafl (vött) 
   

 

 Allir (n = 76) 145,7 ± 47,6 (50–275) 168,8 ± 50,6 (50–300) 23,2 (15,9) p < 0,001 

 Karlar (n = 69) 152,8 ± 42,9 (60–275) 176,5 ± 45,0 (90–300) 23,7 (15,5) p < 0,001 

 Konur (n = 7) 75,0 ± 30,9 (50–140) 93,6 ± 42,6 (50–175) 18,6 (24,8) p < 0,05 

Hvíldarpúls (sl/mín)     

 Allir (n = 76) 71,4 ± 13,3 (45–100) 68,9 ± 13,1 (45–119) -2,5 (-3,6) p = 0,058 

 Karlar (n = 69) 70,7 ± 12,9 (45–100) 68,4 ± 13,4 (45–119) 2,3 (-3,2) p = 0,109 

 Konur (n = 7) 78,6 ± 16,3 (60–98) 73,0 ± 9,1 (59–82) -5,6 (-7,1) p = 0,291 

Hámarkspúls (sl/mín)     

 Allir (n = 76) 126,9 ± 23,2 (64–184) 132,8 ± 21,8 (84–180) 5,8 (4,6) p < 0,001  

 Karlar (n = 69) 127,8 ± 23,2 (64–184) 133,2 ± 20,9 (84–180) 5,4 (4,3) p < 0,001 

 Konur (n = 7) 118,3 ± 23,3 (90–150) 128 ± 30,7 (87–155) 9,7 (8,2) p = 0,176 
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Hlutfallsleg bæting var metin með líkani sem inniheldur kyn, aldur, útstreymisbrot hjarta (EF), 

ástundun og víxlhrif (tafla 8). Breyting á líkamlegri afkastagetu var mismundandi eftir ástundun þjálfunar 

(p = 0,0005) og aldri þátttakenda (p = 0,015). Ekki reyndist tölfræðilega marktækur munur á breytingu á 

líkamlegri afkastagetu út frá skiptingu útstreymisbrots hjarta við 35% (p = 0,407) (mynd 2). 

Meðalaukning á afkastagetu (w/kg) var 16% (p < 0,001) öryggisbil (13%–18%), eldri aldurshópurinn 

bætti sig um 19% öryggisbil (15%–23%) og yngri um 12% öryggisbil (9%–16%). Meðalaukning á 

afkastagetu fyrir þá sem voru með lægra útstreymisbrot var 17% öryggisbil (13%–22%) en fyrir þá sem 

voru með hærra útstreymisbrot 15% öryggisbil (12%–18%). Við úrvinnslu gagna var þátttakendum skipt 

í tvennt, þeir sem mættu að jafnaði oftar en tvisvar sinnum í viku í þjálfun voru með meðalaukningu á 

afkastagetu uppá 18% öryggisbil (15%–20%). Þeir sem mættu tvisvar sinnum í viku eða sjaldnar í þjálfun 

voru með meðalaukningu á afkastagetu uppá 6% öryggisbil (0%–12%) (tafla 8, mynd 2). 

Líkan inniheldur kyn, aldur, útstreymisbrot (EF), ástundun og víxlhrif. 

 

Tafla 8. Hlutfallsleg bæting á afkastagetu úr líkani, meðaltal og 95% öryggisbil. 

EF = útstreymisbrot hjarta 

Breyta Grunnmæling (w/kg) Lokamæling (w/kg) Hlutfallsleg munur %  

Allir (n = 76) 1,43 [1,55–1,32] 1,66 [1,79–1,53] 16 [13–18] 

Aldur 36–64 (n = 34) 1,62 [1,84–1,43] 1,82 [2,06–1,61] 12 [9–16] 

Aldur 65–84 (n = 42) 1,29 [1,43–1,17] 1,54 [1,69–1,39] 19 [15–23] 

Allir EF > 35% (n = 50) 1,50 [1,65–1,35] 1,72 [1,89–1,56] 15 [12–18] 

Allir EF ≤ 35% (n = 26) 

Allir ástundun >2 (n = 65) 

1,32 [1,50–1,16] 

1,40 [1,52–1,29] 

1,55 [1,76–1,336] 

1,64 [1,79–1,51] 

17 [13–22] 

18 [15–20] 

Allir ástundun 0–2 (n = 11) 1,66 [2,04–1,34] 1,75 [2,16–1,42] 6 [0–12] 

Mynd 2. Hlutfallsleg bæting.  
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 Niðurstöður á meðal afkastagetu (w/kg) við upphafsmælingu, lokamælingu og eftir skiptingu 

þátttakenda í yngri (36–64 ára) og eldri aldurshóp (65–83 ára) má sjá á mynd 3 fyrir hópinn í heild og 

kynjaskipt. Hópurinn í heild bætti sig sem samsvaraði 16%, eldri aldurshópurinn um 17% og yngri um 

15%. Yngri hópur karla bætti sig um 15% og eldri hópur karla um 16%. Eldri konurnar voru aðeins fimm 

og jókst afkastageta þeirra um 23% (tafla 9). 

Tafla 9. Afkastageta eftir aldurshópum, meðaltal og fjórðungsmörk. 

w = vött; kg = kílógrömm 

 

 

 

Mynd 3. Afkastageta tengd aldri. 

 

 

 

 

Aldursskipting Grunnmæling  

(w/kg) 

Lokamæling 

 (w/kg) 

Breyting  

(w/kg) 

Hlutfallsleg  

breyting %  

Allir (n = 76) 1,60 [1,3–1,9] 1,85 [1,4–2,1] 0,25 [0,1–0,4] 16 [6–25] 

36–64 ára (n = 34) 1,82 [1,52–2,2] 2,07 [1,83–2,5] 0,25 [0,12–0,38] 15 [7–20] 

65–83 ára (n = 42) 1,43 [1,1–1,6] 1,67 [1,22–2,0] 0,25 [0,1–0,4] 17 [7–27] 

Karlar 36–64 ára (n = 32) 1,84 [1,58–2,23] 2,09 [1,87–2,5] 0,26 [0,17–0,40] 15 [8–20] 

Karlar 65–83 ára (n = 37) 1,51 [1,3–1,7] 1,76 [1,4–2,0] 0,25 [0,1–0,40] 16 [8–25] 

Konur 36–64 ára (n = 2) 1,55 [1,38–1,72] 1,70 [1,45–1,95] 0,15 [0,08–0,23] 8 [4–12] 

Konur 65–83 ára (n = 5) 0,84 [0,9–0,9] 1,04 [0,9–1,2] 0,20 [0–0,4] 23 [0–44] 
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Meðal afkastageta (w/kg) var greind miðað við útstreymisbrot hjarta 35% og minna eða meira en 

35% fyrir hópinn í heild og kynjaskipt (mynd 4). Þeir sem voru með útstreymisbrot 35% og minna bættu 

sig um 18% meðan þeir sem voru með útstreymisbrot meira en 35% bættu sig um 15%. Karlar með 

útstreymisbrot meira en 35% bættu sig um 14% meðan karlar með lægra útstreymisbrot bættu sig um 

19%. Sex konur voru með útstreymisbrot hærra en 35% og jókst afkastageta þeirra um 24% (tafla 10).  

Tafla 10. Afkastageta skipt eftir stærð útstreymisbrots hjarta, meðaltal og fjórðungsmörk. 

w = vött; kg = kílógrömm 

 

 

Mynd 4. Árangur eftir útstreymisbroti. 

 

 

 

 

Útstreymisbrot hjarta  

(EF) 

Grunnmæling  

(w/kg) 

Lokamæling  

(w/kg) 

 Breyting  

(w/kg) 

Hlutfallsleg  

breyting % 

Allir EF ≤ 35% (n = 26) 1,46 [1,15–1,7] 1,71 [1,4–2,0] 0,25 [0,1–0,37] 18 [8–27] 

Allir EF > 35% (n = 50) 1,68 [1,3–2,08] 1,92 [1,52–2,3] 0,24 [0,1–0,4] 15 [6–23] 

Karlar EF ≤ 35% (n = 25) 1,48 [1,3–1,7] 1,75 [1,4–2,0] 0,27 [0,1–0,4] 19 [9–27] 

Karlar EF > 35% (n = 44) 1,76 [1,48–2,12] 2,00 [1,7–2,35] 0,25 [0,1–0,4] 14 [6–22] 

Konur EF ≤ 35% (n = 1) - - -  

Konur EF > 35% (n = 6) 1,07 [0,9–1,12] 1,30 [1,05–1,28] 0,23 [0,07–0,38] 24 [4–42] 
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Gögnum þátttakenda var skipt í tvennt til að greina áhrif ástundunar. Þeir sem mættu að jafnaði oftar 

en tvisvar sinnum í viku sem voru 86% þátttakenda og þeir sem mættu tvisvar sinnum eða sjaldnar sem 

voru 14% þátttakenda (mynd 5). Þegar hópurinn var skoðaður í heild sinni var bæting á líkamlegri 

afkastagetu hjá þeim sem mættu oftar um 18% en þeir sem mættu sjaldnar bættu sig um 8%. Karlar 

sem mættu að jafnaði oftar en tvisvar sinnum í viku í þjálfun bættu afkastagetu sína um 17% meðan 

karlar sem mættu sjaldnar bættu sig um 11%. Konur sem mættu oftar í þjálfun voru fimm og bættu þær 

sig um 30% hins vegar var breyting á afkastagetu hjá konunum tveim sem mættu sjaldnar í þjálfun 6% 

minni en þegar þær hófu þjálfun (tafla 11). 

Tafla 11. Afkastageta eftir ástundun, meðaltal og fjórðungsmörk. 

w = vött; kg = kílógrömm 

 

 

Mynd 5. Árangur eftir ástundun. 

 

Mæting að meðaltali oftar en 

tvisvar í viku eða sjaldnar 

Grunnmæling  

(w/kg) 

Lokamæling  

(w/kg) 

Breyting 

(w/kg) 

Hlutfallsleg  

breyting % 

Allir > 2 (n = 65) 1,59 [1,3–1,9] 1,86 [1,4–2,1] 0,27 [0,1–0,4] 18 [9–25] 

Allir ≤ 2 (n = 11) 1,67 [1,35–1,95] 1,80 [1,55–2,1] 0,13 [0–0,25] 8 [0–18] 

Karlar > 2 (n = 60) 1,63 [1,3–1,9] 1,90 [1,58–2,12] 0,27 [0,1–0,4] 17 [9–23] 

Karlar ≤ 2 (n = 9) 1,84 [1,6–2,1] 2,01 [1,8–2,1] 0,17 [0–0,3] 11 [0–25] 

Konur > 2 (n = 5) 1,10 [0,9–1,2] 1,38 [1,2–1,3] 0,28 [0,3–0,4] 30 [16–44] 

Konur ≤ 2 (n = 2) 0,90 [0,9–0,9] 0,85 [0,82–0,88] -0,05 [(-0,07) – (-0,02)] - 6 [(-8) – (-3)] 
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5 Umræður 

Niðurstöður þessarar gagnarannsóknar leiddu í ljós að hjartaendurhæfing jók líkamlega afkastagetu 

marktækt hjá einstaklingum með hjartabilun og einstaklingum með skert útstreymisbrot hjarta. Eldri 

aldurshópur bætti sig marktækt meira en yngri hópurinn. Ekki reyndist marktækur munur á árangri milli 

þeirra sem höfðu útstreymisbrot jafnt og eða minna en 35% og þeirra sem höfðu útstreymisbrot meira 

en 35%. Varhugavert er að draga ályktanir um mun milli kynja vegna lítils hlutfalls kvenna sem sóttu 

þjálfun á rannsóknartímabilinu. Viðbrögð skjólstæðinga við þjálfuninni gefa vísbendingar um að konum 

gagnist þjálfunin á sambærilegan hátt og körlum. Niðurstöður sýndu að tíðni þjálfunar skiptir máli. 

Tölfræðilega marktækur munur reyndist vera þegar árangur hjartaendurhæfingar á afkastagetu var 

borinn saman milli þeirra sem mættu að jafnaði oftar en tvisvar sinnum í viku í þjálfun og þeirra sem 

mættu sjaldnar. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif þjálfunar á afkastagetu hjá hjartabiluðum einstaklingum8, 

10,11,45 og eru niðurstöður þessarar rannsóknar í takt við þær. Eldri aldurshópurinn, 65 til 83 ára, bætti 

sig marktækt meira en þeir sem yngri voru. Rannsóknir10,55,56 hafa sýnt fram á góðan árangur þol- og 

styrktarþjálfunar hjá eldri einstaklingum, en þjálfun getur bætt hreyfifærni og aukið sjálfstæði.10 

Slembiröðuð samanburðarrannsókn Austin og félaga (2005) á eldri einstaklingum með hjartabilun og 

útstreymisbrot hjarta undir 40% sýndi marktækan jákvæðan árangur á ýmsum þáttum, meðal annars á 

sex mínútna gönguprófi miðað við samanburðarhóp. Rannsóknarhópurinn hafði fengið 

hjartaendurhæfingu sem byggðist á þol-og styrktarþjálfun fyrir hjartabilaða einstaklinga ásamt fræðslu í 

24 vikur.56 Íhlutunarrannsókn Janusar Guðlaugssonar og félaga (2012) á eldri einstaklingum með sex 

mánaða íhlutun sem byggðist á daglegri þolþjálfun og styrktarþjálfun tvisvar í viku benti til þess að 

þjálfunin bætti hreyfifærni og líkamlega afkastagetu. Inngripið hafði einnig jákvæð áhrif heilsutengd 

lífsgæði.55 

Hrumleiki eykst með aldri,46 og í rannsókn Vidan og félaga (2014) á hrumleika aldraðra einstaklinga 

með hjartabilun bentu niðurstöður til að hrumleiki væri til staðar hjá yfir 70% einstaklinga sem væru yfir 

áttræðu46. Hjartabiluðum einstaklingum sem skoruðu hátt á hrumleikaskala gagnaðist vel að vera í 

auknu eftirliti frá sérhæfðu hjartabilunarteymi.46 Hjartaendurhæfing er mikilvæg fyrir þennan hóp og 

eykur meðal annars lífsgæði auk þess sem afkastageta eykst.46 Gera má ráð fyrir, eins og þessi 

rannsókn og niðurstöður hennar benda til, að viðkomandi aðilar eigi möguleika á að sinna athöfnum 

daglegs lífs betur að lokinni markvissri þjálfun. Tíðni hjartabilunar eykst með hækkandi aldri.5,6 Ein af 

þeim breytum sem hafa neikvætt forspágildi fyrir meðferðarheldni hjartaendurhæfingar er hækkandi 

aldur.10,12,19 Heilbrigðisstarfsfólk ætti að mæla sterklega með hjartaendurhæfingu, kynna hana vel fyrir 

þeim sem eldri eru og hvetja þá til þátttöku. Þeir sem eldri eru eiga oft erfiðara með að komast til og frá 

þjálfun auk þess sem algengara er að aðrir þættir takmarki þá, eins og til dæmis gigt, og því geta þeir 

átt erfiðara með að stunda endurhæfinguna.10 

Hjartaendurhæfing hefur verið ráðlögð fyrir hjartabilaða einstaklinga óháð því hvort útstreymisbrot 

hjarta er skert eða varðveitt.14 Einn af þeim þáttum sem notaðir eru til að áhættuflokka skjólstæðinga í 

hjartaendurhæfingu á HL-stöðinni er útstreymisbrot hjarta. Sé það 35% eða minna þá er þjálfunarálag 

aukið af meiri varfærni. Eins og komið hefur fram voru gögnin í þessari rannsókn greind miðað við þessa 
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nálgun. Báðum hópum gagnaðist þjálfunin vel og var ekki marktækur munur á árangri milli þeirra. Lítið 

er til af rannsóknum á áhrifum hjartaendurhæfingar á hjartabilaða einstaklinga þar sem samanburður er 

á þjálfun einstaklinga með tilliti til 35% skerðingar á útstreymisbroti hjarta. Í rannsókn Pandey og félaga 

(2017) reyndist aukning á hámarksafkastagetu marktækt meiri hjá hópi með varðveitt útstreymisbrot 

hjarta en hópi með skert útstreymisbrot þó báðir hópar hafi bætt sig á þjálfunartíma. Báðir hópar höfðu 

æft undir eftirliti þrisvar sinnum í viku, klukkutíma í senn þar sem ákefð og lengd þolþjálfunar var aukin 

er leið á tímabilið sem stóð í 16 vikur.22 Farið er að skipta einstaklingum með hjartabilun í hóp með 

varðveitt útstreymisbrot hjarta, hóp með skert útstreymisbrot (undir 40%) og miðhóp sem er með 

útstreymisbrot milli 40–49%.14,28 Áhugavert væri að bera árangur hjartaendurhæfingar á afkastagetu 

saman með tilliti til þeirrar skiptingar í stóru úrtaki.  

Ein af rannsóknarspurningunum var að greina hvort munur væri á árangri hjartaendurhæfingarinnar 

milli kynja. Vegna lítils hlutfalls kvenna (9%) sem sóttu þjálfun á rannsóknartímabili er varhugavert að 

draga ályktanir um slíkan mun. Gögn kvenna sem skoðuð voru gefa vísbendingar um að þeim gagnist 

þjálfunin jafn vel og körlum. Meðal aldraðra einstaklinga á Íslandi er algengi hærra hjá körlum.5,6 Það 

skýrir að hluta þann mun sem er á kynjahlutfalli skjólstæðinga í þessari rannsókn. Þættir sem taldir eru 

hafa neikvætt forspárgildi fyrir meðferðarheldni hjartaendurhæfingar eru meðal annars það að vera 

kona.12,19 Í íhlutunarrannsóknum hjartabilaðra einstaklinga hafa konur verið í miklum minnihluta og er 

þessi rannsókn gott dæmi um slíkt. Rannsóknir sem hafa skoðað áhrif þjálfunar á heilsutengda útkomu 

kvenna benda til að þol- og styrktarþjálfun auki hámarkssúrefnisupptöku, heilsutengd lífsgæði og 

vöðvastyrk líkt og hjá karlmönnum.47,48 Umhugsunarefni er hvers vegna konur sæki síður 

hjartaendurhæfingu á HL-stöðinni en karlar. Gagnlegt væri að rannsaka það og finna þannig leiðir til að 

auka þátttöku þeirra.  

Rannsóknin leiddi í ljós að ástundun þjálfunar skipti miklu máli og er það í samræmi við rannsóknir 

á árangri hjartaendurhæfingar (stig ll) um að þeir sem mæti oftar nái betri árangri í þjálfun.16,17 Í rannsókn 

Fríðu Ammendrup og félaga (2015) á kransæðasjúklingum í hjartaendurhæfingu (stig ll) á HL-stöðinni 

reyndust þeir sem mættu í 2,2 til 3,0 skipti á viku bæta sig meira en þeir sem mættu sjaldnar eða 0,4 til 

2,1 skipti á viku á þjálfunartímabilinu. Hver þjálfunartími samanstóð af 25 mínútna þolþjálfun auk 

jafnvægisæfinga, vöðvateygja og styrkjandi æfinga. Þjálfunartímabilið var mislangt hjá einstaklingum í 

þessari rannsókn, að meðaltali 8 vikur.16 Í stórri afturvirkri hóprannsókn voru skoðuð áhrif fjölda 

þjálfunartíma í hjartaendurhæfingu (stig ll) hjá einstaklingum sem höfðu farið í kransæðavíkkun. 

Einstaklingum var skipt í hópa eftir því hvort æft hafði verið 5, 10 eða 24 sinnum þar sem hver 

æfingartími var klukkustund. Allir bættu sig marktækt á þáttum sem tengdust hjartslætti en eftir því sem 

þjálfunartímarnir voru fleiri varð bætingin meiri.17 Slembiröðuð og viðamikil rannsókn á hefðbundinni 

hjartaendurhæfingu, þar sem annar hluti hópsins fékk einnig kennslu í að takast á við meðferðarheldni, 

sýndi að kennsla varðandi meðferðarheldni hjartaendurhæfingar gagnaðist betur einstaklingum með 

hjartabilun, litla menntun og lágar tekjur heldur en einstaklingum með kransæðasjúkdóm, betri innkomu 

og hærra menntunarstig.49 Þrátt fyrir að þjálfun sé ráðlögð í leiðbeiningum fyrir hjartabilaða einstaklinga 

er meðferðarheldni verulegt vandamál.24 Breytur sem hafa neikvæð forspárgildi fyrir meðferðarheldni 

hjartaendurhæfingar eru meðal annars hækkandi aldur og það að vera kona.12,19 Einnig hafa þættir eins 

og það að búa við andlega vanlíðan og hafa slaka félagslega stöðu neikvæð forspárgildi. Ástæður sem 
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gefnar hafa verið fyrir því að hætta í hjartaendurhæfingu hafa meðal annars verið læknisfræðilegar en 

einnig fjárhagslegar áhyggjur og skortur á hvatningu.12,19,44 

Einstaklingar með hjartabilun eru viðkvæmir fyrir álagi. Hreyfing og þjálfun leiðir til mæði og þreytu 

sem eru einkenni hjartabilunar. Þessi hópur dregur gjarnan úr líkamlegri virkni til að forðast einkenni 

sem henni fylgja. Leggja þarf áherslu á mikilvægi góðrar ástundunar, byggja þjálfunina hægt upp og 

veita einstaklingum tækifæri til þess að mæta þó þeir séu ekki vel upplagðir. Þjálfunartíma þarf að miða 

við slíkar aðstæður og hafa hann ávallt einstaklingsmiðaðan. Þó það sé gert á HL-stöðinni mætti eflaust 

ítreka það og útskýra enn betur fyrir þessum sjúklingahópi og aðstandendum. Eftirfylgni gegnum símtal 

er einnig góður kostur þegar skjólstæðingar mæta stopult. Þá er hvatning frá heilbrigðisstarfsfólki sem 

sinnir þeim eins og hjúkrunarfræðingum í hjartabilunargöngudeild, læknum og ekki síst aðstandendum 

mjög mikilvæg.  

Þrátt fyrir að hjartaendurhæfing hjartabilaðra einstaklinga hafi sýnt fram á jákvæðan árangur til bættra 

lífsgæða er hún því miður illa nýtt úrræði.10 Dánartíðni er há þrátt fyrir læknisfræðilegar framfarir síðustu 

áratugi.7,8,14 Tíðni hefur verið að aukast og má gera ráð fyrir að sú aukning haldi áfram næstu ár samfara 

hækkandi lífaldri þjóða6,8,26,27 Við hjartabilun skerðast lífsgæði og kostnaður sjúkdómsins er mikill, bæði 

fyrir einstaklingana sjálfa og samfélagið í heild sinni. Innlagnir á sjúkrahús og líkamleg einkenni eins og 

mæði og þrekleysi geta haft mikil áhrif á líf einstaklinga og aðstandendur þeirra. Hjartaendurhæfing ætti 

að vera hluti af meðferð til að bæta lífsgæði og draga úr einkennum hjartabilunar. Markvisst eftirlit er 

nauðsynlegt en það getur orðið til þess að gripið sé fyrr inn í atburðarás ef sjúkdómur og einkenni 

sjúklings versna.7,34 Á rannsóknartímabilinu voru það aðeins 76 einstaklingar sem voru með hjartabilun 

eða skerðingu á útstreymisbroti hjarta sem höfðu stundað hjartaendurhæfingu og lokið þjálfunartímabili 

sem er áhyggjuefni. Slíkt bendir til þess að hjartaendurhæfing sé vannýtt úræði hér á landi sem 

erlendis.10 Áhugavert væri að kanna hve margir greinast árlega með hjartabilun hér á landi og hve stórt 

hlutfall þeirra nýti sér endurhæfingarúrræði sem í boði eru. 

Við áhættuflokkun hjartaendurhæfingar er afkastageta undir 1,0 w/kg einn af þeim þáttum sem 

flokkaðir eru í háa áhættu. Það er því mikil ávinningur að auka afkastagetu einstaklings og færa hana 

yfir 1,0 w/kg. Klínískar leiðbeiningar mæla með hjartaendurhæfingu sem einu af meðferðarúrræðum 

einstaklinga með hjartabilun.14 Líkamleg og andleg heilsa verður betri15 ásamt því að einstaklingar hafa 

reglulegt aðgengi að heilbrigðisstarfsfólki. Þetta er mikilvægt þar sem hjartaendurhæfing og meðferð hjá 

sérfræðingum sem starfa á HL-stöðinni veitir sjúklingum auðvelt aðgengi að ráðgjöf og leiðbeiningum 

sem geta, samhliða bættri heilsu þessara einstaklinga, dregið úr álagi á heilbrigðiskerfið. Mikilvægt er 

að heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir þessum hópi hvetji sína skjólstæðinga til þátttöku í 

hjartaendurhæfingu og fræði hjartabilaða einstaklinga og aðstandendur þeirra um jákvæð áhrif þjálfunar. 

 

 

 



  

34 

 Styrkleikar rannsóknar og takmarkanir 

Hjartaendurhæfingin sem skjólstæðingar sóttu var markviss og vel skilgreind. Fræðsla var hluti af 

meðferðinni eins og gert er ráð fyrir. Þeir sem stóðu að þjálfuninni og skipulögðu þjálfunartímabilið voru 

ekki með vitneskju um að gögn yrðu notuð til rannsóknar síðar. Gagnasafnið var nokkuð stórt og 

spannaði rúmlega átta ára tímabil. Afkastageta var greind út frá mismunandi breytum sem gefur dýpri 

mynd af áhrifum þjálfunar.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu fáar konur reyndust vera í gagnasafninu. Því er aðeins 

hægt að fá vísbendingar um mun milli kynja. Aðeins voru greind gögn þeirra sem luku hámarksþolprófi 

við upphaf og lok þjálfunartímabils. Mögulega hafa þeir sem voru hvað veikastir ekki lokið við 

þjálfunartímabilið. Upplýsingar um útstreymisbrot hjarta voru fengnar við upphaf þjálfunar en ekki voru 

fyrirliggjandi upplýsingar um hvort það hafði breyst á tímabilinu. Því er það mögulegt að einhverjir hafi 

verið með breytt útstreymisbrot hjarta á tímabilinu og hefðu flokkast á annan hátt með tilliti til þess við 

lok þjálfunartímabils. 

 Samantekt 

Niðurstöður leiða í ljós að hjartaendurhæfingin sem starfrækt er fyrir einstaklinga með hjartabilun og 

einstaklinga með skert útstreymisbrot hjarta á HL-stöðinni í Reykjavík skilar góðum árangri, þar sem 

afkastageta jókst marktækt á þjálfunartímabili. Eldri aldurshópurinn bætti sig marktækt meira en þeir 

sem yngri voru sem sýnir að aldur þátttakenda er engin fyrirstaða þegar kemur að því að auka líkamlega 

afkastagetu. Skerðing á útstreymisbroti hjarta hafði ekki takmarkandi áhrif á að auka afkastagetu. Það 

er áhyggjuefni að konur nýta ekki möguleika á hjartaendurhæfingu eins vel og karlar en hlutfall þeirra í 

þjálfuninni var aðeins 9%. Gögn þessara kvenna gefa þó vísbendingar um að þeim gagnist þjálfunin jafn 

vel og körlum. Æfingaástundun skipti miklu máli á þjálfunartíma en niðurstöður sýndu tölfræðilega 

marktækan mun á árangri á afkastagetu milli þeirra sem mættu að jafnaði oftar en tvisvar sinnum í viku 

í þjálfun og þeirra sem mættu sjaldnar. Á rannsóknartímabili voru það aðeins 76 einstaklingar sem höfðu 

stundað og lokið hjartaendurhæfingu sem gefur til kynna að ef til vill sé hjartaendurhæfing vannýtt úrræði 

hér á landi. Góður árangur hjartaendurhæfingar á HL-stöðinni verður vonandi til þess að þetta úrræði 

verði notað í auknum mæli fyrir hjartabilaða einstaklinga á Íslandi. 

6 Ályktanir 

Hjartaendurhæfing sem starfrækt er á HL-stöðinni í Reykjavík eykur líkamlega afkastagetu einstaklinga 

með hjartabilun og einstaklinga með skert útstreymisbrot hjarta sem þar sækja endurhæfingu. Eldra fólki 

gagnast hjartaendurhæfinging enn betur en þeim sem yngri eru. Skerðing útstreymisbrots hjarta 

takmarkaði ekki bætingu á líkamlegri afkastagetu við þjálfun. Konur nýta sér hjartaendurhæfingu ekki 

eins vel og karlar þó vísbendingar séu til staðar um að þeim gagnist endurhæfingin vel. Tíðni þjálfunar 

er mikilvægur þáttur og til að ná góðum árangri er mikilvægt að stunda þjálfun að jafnaði oftar en tvisvar 

sinnum í viku. 
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Ágrip 

Tilgangur: Takmarkaðar upplýsingar er að finna um árangur hjartaendurhæfingar fyrir hjartabilaða 

einstaklinga á Íslandi. Markmið þessarar rannsóknar var að greina hvort hjartaendurhæfing (stig ll) á 

HL-stöðinni í Reykjavík skilaði aukinni líkamlegri afkastagetu á hámarksþolprófi (w/kg) í lok 

þjálfunartímabils.  

Efniviður og aðferðir: Greind voru gögn einstaklinga með skert útstreymisbrot hjarta og einstaklinga 

með greininguna (ICD 10) hjartabilun, sem sóttu hjartaendurhæfingu (stig ll) á tímabilinu janúar 2010 til 

júní 2018. Gerð var krafa um að ómskoðun á hjarta væri fyrir hendi og þolpróf með hámarksafköstum 

við upphaf og lok þjálfunartímabils. Hlutfallsleg breyting líkamlegrar afkastagetu á þolprófunum var metin 

með almennum línulegum líkönum fyrir endurteknar mælingar. Greind voru gögn 76 einstaklinga á 

aldrinum 36–83 ára. 

Niðurstöður: Líkamleg afkastageta þátttakenda jókst að meðaltali um 16% (p < 0,001) (öryggisbil 13%–

18%). Þeir sem mættu í þjálfun að jafnaði oftar en tvisvar í viku bættu líkamlega afkastagetu sína um 

18% og marktækt meira miðað við hina sem mættu tvisvar sinnum eða sjaldnar sem bættu sig um 6%. 

Eldri aldurshópurinn (65–83) bætti sig um 19% og marktækt meira miðað við yngri aldurhópinn (36–64) 

sem bætti sig um 12%. Ekki var marktækur munur á bætingu eftir útstreymisbroti hjarta. 

Ályktanir: Markviss hjartaendurhæfing fyrir einstaklinga með hjartabilun og einstaklinga með skert 

útstreymisbrot hjarta skilar sér í aukinni líkamlegri afkastagetu í lok æfingatímabils.  

 

Lykilorð 

Hjartaendurhæfing; hjartabilun; líkamleg afkastageta; þjálfunartímabil; þolpróf 
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Abstract 

Purpose: Limited information is available on the effects of cardiac rehabilitation (CR) on individuals with 

heart failure (HF) in Iceland. The aim of this study was to analyze whether CR (level II) at the Heart and 

Lung Rehabilitation Center yielded increased physical capacity (w/kg) as measured by maximum 

exercise test at the end of the training period.  

Materials and methods: Data from individuals with reduced ejection fraction (EF) and individuals with 

HF (ICD 10) were identified, who underwent CR during the period from January 2010 to June 2018. A 

cardiac ultrasound was required and a maximum exercise test at the beginning and end of the training 

period. The relative change in physical capacity on these tests was evaluated by general linear models 

for repeated measurements. Data from 76 participants aged 36–83 were analyzed. 

Results: Participants' physical capacity increased on average by 16% (p < 0.001) (confidence interval 

13%–18%). On average, those who attended training more than twice a week improved their physical 

capacity by 18% and significantly more compared to those who trained twice or less a week who 

improved by 6%. The age group (65–83) increased the performance by 19% and significantly more 

compared to the age group (36–64), which added 12%. There was no significant difference in the 

improvement by level of EF. 

Conclusion: Focused CR for individuals with HF and individuals with impaired EF resulted in increased 

physical capacity. 

 

Keywords 

Cardiac rehabilitation; heart failure; physical capacity; training period; exercise test  



  

45 

Inngangur 

Hjartabilun er algengur og alvarlegur sjúkdómur sem skerðir lífsgæði einstaklinga1 og gert er ráð fyrir að 

kostnaður vegna hans muni aukast mikið á komandi árum vegna hækkandi aldurs þjóða.1,2 Í tekjuhærri 

ríkjum er kostnaður sem tengist meðferð hjartabilunar um 2–3% af heildarkostnaði heilbrigðiskerfis.3 

Hjartabilun hafði áhrif á um 40 milljónir manna á heimsvísu árið 2015.4 Í rannsókn Hauks Einarssonar 

og félaga (2017) reyndist algengi og nýgengi hjartabilunar meðal eldra fólks á Íslandi hátt og jókst með 

hækkandi aldri, en í þeirri rannsókn reyndist fimm ára lifun vera 32,5%.5 Algengi mældist í heild 3,6% 

og var marktækt hærra hjá karlmönnum.5,6 Algengi hjá eldri karlmönnum á Íslandi var 5,1% og hjá eldri 

konum 2,7%.6 Í rannsókn (2017) á tíðni hjartabilunar hjá eldri borgurum og framtíðarspá fyrir hjartabilun 

er spáð mikilli aukningu á komandi árum. Spáin, sem byggir á hópi eldri þátttakenda í almennu þýði á 

Norðurlöndum, er sú að tíðni hjartabilunar muni hafa rúmlega tvöfaldast árið 2040 og þreföld aukning 

verði orðin árið 2060.6 

Dánartíðni hjá einstaklingum með hjartabilun er há þrátt fyrir læknisfræðilegar framfarir síðustu 

áratuga. Rannsóknir sýna jákvæð áhrif þjálfunar á líkamlega afkastagetu einstaklinga með hjartabilun7-

9 og vísbendingar eru um færri endurinnlagnir á sjúkrahús og lægri dánartíðni.8-10 Samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum11 á hjartaendurhæfing að vera hluti af meðferð einstaklinga með hjartabilun. Áhrif 

hjartaendurhæfingar felast í því að líkamleg, andleg og félagsleg færni eykst sem jafnframt stuðlar að 

því að fólk komist til vinnu á ný.12 Rannsóknir á árangri hjartaendurhæfingar (stig ll) í tengslum við fjölda 

þjálfunartíma hafa sýnt að þeir sem mæta oftar til þjálfunar ná betri árangri.13,14 Þættir sem hafa neikvæð 

forspárgildi fyrir meðferðarheldni hjartaendurhæfingar eru meðal annars hækkandi aldur, að vera kona 

og að búa við bága félagslega stöðu og andlega vanlíðan.10,15  

Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga (HL-stöðin) hefur verið starfrækt síðan árið 1989. 

Þar fer fram grunn- og viðhaldsþjálfun fyrir hjarta- og lungnasjúklinga.16 Rannsóknir á áhrifum þeirrar 

hjartaendurhæfingar á afkastagetu hjartabilaðra skjólstæðinga hafa ekki verið gerðar. Lítið er til af 

rannsóknum um áhrif hjartaendurhæfingar á konur með hjartabilun eða hvort munur sé á útkomu milli 

kynja að lokinni endurhæfingu. Í ljósi framangreindra atriða var markmið rannsóknarinnar að kanna hvort 

grunnhjartaendurhæfing (stig ll) á HL-stöðinni hefði marktæk áhrif á afkastagetu hjá hjartabiluðum 

einstaklingum. Einnig að greina hvort munur væri á árangri á afkastagetu eftir aldurshópum og hvort 

þeir sem væru með útstreymisbrot hjarta 35% eða minna bættu sig jafnt og þeir sem hefðu hærra 

útstreymisbrot. Þá var markmiðið einnig að athuga hvort munur væri á árangri á afkastagetu milli kynja 

og eftir því hve vel þjálfunin var stunduð.  
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Efniviður og aðferðir 

Rannsóknin náði til 76 einstaklinga sem sóttu hjartaendurhæfingu (stig ll) á HL-stöðinni í Reykjavík á 

tímabilinu janúar 2010 til júní 2018. Karlmenn voru 69 talsins á aldrinum 36–83 ára og konur voru sjö á 

aldrinum 54–79 ára. Greind voru gögn skjólstæðinga með skert útstreymisbrot á hjartaómskoðun og 

gögn þeirra sem voru með greiningu um hjartabilun (ICD 10). Til að hægt væri að nýta gögn þurfti 

ómskoðun af hjarta og hámarksþolpróf tekið við upphaf og lok þjálfunartímabils að vera aðgengileg. 

Breytur sem notast var við voru aldur, kyn, hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðull, útstreymisbrot hjarta, 

hámarksafl (vött), þrektala (w/kg), hjartsláttartíðni í hvíld og við hámarksálag í þolprófi, sem og mæting 

á þjálfunartímabili. Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN–18–169), Persónuvernd og 

framkvæmdastjóra HL-stöðvarinnar í Reykjavík. 

 

Upplýsingar varðandi hámarksþolpróf við upphaf og lok þjálfunartímabils 

Þolpróf var framkvæmt á þrekhjóli (Cardioline, Milano, Italy). Hjartalínurit var tekið og hjartsláttarhraði 

mældur allan tímann með 12 leiðslu hjartalínuriti (Quinton, Bothell, WA, USA). Borg álagsskali var 

notaður til að meta upplifun álags.17 Miðað var við að prófið stæði yfir í 8–12 mínútur. Þrektala (w/kg) 

var reiknuð út frá notuðu hámarksafli (vött) sem hlutfall af líkamsþyngd (kg). Þolpróf var gert til að tryggja 

öryggi einstaklings, meta áhættu við þjálfun og líkamlega afkastagetu. Einstaklingsmiðuð 

þjálfunaráætlun fyrir álag (vött) og þjálfunarpúls var reiknað út frá þolprófi.  

 

Skipulag þjálfunar 

Gert var ráð fyrir að þjálfað væri þrisvar í viku í klukkutíma í senn. Þjálfunin byggðist á þol- og 

styrktarþjálfun. Hjólað var í allt að 25 mínútur á 40–80% af hámarks afkastagetu miðað við niðurstöður 

á þolprófi sem þreytt var áður en þjálfun hófst. Í framhaldi voru gerðar styrkjandi og liðkandi æfingar, 

jafnvægisæfingar og vöðvateygjur í 25 mínútur. Ákefð og lengd þjálfunar var aukin er leið á tímabilið. 

Þjálfunarpúls var áætlaður 60–80% af hámarkspúlsi frá þolprófi. Þegar 80% af hámarksálagi á 

upphafsþolprófi var náð eða skjólstæðingur hættur að sýna framfarir var tekið útskriftarþolpróf.  

Skjólstæðingar voru flokkaðir í áhættuflokka eftir útstreymisbroti hjarta, hvort þeir hefðu 

bjargráð/gangráð, hefðu farið í hjartastopp eða væru með afkastagetu undir 1,0 w/kg auk annarra þátta 

sem gátu skipt máli varðandi þjálfunaráætlun samkvæmt áhættuflokkun AACVPR.18 Álag var aukið 

hægar hjá þeim sem voru flokkaðir í aukinni áhættu. 
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Tölfræðiúrvinnsla 

Gögn voru greind með tölfræðiforritinu R (útgáfa 3.5.1) með vött/kg á þolprófi sem útkomu. Lýsandi 

niðurstöður fyrir meðal hlutfallslega breytingu voru reiknaðar sem margfeldismeðaltal (geometric mean). 

Meðal hlutfallsleg breyting miðað við skýribreytur var metin með almennum línulegum líkönum með 

logra-tengifalli fyrir endurteknar mælingar. Það líkan skilar náttúrulega logranum af væntigildi. Með því 

að varpa til baka með veldisfallinu verður mismunur tveggja logra af væntigildum að hlutfallslegum mun. 

Kyn var skráð sem karl eða kona. Aldurshópar voru 36–64 ára og 65–83 ára, útstreymisbroti hjarta var 

skipt í 35% og minna eða meira en 35%. Gert var ráð fyrir að þjálfunin væri stunduð þrisvar sinnum í 

viku, ástundun var flokkuð í tvennt þá sem mættu oftar en tvisvar sinnum og þá sem mættu tvisvar eða 

sjaldnar. Víxlhrif voru notuð í líkaninu til að meta hvort hlutfallsleg breyting í afkastagetu væri 

mismunandi eftir aldurshópum, útstreymisbroti hjarta og ástundun. 
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Niðurstöður 

Niðurstöður frá 76 skjólstæðingum, 69 körlum (91%) og 7 konum (9%) voru nýttar til greiningar. 

Lýðfræðilegar upplýsingar má sjá í töflu I. Mælingar sem lágu fyrir voru; hæð, þyngd, 

líkamsþyngdarstuðull (kg/m2), útstreymisbrot hjarta (%), þrektala (w/kg), hámarksafl (vött), 

blóðþrýstingur (mmHg) og púls (slög pr/mínútu) úr þolprófi. Meðalaldur var 64 ár, aldursspönn karla var 

36–83 ár en kvenna 54–79 ár (tafla I). Þjálfunartímabil var að meðaltali 8 vikur með spönn 5–15 vikur. 

Fjöldi æfingaskipta var að meðaltali 18 með spönn frá 11–32 skipti.  

Breyting á afkastagetu var mismundandi eftir ástundun (p = 0,0005) og aldri (p = 0,015). Ekki 

reyndist tölfræðilega marktækur munur á breytingu á líkamlegri afkastagetu út frá skiptingu 

útstreymisbrots hjarta við 35% (p = 0,407) (mynd 1).  

Meðalaukning á afkastagetu (w/kg) var 16% (p < 0,001) öryggisbil (öb.) (13%–18%), eldri 

aldurshópurinn bætti sig um 19% öb. (15%–23%) og yngri um 12% öb. (9%–16%) (mynd 1). Meðal 

afkastageta við upphafsmælingu, lokamælingu og eftir skiptingu þátttakenda í yngri (36–64 ára) og eldri 

aldurshóp (65–83 ára) er að finna í töflu II fyrir hópinn í heild og kynjaskipt.  

Afkastageta (w/kg) var greind miðað við útstreymisbrot hjarta 35% og minna eða meira en 35% 

fyrir hópinn í heild og kynjaskipt (tafla III). Meðalaukning á afkastagetu var 17% öb. (13%–22%) fyrir þá 

sem voru með lægra útstreymisbrot en 15% öb. (12%–18%) fyrir þá sem voru með hærra útstreymisbrot 

(mynd 1).  

Við úrvinnslu gagna var þátttakendum skipt í tvennt, þeir sem mættu að jafnaði oftar en tvisvar 

sinnum í viku og þeir sem mættu tvisvar sinnum eða sjaldnar. Meðalaukning afkastagetu var 18% öb. 

(15%–20%) fyrir þá sem mættu oftar en 6% öb. (0%–12%) fyrir þá sem mættu sjaldnar (mynd 1). Í töflu 

IV má sjá niðurstöður fyrir hópinn í heild og kynjaskiptingu. 

Hámarkspúls hjá hópnum í heild jókst um 5% (p < 0,001). Ekki var marktæk breyting á 

líkamsþyngdarstuðli né hvíldarpúlsi eftir þjálfunartímabilið. 
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Umræða 

Niðurstöður þessarar gagnarannsóknar leiddu í ljós að hjartaendurhæfing jók líkamlega afkastagetu 

marktækt hjá einstaklingum með hjartabilun og einstaklingum með skert útstreymisbrot hjarta. Eldri 

aldurshópur bætti sig marktækt meira en yngri hópurinn. Ekki reyndist marktækur munur á árangri milli 

þeirra sem höfðu útstreymisbrot jafnt og eða minna en 35% og þeirra sem höfðu útstreymisbrot meira 

en 35%. Varhugavert er að draga ályktanir um mun milli kynja vegna lítils hlutfalls kvenna í rannsókninni. 

Viðbrögð skjólstæðinga við þjálfuninni gefa vísbendingar um að konum gagnist þjálfunin á 

sambærilegan hátt og körlum. Niðurstöður sýndu að tíðni þjálfunar skiptir máli. Tölfræðilega marktækur 

munur reyndist vera þegar árangur hjartaendurhæfingar á afkastagetu var borinn saman milli þeirra sem 

mættu að jafnaði oftar en tvisvar sinnum í viku í þjálfun og þeirra sem mættu sjaldnar. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif þjálfunar á afkastagetu hjá hjartabiluðum einstaklingum 

7-9,19 og eru þessar niðurstöður í takt við þær. Eldri aldurshópur bætti sig marktækt meira en sá yngri. 

Rannsóknir 8,20,21 hafa sýnt fram á góðan árangur þol- og styrktarþjálfunar hjá eldri borgurum. 

Slembiröðuð samanburðarrannsókn Austin og félaga (2005) á eldri einstaklingum með hjartabilun og 

útstreymisbrot undir 40% sýndi marktækan jákvæðan árangur, meðal annars á sex mínútna gönguprófi 

miðað við samanburðarhóp. Í henni hafði rannsóknarhópurinn fengið hjartaendurhæfingu í 24 vikur.21 

Íhlutunarrannsókn Janusar Guðlaugssonar og félaga (2012) á eldri einstaklingum með sex mánaða 

íhlutun sem byggðist á daglegri þolþjálfun og styrktarþjálfun tvisvar í viku benti til þess að þjálfunin bætti 

hreyfifærni og líkamlega afkastagetu. Inngripið hafði einnig jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði.20 

Í rannsókn Vidan og félaga (2014) á hrumleika aldraðra einstaklinga með hjartabilun bentu 

niðurstöður til að hrumleiki væri til staðar hjá yfir 70% einstaklinga sem væru yfir áttræðu.22 

Hjartabiluðum einstaklingum sem skoruðu hátt á hrumleikaskala gagnaðist vel að vera í auknu eftirliti 

frá sérhæfðu hjartabilunarteymi.22 Hjartaendurhæfing er mikilvæg fyrir þennan hóp og eykur meðal 

annars lífsgæði auk þess sem afkastageta eykst.22 Gera má ráð fyrir, eins og þessi rannsókn og 

niðurstöður hennar benda til, að viðkomandi aðilar eigi möguleika á að sinna athöfnum daglegs lífs betur 

að lokinni markvissri þjálfun. Tíðni hjartabilunar eykst með hækkandi aldri.5,6 Ein af þeim breytum sem 

hafa neikvætt forspágildi fyrir meðferðarheldni hjartaendurhæfingar er hækkandi aldur.8,15 

Heilbrigðisstarfsfólk ætti að mæla sterklega með hjartaendurhæfingu, kynna hana vel fyrir þeim sem 

eldri eru og hvetja þá til þátttöku.8 

Hjartaendurhæfing hefur verið ráðlögð fyrir hjartabilaða einstaklinga óháð því hvort útstreymisbrot 

er skert eða varðveitt.11 Einn af þeim þáttum sem notaðir eru til að áhættuflokka skjólstæðinga í 

hjartaendurhæfingu á HL-stöðinni er útstreymisbrot hjarta. Sé það 35% eða minna þá er þjálfunarálag 

aukið af meiri varfærni. Gögnin í þessari rannsókn voru greind miðað við þessa nálgun. Báðum hópum 

gagnaðist þjálfunin vel og var ekki marktækur munur á árangri milli hópanna. Lítið er til af rannsóknum 

á sviði hjartaendurhæfingar á hjartabilaða einstaklinga þar sem samanburður er á þjálfun með tilliti til 

35% skerðingar á útstreymisbroti. Í rannsókn Pandey og félaga (2017) reyndist aukning á 

hámarksafkastagetu marktækt meiri hjá hóp með varðveitt útstreymisbrot hjarta en hópi með skert 

útstreymisbrot þó báðir hópar hafi bætt sig á þjálfunartíma. Báðir hópar æfðu undir eftirliti þrisvar sinnum 

í viku í 16 vikur, klukkutíma í senn, þar sem ákefð og lengd þolþjálfunar var aukin er leið á tímabilið.23 
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Evrópsku hjartasamtökin (2016) skipta einstaklingum með hjartabilun í hóp með varðveitt útstreymisbrot 

hjarta, hóp með skert útstreymisbrot (undir 40%) og miðhóp sem er með útstreymisbrot milli 40–49%.11 

Áhugavert væri að bera saman árangur hjartaendurhæfingar á afkastagetu með tilliti til þeirrar skiptingar 

í stóru úrtaki. 

Ein af rannsóknarspurningunum var að greina hvort munur væri á árangri hjartaendurhæfingarinnar 

milli kynja. Vegna lítils hlutfalls kvenna sem sóttu þjálfun á rannsóknartímabili (9%) er varhugavert að 

draga ályktanir um mun milli kynja. Gögn kvenna sem skoðuð voru gefa vísbendingar um að þeim 

gagnist þjálfunin jafn vel og körlum. Meðal aldraðra einstaklinga á Íslandi er algengi hjartabilunar hærra 

hjá körlum.5,6 Það skýrir að hluta þann mun sem er á kynjahlutfalli skjólstæðinga í þessari rannsókn. 

Meðal þeirra þátta sem taldir eru hafa neikvætt forspárgildi fyrir meðferðarheldni hjartaendurhæfingar er 

það að vera kona.10,15 Í íhlutunarrannsóknum hjartabilaðra einstaklinga hafa konur verið í miklum 

minnihluta og er þessi rannsókn gott dæmi um það. Rannsóknir sem hafa skoðað áhrif þjálfunar á 

heilsutengda útkomu kvenna benda til að þol- og styrktarþjálfun auki hámarkssúrefnisupptöku, 

heilsutengd lífsgæði og vöðvastyrk líkt og hjá karlmönnum.24,25 Umhugsunarefni er hvers vegna konur 

sæki síður hjartaendurhæfingu á HL-stöðinni en karlar og gagnlegt væri að rannsaka það og finna leiðir 

til að auka þátttöku þeirra.  

Rannsóknin leiddi í ljós að ástundun þjálfunar skiptir miklu máli þegar auka á líkamlega afkastagetu. 

Í rannsókn (2015) á kransæðasjúklingum í hjartaendurhæfingu (stig ll) á HL-stöðinni reyndust þeir sem 

mættu 2,2 til 3,0 sinnum í viku bæta sig meira en þeir sem mættu sjaldnar. Þjálfunartímabilið var mislangt 

hjá einstaklingum í þessari rannsókn, að meðaltali 8 vikur.13 Í stórri afturvirkri hóprannsókn voru skoðuð 

áhrif fjölda þjálfunartíma í hjartaendurhæfingu (stig ll) hjá einstaklingum sem höfðu farið í 

kransæðavíkkun. Einstaklingum var skipt í hópa eftir því hvort æft hafði verið 5, 10 eða 24 sinnum þar 

sem hver æfingartími var klukkustund. Allir bættu sig marktækt á þáttum sem tengdust hjartslætti en 

eftir því sem þjálfunartímarnir voru fleiri varð bætingin meiri.14 Slembiröðuð og viðamikil rannsókn á 

hefðbundinni hjartaendurhæfingu, þar sem annar hluti hópsins fékk einnig kennslu í að takast á við 

meðferðarheldni, sýndi að kennsla varðandi meðferðarheldni hjartaendurhæfingar gagnaðist betur 

einstaklingum með hjartabilun, litla menntun og lágar tekjur heldur en einstaklingum með 

kransæðasjúkdóm, betri innkomu og hærra menntunarstig.26 Þrátt fyrir að þjálfun sé ráðlögð í 

leiðbeiningum fyrir hjartabilaða einstaklinga er meðferðarheldni verulegt vandamál.27 Breytur sem hafa 

neikvæð forspárgildi fyrir meðferðarheldni hjartaendurhæfingar eru meðal annars hækkandi aldur og 

það að vera kona.10,15 Einnig hafa þættir eins og það að búa við andlega vanlíðan og að hafa slaka 

félagslega stöðu neikvæð forspárgildi. Ástæður sem gefnar hafa verið fyrir því að hætta í 

hjartaendurhæfingu hafa meðal annars verið læknisfræðilegar en einnig fjárhagslegar áhyggjur og 

skortur á hvatningu. 10,15,28  

Þrátt fyrir að hjartaendurhæfing hjartabilaðra einstaklinga hafi sýnt fram á jákvæðan árangur til 

bættra lífsgæða er hún því miður illa nýtt úrræði.8 Við hjartabilun skerðast lífsgæði og kostnaður 

sjúkdómsins er mikill, bæði fyrir einstaklingana sjálfa og samfélagið í heild sinni. Innlagnir á sjúkrahús 

og líkamleg einkenni, eins og mæði og þrekleysi, geta haft mikil áhrif á líf einstaklinga og aðstandenda 

þeirra. Hjartaendurhæfing ætti að vera hluti af meðferð til að bæta lífsgæði og draga úr einkennum 

hjartabilunar. Markvisst eftirlit er nauðsynlegt en það getur orðið til þess að gripið sé fyrr inn í atburðarás 
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ef sjúkdómur og einkenni sjúklings versna.29,30 Á rannsóknartímabilinu voru það aðeins 76 einstaklingar 

með hjartabilun eða skerðingu á útstreymisbroti hjarta sem höfðu stundað hjartaendurhæfingu og lokið 

þjálfunartímabili á HL-stöðinni, sem er áhyggjuefni. Slíkt bendir til þess að hjartaendurhæfing sé vannýtt 

úrræði hér á landi sem erlendis.8  

Við áhættuflokkun hjartaendurhæfingar er afkastageta undir 1,0 w/kg einn af þeim þáttum sem 

flokkaðir eru í háa áhættu. Það er því mikil ávinningur að auka líkamlega afkastagetu einstaklings og 

færa hana yfir 1,0 w/kg. Klínískar leiðbeiningar mæla með hjartaendurhæfingu sem einu af 

meðferðarúrræðum einstaklinga með hjartabilun.11 Líkamleg og andleg heilsa verður betri 12 ásamt því 

að einstaklingar hafa reglulegt aðgengi að heilbrigðisstarfsfólki.  

 

Styrkleikar rannsóknar og takmarkanir 

Hjartaendurhæfingin sem skjólstæðingar sóttu var markviss og vel skilgreind þar sem fræðsla var hluti 

af meðferðinni. Þeir sem stóðu að þjálfuninni og skipulögðu þjálfunartímabilið voru ekki með vitneskju 

um að gögn yrðu notuð til rannsóknar síðar. Gagnasafnið var nokkuð stórt og spannaði rúmlega átta 

ára tímabil. Afkastageta var greind út frá mismunandi breytum sem gefur dýpri mynd af áhrifum þjálfunar. 

Takmörkun rannsóknarinnar er helst hversu fáar konur reyndust vera í gagnasafninu. Því er aðeins 

hægt að fá vísbendingar um mun á milli kynja. Aðeins voru greind gögn þeirra sem luku hámarksþolprófi 

við upphaf og lok þjálfunartímabils. Mögulega hafa þeir sem voru hvað veikastir ekki lokið við 

þjálfunartímabilið.  

 

Samantekt 

Niðurstöður leiða í ljós að hjartaendurhæfingin sem starfrækt er fyrir einstaklinga með hjartabilun á HL-

stöðinni í Reykjavík skilar góðum árangri þar sem afkastageta jókst marktækt á þjálfunartímabili. Eldri 

aldurshópurinn bætti sig marktækt meira en þeir sem yngri voru. Skerðing á útstreymisbroti hjarta hafði 

ekki takmarkandi áhrif á að auka afkastagetu. Það er áhyggjuefni að konur nýta ekki möguleika á 

hjartaendurhæfingu eins vel og karlar en hlutfall þeirra í þjálfuninni var aðeins 9%. Gögn þessara kvenna 

gefa þó vísbendingar um að þeim gagnist þjálfunin jafn vel og körlum. Æfingaástundun skipti miklu máli 

en niðurstöður sýndu tölfræðilega marktækan mun á árangri á afkastagetu milli þeirra sem mættu að 

jafnaði oftar en tvisvar sinnum í viku í þjálfun og þeirra sem mættu sjaldnar. 
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Þakkir 

Sérstakar þakkir fær tölfræðiráðgjöf Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands fyrir frábæra aðstoð og 

góða ráðgjöf. Þakkir fær sömuleiðis HL-stöðin, sérstaklega Elín Steinarsdóttir ritari og Sólrún 

Óskarsdóttir framkvæmdastjóri, fyrir aðstoð við öflun gagna. 
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Tafla I. Lýðfræðilegar upplýsingar frá grunnmælingu, meðaltal ± staðalfrávik (spönn) 
 

BMI = líkamsþyngdarstuðull; cm = sentimetrar; kg = kílógrömm; mín = mínútur; % = prósentuhlutfall; 

SBP = efri mörk blóðþrýstings; DBP = neðri mörk blóðþrýstings; mmHg = millimeter kvikasilfurs 

  

Breytur  Allir (n = 76) Karlar (n = 69)  Konur (n = 7) 

Aldur (ár) 64,3 ± 9,6 (36–83) 63,5 ± 9,4 (36–83) 71,9 ± 9,3 (54–79) 

Hæð (cm) 178,4 ± 7,7 (153–196) 179,7 ± 6,5 (164–196) 165,7 ± 6,4 (153–173) 

Þyngd (kg) 91,2 ± 15,7 (57–132)  93,0 ± 15,0 (58–132) 73,6 ± 10,9 (57–90) 

Útstreymisbrot, EF (%) 38,9 ± 9,0 (20–65) 38,4 ± 8,8 (20–60) 43,6 ± 9,9 (35–65) 

BMI (kg/m2)  28,6 ± 4,0 (20,6–37,8) 28,8 ± 4,0 (20,6–37,8) 26,7 ± 3,2 (21,2–31,1) 

Hámarksafl (vött)  145,7 ± 47,6 (50–275) 152,8 ± 42,9 (60–275) 75.0 ± 30,9 (50–140) 

Hvíldarpúls (slög/mín) 71,4 ± 13,3 (45–100) 70,7 ± 12,9 (45–100) 78,6 ± 16,3 (60–98) 

Hámarkspúls (slög/mín) 126,9 ± 23,2 (64–184) 127,8 ± 23,2 (64–184) 118,3 ± 23,3 (90–150) 

SBP hvíld (mmHg) 124,8 ± 18,3 (80–170) 124,4 ± 17,6 (80–160) 128,6 ± 26,1 (90–170) 

DBP hvíld (mmHg) 81,9 ± 9,9 (60–100) 82,3 ± 10,1 (60–100) 77,9 ± 7,0 (70–90) 

SBP hámarksálag (mmHg) 171,5 ± 25,1 (110–240) 172,8 ± 25,6 (110–240) 158,6 ± 15,7 (140–180) 

DBP hámarksálag (mmHg) 88,1 ± 11,5 (60–120) 88,5 ± 11,5 (60–120) 84,3 ± 11,3(70–100) 
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Table I. Demographic data from basic measurement, mean ± standard deviation (range) 

BMI = Body Mass Index; % = Percentage; SBP = Systolic Blood Pressure; DBP = Diastolic Blood 

Pressure; cm = Centimeters; kg = Kilograms; bpm = beats per minute; mmHg = Millimeter of mercury 

 

Tafla II. Afkastageta eftir aldurshópum, meðaltal og fjórðungsmörk. 

w = vött; kg = kílógrömm 

 

 

 

 

Variables  Total (n = 76) Male (n = 69) Female (n = 7) 

Age (years) 64.3 ± 9.6 (36–83) 63.5 ± 9.4 (36–83) 71.9 ± 9.3 (54–79) 

Height (cm) 178.4 ± 7.7 (153–196) 179.7 ± 6.5 (164–196) 165.7 ± 6.4 (153–173) 

Weight (kg) 91.2 ± 15.7 (57–132)  93.0 ± 15.0 (58–132) 73.6 ± 10.9 (57–90) 

Ejection fraction, EF (%) 38.9 ± 9.0 (20–65) 38.4 ± 8.8 (20–60) 43.6 ± 9.9 (35–65) 

BMI (kg/m2)  28.6 ± 4.0 (20.6–37.8) 28.8 ± 4.0 (20.6–37.8) 26.7 ± 3.2 (21.2–31.1) 

Maximum power (watts)  145.7 ± 47.6 (50–275) 152.8 ± 42.9 (60–275) 75.0 ± 30.9 (50–140) 

Resting heart rate (bpm) 71.4 ± 13.3 (45–100) 70.7 ± 12.9 (45–100) 78.6 ± 16.3 (60–98) 

Maximum heart rate (bpm) 126.9 ± 23.2 (64–184) 127.8 ± 23.2 (64–184) 118.3 ± 23.3 (90–150) 

Resting SBP (mmHg) 124.8 ± 18.3 (80–170) 124.4 ± 17.6 (80–160) 128.6 ± 26.1 (90–170) 

Resting DBP (mmHg) 81.9 ± 9.9 (60–100) 82.3 ± 10.1 (60–100) 77.9 ± 7.0 (70–90) 

Maximum load SBP (mmHg) 171.5 ± 25.1 (110–240) 172.8 ± 25.6 (110–240) 158.6 ± 15.7 (140–180) 

Maximum load DBP (mmHg) 88.1 ± 11.5 (60–120) 88.5 ± 11.5 (60–120) 84.3 ± 11.3(70–100) 

Aldursskipting Grunnmæling (w/kg) Lokamæling (w/kg)  Breyting  Hlutfallsleg breyting  

Allir (n = 76) 1,60 [1,3–1,9] 1,85 [1,4–2,1] 0,25 [0,1–0,4]  0,16 [0,06–0,25]  

36–64 ára (n = 34) 1,82 [1,52–2,2] 2,07 [1,83–2,5] 0,25 [0,12–0,38]  0,15 [0,07–0,20] 

65–83 ára (n = 42) 1,43 [1,1–1,6] 1,67 [1,22–2,0] 0,25 [0,1–0,4]  0,17 [0,07–0,27] 

Karlar 36–64 ára (n = 32) 1,84 [1,58–2,23] 2,09 [1,87–2,5] 0,26 [0,17–0,40]  0,15 [0,08–0,20] 

Karlar 65–83 ára (n = 37) 1,51 [1,3–1,7] 1,76 [1,4–2,0] 0,25 [0,1–0,40]  0,16 [0,08–0,25] 

Konur 36–64 ára (n = 2) 1,55 [1,38–1,72] 1,70 [1,45–1,95] 0,15 [0,08–0,23]  0,08 [0,04–0,12] 

Konur 65–83 ára (n = 5) 0,84 [0,9–0,9] 1,04 [0,9–1,2] 0,20 [0–0,4]  0,23 [0–0,44] 
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Table II. Capacity by age group, mean and quartiles. 

w = Watts; kg = Kilograms 

 

 

 

Tafla III. Afkastageta skipt eftir stærð útstreymisbrots hjarta, meðaltal og fjórðungsmörk. 

w = vött; kg = kílógrömm 

 

 

Table III. Changes in capacity by size of ejection fraction, mean and quartiles. 

w = Watts; kg = Kilograms 

 

 

Age groups Basic measurement 
(w/kg) 

Final measurement  
(w/kg) 

Difference  Proportional 
change  

Total (n = 76) 1.60 [1.3–1.9] 1.85 [1.4–2.1] 0.25 [0.1–0.4]  0.16 [0.06–0.25]  

36–64 years (n = 34) 1.82 [1.52–2.2] 2.07 [1.83–2.5] 0.25 [0.12–0.38]  0.15 [0.07–0.20] 

65–83 years (n = 42) 1.43 [1.1–1.6] 1.67 [1.22–2.0] 0.25 [0.1–0.4]  0.17 [0.07–0.27] 

Male 36–64 years (n = 32) 1.84 [1.58–2.23] 2.09 [1.87–2.5] 0.26 [0.17–0.40]  0.15 [0.08–0.20] 

Male 65–83 years (n = 37) 1.51 [1.3–1.7] 1.76 [1.4–2.0] 0.25 [0.1–0.40]  0.16 [0.08–0.25] 

Female 36–64 years (n =2) 1.55 [1.38–1.72] 1.70 [1.45–1.95] 0.15 [0.08–0.23]  0.08 [0.04–0.12] 

Female 65–83 years (n = 5) 0.84 [0.9–0.9] 1.04 [0.9–1.2] 0.20 [0–0.4]  0.23 [0–0.44] 

Útstreymisbrot (EF) Grunnmæling (w/kg) Lokamæling (w/kg)  Breyting  Hlutfallsleg breyting  

Allir EF ≤ 35% (n = 26) 1,46 [1,15–1,7] 1,71 [1,4–2,0] 0,25 [0,1–0,37] 0,18 [0,08–0,27] 

Allir EF > 35% (n = 50) 1,68 [1,3–2,08] 1,92 [1,52–2,3] 0,24 [0,1–0,4] 0,15 [0,06–0,23] 

Karlar EF ≤ 35% (n =25) 1,48 [1,3–1,7] 1,75 [1,4–2,0] 0,27 [0,1–0,4] 0,19 [0,09–0,27] 

Karlar EF > 35% (n = 44) 1,76 [1,48–2,12] 2,01 [1,7–2,35] 0,25 [0,1–0,4] 0,14 [0,06–0,22] 

Konur EF ≤ 35% (n = 1) - - -  

Konur EF > 35% (n = 6) 1,07 [0,9–1,12] 1,30 [1,05–1,28] 0,23 [0,07–0,38] 0,24 [0,04–0,42] 

Ejection fraction (EF) Basic measurement 
(w/kg) 

Final measurement 
(w/kg) 

Difference Proportional 
change 

Total EF ≤ 35% (n = 26) 1.46 [1.15–1.7] 1.71 [1.4–2.0] 0.25 [0.1–0.37] 0.18 [0.08–0.27] 

Total EF > 35% (n = 50) 1.68 [1.3–2.08] 1.92 [1.52–2.3] 0.24 [0.1–0.4] 0.15 [0.06–0.23] 

Male EF ≤ 35% (n = 25) 1.48 [1.3–1.7] 1.75 [1.4–2.0] 0.27 [0.1–0.4] 0.19 [0.09–0.27] 

Male EF > 35% (n = 44) 1.76 [1.48–2.12] 2.01 [1.7–2.35] 0.25 [0.1–0.4] 0.14 [0.06–0.22] 

Female EF ≤ 35% (n = 1) - - - - 

Female EF > 35% (n = 6) 1.07 [0.9–1.12] 1.30 [1.05–1.28] 0.23 [0.07–0.38] 0.24 [0.04–0.42] 
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Tafla lV. Afkastageta eftir ástundun, meðaltal og fjórðungsmörk. 

w = vött; kg = kílógrömm 

Tafla lV. Capacity by attendance, mean and quartiles. 

w = Watts; kg = Kilograms 

Mynd 1. Hlutfallsleg bæting metin með líkani sem inniheldur kyn, aldur, útstreymisbrot hjarta 

(EF), ástundun og víxlhrif. (Proportional improvement based on a model with gender, age, 

ejection fraction (EF), attendance and interaction).  

Mæting að meðaltali oftar en 

tvisvar í viku eða sjaldnar 

Grunnmæling 

(w/kg) 

 Lokamæling 

(w/kg) 

 Breyting Hlutfallsleg breyting 

Allir > 2 (n = 65) 1,59 [1,3–1,9] 1,86 [1,4–2,1] 0,27 [0,1–0,4] 0,18 [0,09–0,25] 

Allir ≤ 2 (n = 11) 1,67 [1,35–1,95] 1,80 [1,55–2,1] 0,13 [0–0,25] 0,08 [0–0,18] 

Karlar > 2 (n = 60) 1,63 [1,3–1,9] 1,90 [1,58–2,12] 0,27 [0,1–0,4] 0,17 [0,09–0,23] 

Karlar ≤ 2 (n = 9) 1,84 [1,6–2,1] 2,01 [1,8–2,1] 0,17 [0–0,3] 0,11 [0–0,25] 

Konur > 2 (n = 5) 1,10 [0,9–1,2] 1,38 [1,2–1,3] 0,28 [0,3–0,4] 0,30 [0,16–0,44] 

Konur ≤ 2 (n = 2) 0,90 [0,9–0,9] 0,85 [0,82–0,88] -0,05 [(-0,07)–(-0,02)] -0,06 [(-0,08)–(-0,03)] 

Attendance on 

average more than 

twice a week or less 

Basic measurement 
(w/kg) 

 

Final measurement 
(w/kg) 

 

Difference 
 

Proportional change  

Total > 2 (n = 65) 1.59 [1.3–1.9] 1.86 [1.4–2.1] 0.27 [0.1–0.4] 0.18 [0.09–0.25] 

Total ≤ 2 (n = 11) 1.67 [1.35–1.95] 1.80 [1.55–2.1] 0.13 [0–0.25] 0.08 [0–0.18] 

Male > 2 (n = 60) 1.63 [1.3–1.9] 1.90 [1.58–2.12] 0.27 [0.1–0.4] 0.17 [0.09–0.23] 

Male ≤ 2 (n = 9) 1.84 [1.6–2.1] 2.01 [1.8–2.1] 0.17 [0–0.3] 0.11 [0–0.25] 

Female > 2 (n = 5) 1.10 [0.9–1.2] 1.38 [1.2–1.3] 0.28 [0.3–0.4] 0.30 [0.16–0.44] 

Female ≤ 2 (n = 2) 0.90 [0.9–0.9] 0.85 [0.82–0.88] -0.05 [(-0.07)–(-0.02)] -0.06 [(-0.08)–(-0.03)] 


