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Ágrip 

Tilgangur: Áhrif hjartaendurhæfingar á Íslandi fyrir einstaklinga sem hafa farið í ósæðarlokuísetningu 

með þræðingartækni (TAVI aðgerð) hafa ekki verið rannsökuð. Markmið þessarar rannsóknar er að 

greina árangur hjartaendurhæfingar (stig II), á HL stöðinni í Reykjavík, á hámarksafkastagetu 

einstaklinga sem farið hafa í TAVI aðgerð á Íslandi á tímabilinu 2012-2021.  

Efni og aðferðir: Greind voru gögn tíu einstaklinga sem fóru í TAVI aðgerð á Íslandi á árunum 2012-

2021 og sóttu hjartaendurhæfingu á HL stöðinni í Reykjavík í kjölfarið. Gerð var krafa að einstaklingurinn 

hefði farið í þolpróf með hámarksafköstum við upphaf og lok þjálfunartímabilsins til að hægt væri að nýta 

gögnin. Pöruð T-próf voru framkvæmd til að meta árangur þátttakendanna ásamt því að blönduð 

dreifnigreining var notuð til að meta víxlhrif á milli breyta.  

Niðurstöður: Við upphafsmælingu var meðalaldur þátttakanda 76,4 ár, meðal hámarksafl þeirra var 

115,2 w og meðalþrektala þeirra var 1,39 w/kg (spönn 0,7 – 2,1). Afkastageta þátttakendanna jókst að 

meðaltali um 9,4% (0,13 w/kg), spönnin var frá -8% versnun upp í 29% bætingu á afkastagetu. Ekki var 

marktæk jákvæð breyting á afkastagetu þátttakanda (p = 0,057). Marktæk jákvæð breyting var á 

hámarksafli þátttakanda (p = 0,027) en hámarksafl jókst um 11,4%. Ekki var marktækur munur á öðrum 

breytum. Víxlhrif voru ekki marktæk á milli kynja (p = 0,945), á milli aldurshópa (p = 0,524) né á milli 

hópa skipt eftir ástundun (p = 0,441), og mun á afkastagetu. 

Ályktun: Hjartaendurhæfing á HL stöðinni í Reykjavík eykur afkastagetu hjá meirihluta einstaklinga 

sem farið hafa í TAVI aðgerð. Samt sem áður er aukningin ekki tölfræðilega marktæk. Hámarksafl 

þátttakanda jókst marktækt yfir þjálfunartímabilið. Vegna lítils gagnasafns er tölfræðiafl rannsóknarinnar 

tiltölulega lítið, sérstaklega ef hópnum er skipt í tvennt eftir mismunandi skilgreiningum. Því má álykta 

að þessi rannsókn gefi einungis vísbendingar fyrir áhrifum hjartaendurhæfingar á afkastagetu hjá 

einstaklingum sem hafa farið í TAVI aðgerð. 
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Abstract 

Purpose: The effects of cardiac rehabilitation on individuals in Iceland who have undergone 

transcatheter aortic valve implantation (TAVI) surgery have not been studied. This study aims to analyze 

the results of cardiac rehabilitation (stage II) at HL stöðin in Reykjavik on the maximum physical capacity 

of individuals who have undergone TAVI surgery in Iceland during the time period 2012-2021.  

Method: Data was analyzed from ten individuals who underwent TAVI surgery in Iceland and 

attended cardiac rehabilitation afterwards. The individuals were required to perform an endurance test 

at maximum performance at the beginning and end of the training period to use the data. Paired t-tests 

were performed to evaluate participants’ performance, and a mixed-model ANOVA was used to assess 

the interaction between variables.  

Results: At the initial measurement, the average age, maximum power, and physical capacity were 

76.4 years, 115.2 watts, and 1.39 w/kg (range 0.7-2.1), respectively. The participants’ physical capacity 

increased by an average of 9.4% (0.13 w/kg); the range was from -8% worsening to a 29% improvement 

in physical capacity. However, the increase in physical capacity was not significant (p = 0.057). There 

was a significant positive change in the participant’s maximum power (p = 0.027), and the maximum 

power increased by 11.4%. Interactions were not significant between gender, age groups or groups 

divided by attendance, with respect to differences in physical capacity.  

Conclusion: Cardiac rehabilitation at HL stöðin in Reykjavik increases the physical capacity for the 

majority of participants, of individuals who have undergone TAVI surgery. However, the increase was 

not statistically significant. The participant’s maximum power increased significantly over the training 

period. Due to the small database, the study’s statistical power is relatively small, especially when 

dividing groups into gender, age, and participation. Therefore, it can be concluded that this study only 

provides limited evidence for the effect of cardiac rehabilitation on physical capacity in individuals who 

have undergone TAVI surgery. 
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1 Inngangur 

Ósæðarlokuþrengsli (e. aortic stenosis) eru algengasti hjartalokusjúkdómurinn út um allan heim en talið 

er að um 2-4% einstaklinga 75 ára og eldri glími við sjúkdóminn (Tabata o.fl., 2019). Algengi 

sjúkdómsins fer hækkandi vegna hækkandi aldurs samfélagsins og aukinna lífslíka (Carità o.fl., 2016; 

Nechwatal, 2018). Ósæðarlokuþrengsli geta myndast vegna stigvaxandi kalkhrörnunar, meðfæddra 

galla eða gigtarsjúkdóma, en þrengslin skerða útflæði vinstri slegils (Ribeiro o.fl., 2017; Tabata o.fl., 

2019). Sjúkdómurinn getur verið einkennalaus en ef einkenni koma fram eru batahorfur ekki góðar nema 

framkvæmd séu lokuskipti (Rajput og Zeltser, 2021; Tabata o.fl., 2019). 

TAVI aðgerð er ósæðarlokuísetning gerð með þræðingartækni, sem framkvæmd er við 

hjartalokuskipti hjá eldri og hrumum einstaklingum sem ekki er treyst í opna hjartaaðgerð (Butter o.fl., 

2018). Upphaf TAVI aðgerða var árið 2002 í Frakklandi (Guðmundsdóttir, 2017) og er talið að um 

350.000 aðgerðir hafa verið gerðar í u.þ.b. 70 löndum (Sarmento-Leite og Junior, 2020). Árið 2012 var 

byrjað að gera þessa aðgerð hérlendis og höfðu 189 sjúklingar gengist undir aðgerðina árið 2020 

(Lárusdóttir o.fl., 2021). Ósæðarlokuskipti með opinni hjartaskurðaðgerð hefur verið hin hefðbundna 

meðferð fyrir ósæðarlokuþrengsli (Mahmaljy o.fl., 2021) en síðustu ár hefur TAVI aðgerð einnig verið 

gerð og reynst árangursrík sem meðferðarmöguleiki fyrir sjúklinga með alvarleg ósæðarlokuþrengsli 

(Suppan o.fl., 2020). 

Hjartaendurhæfing miðar að því að bæta líkamlega færni og andlega líðan sjúklinga með hjarta- og 

æðasjúkdóma en meginþættir endurhæfingarinnar eru líkamleg þjálfun, lífstílsbreytingar og sálfræðileg 

íhlutun. Hjartaendurhæfingu er mælt með eftir m.a. hjartalokuaðgerð en rannsóknir erlendis hafa sýnt 

fram á að hjartaendurhæfing getur bætt hreyfigetu, lífsgæði, bætt stjórn á áhættuþáttum hjarta- og 

æðasjúkdóma ásamt því að lækka dánartíðni (Sperlongano o.fl., 2021). Rannsóknir erlendis, þar sem 

skoðuð eru áhrif þjálfunar eftir TAVI aðgerð, hafa sýnt að þjálfun er öruggur og árangursríkur 

valmöguleiki til að auka virkni og getu (Pressler o.fl., 2016) en hjartaendurhæfing getur einnig auðveldað 

bataferlið, aukið líkamlega getu og andlega líðan hjá einstaklingum sem farið hafa í TAVI aðgerð (Butter 

o.fl., 2018). 

Áhrif hjartaendurhæfingar á Íslandi fyrir einstaklinga sem hafa farið í TAVI aðgerð hafa ekki verið 

rannsökuð. Mikilvægt er að greina árangur hjartaendurhæfingar á afkastagetu einstaklinga í kjölfar 

þessarar aðgerðar. Markmið þessarar rannsóknar er að greina út frá fyrirliggjandi gögnum hvort að 

hjartaendurhæfing á endurhæfingarstöð hjarta og lungnasjúklinga í Reykjavík (hér eftir nefnt HL stöðin) 

hafi áhrif á hámarksafkastagetu (w/kg) einstaklinga sem farið hafa í TAVI aðgerð. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar munu leiða í ljós hvort hjartaendurhæfing hefur jákvæð eða neikvæð áhrif á afkastagetu 

einstaklinga sem hafa undirgengist TAVI aðgerð. Verði niðurstöður rannsóknarinnar jákvæðar munu 

þær ýta undir mikilvægi þess að einstaklingar sem fara í TAVI aðgerð verði vísað í hjartaendurhæfingu 

í kjölfarið til að ná betri bata. Rannsóknarspurningin er hver eru áhrif hjartaendurhæfingar á HL stöðinni 

á hámarksafkastagetu (w/kg) einstaklinga sem farið hafa í TAVI aðgerð á Íslandi? 
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1.1 Starfsemi hjartans 

Hjartað samanstendur af fjórum hólfum. Efri hólfin tvö kallast hægri og vinstri gátt og neðri tvö hólfin 

hægri og vinstri slegill. Segja má að hjartað skiptist í tvær dælur, hægri og vinstri, sem sjá um blóðflæði 

annars vegar til lungnahringrásarinnar og hins vegar til stóru hringrásarinnar sem fer um allan líkamann 

fyrir utan lungun (Rehman og Rehman, 2021). 

Hægri gáttin tekur við súrefnislausu blóði frá öllum líkamanum, nema lungunum, frá efri og neðri 

holæð. Auk þess kemur súrefnislaust blóð frá hjartavöðvanum inn í hægri gáttina með kransstokknum 

(e. coronary sinus). Frá hægri gáttinni flæðir blóðið í gegnum þríblöðkulokuna og fyllir hægri slegilinn 

sem dælir blóðinu í lungnaslagæðina í gegnum lungnalokuna (e. pulmonic valve), þaðan dreifist blóðið 

til lungna. Í lungunum súrefnismettast blóðið þegar það fer í gegnum háræðarnar. Súrefnisríkt blóð 

safnast í fjórar lungnabláæðar, tvær frá hvoru lunga, en þessar bláæðar fara í vinstri gátt hjartans sem 

tekur við súrefnisríku blóði (Rehman og Rehman, 2021). 

Vinstri gáttin dælir því næst blóðinu inn í vinstri slegilinn með óvirku flæði og virkri dælingu. 

Súrefnisríkt blóð fyllir þá vinstri slegilinn með því að fara í gegnum tvíblöðkulokuna. Vinstri slegillinn 

dælir þar á eftir fersku súrefnisríku blóði í stóru hringrásina í gegnum ósæðarlokuna. Allar fjórar lokurnar 

hafa þann tilgang að leyfa blóði að flæða áfram en koma í veg fyrir að það flæði aftur til baka. Þessi 

hringrás er endurtekin frá byrjun til enda í næsta hjartslátt (Rehman og Rehman, 2021). Uppbyggingu 

hjarta má sjá á mynd 1. 

 

 

Mynd 1: Uppbygging hjarta (IQWiG, 2019) 
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1.2 Hjartalokusjúkdómar 

Um allan heim er lífaldur samfélagsins að hækka og í kjölfarið koma fram fleiri áskoranir fyrir 

heilbrigðiskerfið. Til að mynda eru greinileg tengsl á milli tíðni hrörnunartengdra hjartalokusjúkdóma, 

hækkandi lífaldurs og bættra lífslíka. Einstaklingar sem greinast með hjartalokusjúkdóma eru í flestum 

tilvikum eldri einstaklingar og með hærri tíðni annarra áhættuþátta fyrir sjúkdómum í hjarta- og æðakerfi 

og öðrum kvillum (Tamuleviciute-Prasciene o.fl., 2018). Algengi hjartalokusjúkdóma er um 2.5% í hinum 

vestræna heimi og hækkar algengið með aldri (Huntley o.fl., 2019; Nkomo o.fl., 2006) en það getur náð 

um 13,3% hjá einstaklingum 75 ára og eldri (Nkomo o.fl., 2006).  

Hjartalokusjúkdómar orsakast af skemmdum eða ættgengum göllum í einni eða fleiri hjartaloku, þ.e. 

í ósæðar-, tvíblöðku-, þríblöðku-, eða lungnalokunni. Hjartalokusjúkdómar geta verið ættgengir, orsakast 

vegna bólgu eða fylgikvilla sýkinga. Þættir sem geta aukið líkurnar á þróun hjartalokusjúkdóma eru m.a. 

aldur einstaklingsins, þ.e. eldri en 65 ára, kyn einstaklingsins en karlmenn eru í meiri áhættu, 

tóbaksnotkun, hátt kólesteról, háþrýstingur og sykursýki. Skemmdir eða gallar sem eiga sér stað í 

hjartalokunum geta orsakað það að lokurnar opnast ekki nógu vel eða þær leka. Nái hjartalokan ekki að 

lokast nægilega vel gerir það blóðinu kleift að flæða til baka í það hólf sem það kom frá (Chen o.fl., 2019; 

IMCSSCDC, 2010; Zeng o.fl., 2016). Virkni hjartaloka má sjá á mynd 2. 

 

 

Mynd 2: Virkni hjartaloka (IQWiG, 2019) 

 

Meðalvæg tilfelli lokusjúkdóma eru yfirleitt einkennalaus í byrjun en vegna þess hve framsækinn 

sjúkdómurinn er, getur hann orðið alvarlegri með þeim afleiðingum að einkenni koma fram auk þess að 

geta leitt til hjartabilunar og dauða ef sjúkdómurinn er ekki meðhöndlaður. Einkennin eru 

öndunarerfiðleikar, brjóstverkir, óeðlilega hraður hjartsláttur og aðsvif. Talið er að nær allir einstaklingar 

með alvarlegt tilfelli hjartalokusjúkdóma fái allavega eitt þessara einkenna (IMCSSCDC, 2010). 

Hjartalokusjúkdómar skerða getu til hreyfinga, sem hefur áhrif á daglegar athafnir einstaklinga auk þess 

sem lífsgæði þeirra skerðast. Eigi skerðingar sér stað, sem hafa veigamikil áhrif á líf einstaklinganna, 

getur verið nauðsynlegt að fara í hjartalokuskipti eða aðgerð þar sem lagfæring er gerð á lokunni 

(Nechwatal, 2018).   

  



4 

1.2.1 Meðferðir við hjartalokusjúkdómum 

Ekki eru til margar áhrifaríkar langtímameðferðir fyrir alvarlega hjartalokusjúkdóma. Þær meðferðir sem 

eru notaðar og hafa sýnt fram á mestan árangur eru hjartalokuskipti eða lokulagfæring með skurðaðgerð 

eða hjartalokuskipti með þræðingartækni (IMCSSCDC, 2010). Áhrifaríkasta meðferðin sem notuð hefur 

verið við hjartalokusjúkdómum er opin hjartaskurðaðgerð þar sem skipt er um hjartaloku. Hreyfing og 

þjálfun skerðist meðan á bataferli stendur, sérstaklega meðan bringubeinið grær, því fylgir opinni 

hjartaskurðaðgerð oft mikil þörf á endurhæfingu í kjölfarið. Einnig fylgir hærri áhætta á fylgikvillum og 

hærri dánartíðni hjá eldri sjúklingum eftir opna hjartaskurðaðgerð. Ósæðarlokuísetning með 

þræðingartækni, sem felur í sér mikið minna inngrip, er því oft frekar valin sem meðferðarmöguleiki fyrir 

eldri og/eða hruma einstaklinga þó henni fylgi einnig nokkur endurhæfingartími (Anayo o.fl., 2019).  
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1.3 Ósæðarlokuþrengsli 

Ósæðarlokan, eins og aðrar lokur, leyfir blóðflæði í eina átt þ.e. frá vinstri slegli til ósæðar en talið er að 

lokan opnist og lokist yfir 100.000 sinnum á sólarhring og um 3,7 milljarða sinnum á lífsleiðinni (Rajput 

og Zeltser, 2021). Ósæðarlokuþrengsli geta myndast vegna stigvaxandi kalkhrörnunar sem verður af 

völdum öldrunar, meðfæddra galla eða gigtarsjúkdóma en þrengslin leiða til skerðingar á útflæði vinstri 

slegils (Ribeiro o.fl., 2017; Tabata o.fl., 2019). Þrengingar í lokuopinu leiða til minna ósæðarlokusvæðis. 

Aukið viðnám gegn blóðflæðinu og lokuþrýstingsbratti (e. transvalvular pressure gradient) veldur þar að 

auki auknu vinnuálagi á vinstri slegilinn sem leiðir til ofvaxtar hans (Rajput og Zeltser, 2021). 

Ósæðarlokuþrengsli er algengasti hjartalokusjúkdómurinn um allan heim, en um 2-4% af einstaklingum 

75 ára og eldri glíma við sjúkdóminn (Tabata o.fl., 2019). Algengi sjúkdómsins fer hækkandi vegna 

aukinna lífslíka og hækkandi aldurs samfélagsins (Carità o.fl., 2016; Nechwatal, 2018).  

Ósæðarlokuþrengsli geta verið einkennalaus eða framkallað einkenni líkt og yfirlið, andþrengsli, 

hjartaöng, brjóstverki og hjartabilun. Batahorfur eru ekki góðar í tilfellum alvarlegra eða 

einkennamyndandi ósæðarlokuþrengsla nema framkvæmd séu lokuskipti (Rajput og Zeltser, 2021; 

Tabata o.fl., 2019). Þegar einkenni ósæðarlokuþrengsla hafa komið fram er sjúkdómurinn almennt talinn 

vera banvænn sé hann ekki meðhöndlaður (Carabello og Paulus, 2009) en meðallíftími einstaklinga eftir 

að einkenni koma fram eru einungis 2 til 3 ár (Pereira o.fl., 2013). Sé meðhöndlun veitt tímanlega getur 

einstaklingurinn lifað eðlilegan líftíma (Carabello og Paulus, 2009). 

1.3.1 Tíðni ósæðarlokuþrengsla á Íslandi 

Í íslenskri rannsókn (2014) var tíðni ósæðarlokuþrengsla rannsökuð, á þýði eldri einstaklinga á Íslandi 

völdum af handahófi. Þá voru notuð gögn úr hjartaómskoðunum og tölvusneiðmyndatökum til að meta 

hvort ósæðarlokuþrengsli voru til staðar hjá þessum hópi. Yfir heildina fundu rannsakendur út að tíðni 

alvarlegra ósæðarlokuþrengsla, hjá íslenskum einstaklingum eldri en 70 ára, var 4,3% út frá 

hjartaómskoðun og 5,9% út frá tölvusneiðmyndum. Einnig spáðu þeir því að þessi tíðni muni rúmlega 

tvöfaldast fyrir árið 2040 og meira en þrefaldast fyrir árið 2060 hjá íslenskum einstaklingum eldri en 70 

ára, sjá mynd 3. Því má álykta að ósæðarlokuþrengsli muni verða stórt heilsufarsvandamál á næstu 

áratugum (Danielsen o.fl., 2014). 

 

 

Mynd 3: Ályktun um tíðni ósæðarlokuþrengsla á Íslandi frá árinu 2012 til 2060 (Danielsen o.fl., 
2014) 
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1.3.2 Meðferð við ósæðarlokuþrengslum 

Ósæðarlokuþrengsli er algengasti hjartalokusjúkdómurinn sem leiðir til þess að einstaklingar þurfa að 

fara í aðgerð, annaðhvort opna hjartaskurðaðgerð eða aðgerð með þræðingartækni (Nechwatal, 2018). 

Þörf getur verið á meðferð sem felur í sér lokuskipti, hjá sjúklingum með einkenni, til að auka batahorfur 

þeirra (Tabata o.fl., 2019). Ósæðarlokuskipti með opinni hjartaskurðaðgerð hefur verið hin hefðbundna 

meðferðaríhlutun fyrir sjúklinga með einkenni alvarlegra ósæðarlokuþrengsla. Áður en TAVI aðgerðir 

komu til var einungis hægt að veita meðferð með þvagræsilyfjum og blöðru-lokulögun (e. balloon 

valvuloplasty) sem líknandi meðferð hjá þeim hópi sem var metinn í hárri áhættu fyrir opinni 

hjartaskurðaðgerð. Með þróun ósæðarlokuísetningar með þræðingartækni, TAVI aðgerð, hefur komið 

fram nýtt lífstækifæri fyrir sjúklinga sem áður var ekki treyst í hefðbundna skurðaðgerð þar sem TAVI 

aðgerð veitir bata ásamt marktækt betri lífslíkum (Mahmaljy o.fl., 2021). 
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1.4 TAVI aðgerð – Ósæðarlokuísetning með þræðingartækni 

Upphaf TAVI aðgerða var árið 2002 í Frakklandi (Guðmundsdóttir, 2017) og er talið að um 350.000 

aðgerðir hafa verið gerðar í u.þ.b. 70 löndum (Sarmento-Leite og Junior, 2020). TAVI eða 

ósæðarlokuísetning með þræðingartækni, er ein þeirra aðgerða sem hægt er að framkvæma við 

hjartalokusjúkdómum (Butter o.fl., 2018) og hefur sýnt fram á að vera árangursríkur meðferðarmöguleiki 

fyrir sjúklinga með alvarleg ósæðarlokuþrengsli (Suppan o.fl., 2020). Í TAVI aðgerð er nýrri ósæðarloku 

komið fyrir í stað gömlu með því að nota þræðingartækni og er oftast þrætt í gegnum slagæð í læri 

(Lárusdóttir o.fl., 2021). Sé af einhverjum ástæðum það ekki mögulegt er hægt að nota aðrar 

þræðingaraðferðir sem fela þó oft í sér meira inngrip. Hægt er til dæmis að þræða í gegnum 

viðbeinsæðina (e. subclavian), hjartabroddinn (e.apical) eða ósæðina (Mahmaljy o.fl., 2021).  

TAVI aðgerð er tiltölulega nýr aðgerðarmöguleiki sem hentar fyrir þá einstaklinga sem ekki er treyst 

til að fara í opna hjartaaðgerð, t.d. vegna hrumleika. Þeir sem fara í TAVI aðgerð eru því oft eldri og 

hrumari en þeir sem fara í hefðbundna opna hjartaaðgerð og eru því líklegri til að vera að glíma við fleiri 

sjúkdóma heldur en einungis hjartalokusjúkdóminn (Butter o.fl., 2018; Nielsen, 2012). Þróun TAVI 

aðgerða hefur verið hröð síðustu ár og má sjá mikla aukningu í fjölda aðgerða. Rannsóknir hafa aðallega 

beinst að þeim sjúklingahópi sem er í mikilli áhættu fyrir opinni aðgerð og taldir óskurðtækir. Síðustu ár 

hafa rannsóknir einnig beinst að sjúklingahópum í meðal- og lítilli áhættu. Þær rannsóknir hafa sýnt fram 

á góðan árangur og eru vísbendingar um að árangurinn gæti verið betri en hjá þeim sem gangast undir 

opna aðgerð. Rannsaka þarf betur endingartíma hjartalokanna sem notaðar eru í TAVI aðgerðum áður 

en mælt er með þeim aðgerðarmöguleika fyrir sjúklingahópa í lítilli áhættu (Lárusdóttir o.fl., 2021). 

1.4.1 TAVI aðgerðir á Íslandi 

Fyrsta TAVI aðgerðin á Íslandi var gerð í janúar 2012. Frá fyrstu aðgerðinni til júní 2020 hafa 189 

sjúklingar undirgengist aðgerðina (Lárusdóttir o.fl., 2021). Samkvæmt rannsókn Lárusdóttur og félaga 

(2021) voru 58,2% sjúklinganna karlmenn á móti 41,8% kvenmönnum. Meðalaldur sjúklinganna var 83 

+/- 6 ár (bil 67-93 ára). Tuttugu og fjórar aðgerðir voru gerðar hér á landi að meðaltali á ári frá 2012 til 

2019. Síðastliðin ár hefur framkvæmd TAVI aðgerða á Landspítalanum verið töluvert einfölduð. Frá maí 

2016 er eingöngu beitt slævingu við aðgerðina en í fyrstu 50 aðgerðunum voru sjúklingarnir svæfðir. Við 

framkvæmd TAVI aðgerðar eru tveir hjartalæknar, hjartaþræðingarteymi, svæfingahjúkrunarfræðingur 

og svæfingalæknir til staðar. Stífum vír er komið fyrir í slagæð læris upp í vinstri slegil, þar á eftir er 

samanþjappaða lokan dregin eftir vírnum og komið fyrir á sinn stað í ósæðarlokubaugnum og nýja lokan 

þanin út inn í ósæðarloku sjúklings (Lárusdóttir o.fl., 2021). Í öllum tilvikum TAVI aðgerða hér á landi var 

notast við þræðingartækni í gegnum slagæð í læri sjúklings, nema í eitt skipti en þá þurfti að fara í 

gegnum viðbeinsslagæðina (Lárusdóttir o.fl., 2021). Eftir greiningu á niðurstöðum rannsóknar 

Lárusdóttur og félaga (2021), ábendingar og árangur ósæðarlokuísetningar með þræðingartækni (TAVI) 

á Íslandi, var ályktað svo að árangur TAVI aðgerða á Íslandi er góður þegar tekið er tillit til 

lífslíkra/heildarlifunar fyrstu árin eftir aðgerðina og til alvarlegra fylgikvilla sem geta komið innan 30 daga 

(Lárusdóttir o.fl., 2021).  



8 

1.5 Hjartaendurhæfing 

1.5.1 Mikilvægi hjartaendurhæfingar og ávinningur hennar 

Hjartaendurhæfing er safn aðgerða sem miða að því að bæta líkamlega færni og andlega líðan sjúklinga 

með hjarta-og æðasjúkdóma til að draga úr framgangi sjúkdóms og mögulega snúa við þróun hans. Þrír 

meginþættir hjartaendurhæfingar eru: líkamleg þjálfun, lífsstílsbreytingar og sálfræðileg íhlutun en 

undirþætti þeirra má sjá á mynd 4. Mælt er með hjartaendurhæfingu fyrir ýmsa hjarta-og æðasjúkdóma 

líkt og hjá sjúklingum með stöðuga hjartakveisu, langvinna hjartabilun, þeim sem hafa fengið hjartadrep, 

eftir opnar hjartaaðgerðir og kransæðavíkkanir vegna kransæðasjúkdóms, hjartaígræðslu og 

hjartalokuaðgerðir. Á meðal þessara sjúklingahópa hefur hjartaendurhæfing sýnt fram á bætta 

áreynslugetu, lífsgæði og stjórn á áhættuþáttum fyrir hjarta-og æðasjúkdóma. Enn fremur minnkar 

hjartaendurhæfing dánartíðni vegna hjarta-og æðasjúkdóma (Sperlongano o.fl., 2021). 

 

Mynd 4: Meginþættir hjartaendurhæfingar (Sperlongano o.fl., 2021). 

 

Rekja má ávinning hjartaendurhæfingar sem byggir á þjálfun til ýmsa meinafræðilegra þátta, m.a. 

minnkun á helstu áhættuþáttum svo sem reykingum, offitu og slagæðaháþrýstingi, bæting á 

samsetningu lípíða (e. lipid profile), bætt lyfjaheldni (e. medication adherence), greining og meðferð á 

þunglyndi, minnkun á bólgum, formeðhöndlun blóðþurrðar (e. ischemic preconditioning), bætt virkni 

innþekju, bætt insúlínnæmi og gildi glúkósa auk ákjósanlegra jafnvægi á blóðstorknunarferli líkamans 

(e. fibrinolytic balance). Hjartaendurhæfing virðist einnig hjálpa til við endurbyggingu hjartavöðvans með 

því að stuðla að minnkun rúmmáls vinstri slegils, aukningu á útstreymisbroti vinstri slegils og bætingu í 

aflfræði vinstri slegils og gáttar (Sperlongano o.fl., 2021). 

Hjartaendurhæfing skiptist í þrjú stig. Fyrsta stigið nær yfir fyrstu 6 vikurnar eftir veikindi og/eða 

inngrip í tenglum við hjarta. Annað stigið er alla jafnan í fjórar til átta vikur og einkennist af því að það 

hefst og lýkur með hámarksþolprófi. Þriðja stigið er viðhaldsþjálfun en ráðlagt er að halda þjálfun og 

almennri hreyfingu áfram. HL stöðin í Reykjavík sér m.a. um grunn-og viðhaldsþjálfun fyrir hjarta-og 

lungnasjúklinga en hún hefur verið starfræk frá því árið 1989 (Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). 

Það getur reynst einstaklingum mikil áskorun, líkamlega, sálrænt og félagslega að byrja að taka þátt 

aftur í samfélaginu og aðlagast því á ný eftir hjartalokuaðgerð (Nechwatal, 2018). Jafnframt eru 
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einstaklingar sem fara í endurhæfingu eftir TAVI aðgerð oft mjög hrumir, með mikla skerðingu í 

daglegum athöfnum, ósjálfstæðir og í hárri áhættu fyrir fylgikvillum (Zanettini o.fl., 2014). 

Hjartaendurhæfing hefur nýst þessum einstaklingum en hún auðveldar bataferlið, eykur líkamlega getu 

og bætir andlega líðan sem og að halda í skefjum þróun frekari hjartasjúkdóma (Butter o.fl., 2018). 

Hjartaendurhæfing hvetur sjúklinga til að hámarka virkni sína, draga úr þróun og jafnvel stöðva framrás 

sjúkdómsins með jákvæðum breytingum á lífsstíl sjúklingsins (Anayo o.fl., 2019). Rannsóknir sem 

skoðað hafa áhrif þjálfunar eftir TAVI aðgerðir erlendis hafa sýnt að þjálfun er öruggur og árangursríkur 

valmöguleiki fyrir þessa einstaklinga til að jafna sig og auka virkni sína og getu eftir aðgerðina (Pressler 

o.fl., 2016). 

Mikilvægt markmið TAVI aðgerðar fyrir aldraða sjúklinga er að auka daglega virkni þeirra. 

Hjartaendurhæfing hefur sýnt fram á að bæta sjálfstæði í daglegu lífi og heilsutengd lífsgæði. Þjálfun 

undir eftirliti eftir TAVI aðgerð stuðlar að minni byltuhættu, sem getur stuðlað að útskrift aftur í heimahús 

og dregið úr byrði fylgikvilla sem myndu fylgja beinbrotum. Mikilvægt er að meðhöndla einnig 

sálfræðilega þætti, líkt og kvíða, en með því að bæta þá þætti er hægt að stuðla að auknum lífsgæðum. 

Samantekt yfir áhrif hjartaendurhæfingar eftir TAVI aðgerð má sjá á mynd 5 (Sperlongano o.fl., 2021). 

Sterklega er mælt með hjartaendurhæfingu fyrir sjúklinga eftir hjartaaðgerð, sérstaklega fyrir eldri 

einstaklinga vegna annarra fylgikvilla sem geta komið fram vegna aldurs þeirra og skertrar hreyfigetu 

(Russo o.fl., 2014). 

 

Mynd 5: Samantekt yfir áhrif hjartaendurhæfingar eftir TAVI aðgerð (Sperlongano o.fl., 2021) 

 

1.5.2 Erlendar rannsóknir um áhrif hjartaendurhæfingar eftir inngrip vegna 
ósæðarlokuþrengsla 

Rannsóknir Eichler og félaga (2017) og Zanettini og félaga (2014) sýndu fram á sambærilegar 

niðurstöður þegar litið er til árangurs fjölþátta hjartaendurhæfingar hjá einstaklingum eftir TAVI aðgerð. 

Niðurstöður þeirra beggja sýndu fram á aukna getu í daglegum athöfnum, bætt lífsgæði, aukið sjálfstæði 

og minni hrumleika (Eichler o.fl., 2017; Zanettini o.fl., 2014). Þegar horft er sérstaklega til 

hjartaendurhæfingar byggðri á þjálfun eftir TAVI aðgerð sýndi Nechwatal (2018) fram á að þjálfunin gæti 

bætt áreynslugetu, göngugetu, vöðvastyrk, getu til daglegra athafna og lífsgæði einstaklinganna ásamt 

því að minnka fallhættu og hrumleika. Með slíkri þjálfun er einnig hægt að stuðla að því að 

einstaklingarnir geti útskrifast heim til sín að endurhæfingu lokinni (Nechwatal, 2018). Auk þess hafa 
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rannsóknir sýnt að þeir sem fóru í hjartaendurhæfingu eftir TAVI aðgerð höfðu sex mánuðum seinna 

hærri lífslíkur samanborið við þá sem afþökkuðu endurhæfingu. Jafnframt getur hjartaendurhæfing sem 

ýtir undir líkamlega hreyfingu ásamt andlegri-og félagslegri þjálfun eftir TAVI aðgerð aukið lífslíkur meira 

en hefðbundin öldrunarendurhæfing ein og sér (Butter o.fl., 2018). 

Tamuleviciute-Prasciene og félagar (2018) gerðu rannsókn þar sem þau skoðuðu og tóku saman 

rannsóknir um áhrif hjartaendurhæfingar sem meðferðarmöguleika fyrir eldri og hruma einstaklinga með 

hjartalokusjúkdóma. Meðal annars kom fram að snemmbær hjartaendurhæfing, sem fól í sér þolæfingar 

og aðrar leikfimisæfingar, eykur sjálfstæði sjúklinga sem höfðu hlotið meðferð sem fól í sér inngrip vegna 

ósæðarlokuþrengsla. Til að meta sjálfstæði sjúklinganna notuðu þeir Barthel index, hreyfigetu og 

starfræna getu. Þegar skoðaðar voru rannsóknir sem snéru að árangri sjúklinga eftir 

hjartaendurhæfingu, sem samanstóð af þolæfingum, mótstöðuæfingum og innöndunarvöðvavinnu, eftir 

því hvaða inngrip átti sér stað við ósæðarlokuskipti kom í ljós að sjúklingar sem höfðu farið í TAVI aðgerð 

og þeir sem fóru í hefðbundna skurðaðgerð náðu sambærilegum árangri. Þá var hrumleiki þessara hópa 

metinn með Barthel index og FIM (functional independece measure) prófinu, en báðir hóparnir bættu 

sig marktækt í báðum prófunum (Tamuleviciute-Prasciene o.fl., 2018). 

Þrátt fyrir aukna framkvæmd TAVI aðgerða er samt tiltölulega lítið til af rannsóknum sem segja til um 

áhrif og árangur hjartaendurhæfingar hjá þessum einstaklingum (Völler o.fl., 2015). Til að mynda eru 

ekki til rannsóknir um áhrif hjartaendurhæfingar eftir TAVI aðgerðir á Íslandi og því er mikilvægt að 

rannsaka þetta efni betur t.d. til að auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks sem sinna þessum hópi til að 

bæta hag þessa einstaklinga og hámarka árangur aðgerðarinnar. 

1.5.3 Árangur hjartaendurhæfingar á Íslandi 

Í nýlegri rannsókn Hólmgeirsdóttur og félaga (2019) var metið hvort hjartaendurhæfing (stig II) á HL 

stöðinni bætti líkamlega afkastagetu (w/kg), á hámarksþolprófi í lok þjálfunartímabils, hjá 76 sjúklingum 

með hjartabilun. Endurhæfingin fólst í skipulagðri þjálfun, þol-og styrktaræfingar ásamt vöðvateygjum 

og jafnvægisæfingum þrisvar sinnum í viku og var í allt að klukkutíma í senn. Framkvæmt var upphafs- 

og lokaþolpróf til að meta árangur þjálfunarinnar en útskriftarþolpróf var framkvæmt þegar 

skjólstæðingur var hættur að sýna framfarir við þjálfun eða hafði náð 80% af hámarksálagi á 

upphafsþolprófi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að afkastageta skjólstæðinganna jókst marktækt 

um 16% að meðaltali. Með tilliti til aldurs bætti eldri aldurshópurinn (65-83 ára) meðalafkastagetu sína 

um 19% en yngri aldurshópurinn (36-64 ára) um 12%, eldri aldurshópurinn bætti sig tölfræðilega 

marktækt meira heldur en yngri aldurshópurinn (Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). Áhugavert var einnig að 

tíðni æfinga í viku hafði mikil áhrif á útkomu skjólstæðinganna. Þeir sem mættu oftar en tvisvar í viku í 

þjálfun bættu afkastagetu sína um 18% á meðan þeir sem mættu tvisvar sinnum eða sjaldnar bættu sig 

um 6%. Því má sjá að mikilvægt er að nýta hjartaendurhæfingu hér á landi þar sem markviss 

hjartaendurhæfing skilar aukinni líkamlegri afkastagetu hjá einstaklingum með hjartabilun og skert 

útstreymisbrot hjarta (Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). 

Árið 2015 var einnig gerð rannsókn af Ammendrup og félögum (2015) um áhrif hjartaendurhæfingar 

á HL stöðinni á líkamlega heilsu og lífsgæði einstaklinga sem farið höfðu í kransæðahjáveituaðgerð eða 

annað kransæðainngrip. Einstaklingarnir mættu að meðaltali rúmlega 2 sinnum í viku í rúmlega 8 vikur. 
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Árangur hjartaendurhæfingar var metinn með samanburði á þrektölu einstaklinganna, blóðþrýstings- og 

púlssvörun þeirra úr áreynsluprófi, sem tekið var annars vegar við upphaf og hinsvegar við lok 

þjálfunartímabils, sem og líkamsþyngdarstuðul þeirra. SF-36v2 lífsgæðakvarðinn var notaður til að meta 

heilsutengd lífsgæði einstaklinganna. Einstaklingar sóttu stig II hjartaendurhæfingu sem byggist upp af 

þol-og styrktaræfingum ásamt vöðvateygjum og jafnvægisæfingum. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu 

til kynna að 6,1% aukning varð á hámarkspúlsi og þrek batnaði um 14,4% (Ammendrup o.fl., 2015). 

Einstaklingum var skipt í tvo hópa eftir því hversu oft þeir mættu í viku að æfa en hjá þeim sem æfðu 

sjaldnar var 10,1% aukning á þrektölu en á sama tíma 19,8% hjá þeim sem æfðu oftar. Því mátti álykta 

að tíðni þjálfunar hafði marktæk áhrif á bætingu í þreki. Hópnum var einnig skipt eftir aldri, 32-64 ára og 

65-86 ára, og bættu báðir afkastagetu sína svipað eða 14,6% og 14,1%. Við mat í lok þjálfunar, mátu 

þátttakendurnir að líkamleg líðan væri betri en sama átti ekki við um andlega líðan. Því mátti álykta út 

frá niðurstöðum Ammendrup og félaga að hjartaendurhæfing eftir kransæðainngrip bætir þrek og 

líkamlega vellíðan (Ammendrup o.fl., 2015). 

Andersen og félagar rannsökuðu árið 2006, áhrif hjartaendurhæfingar fyrir einstaklinga með 

hjartabilun. Upphafsmælingar rannsóknarinnar fólust í þrekprófi með hámarkssúrefnisupptöku, 

vöðvastyrksmælingum, 6 mínútna gönguprófi, öndunarprófi (spirometria), spurningalista um heilsutengd 

lífsgæði, útfallsbrot mælt með hjartaómskoðun og blóðmælingum á atrial natriuretic peptide (ANP) og 

brain natriuretic peptide (BNP). Hópnum var skipt í tvennt með slembiröðun, annar hópurinn var 

þjálfunarhópur og hinn viðmiðunarhópur (Andersen o.fl., 2006). Þjálfunarhópurinn mætti í hópmeðferð 

tvisvar í viku í fimm mánuði. Hver tími fól í sér tíu mínútna upphitun, síðan var hjólað á þrekhjóli í 15 

mínútur og þar á eftir farið í stöðvaþjálfun þar sem gerðar voru liðkandi og styrkjandi æfingar í 20 

mínútur. Tíminn endaði á vöðvateygjum. Þjálfunarhópurinn mætti einnig á fyrirlestra sem fjölluðu um 

hreyfingu, slökun og næringu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að þjálfunarhópurinn bætti sig 

meira en viðmiðunarhópurinn í vöðvastyrk í framanlærisvöðva, tímalengd og hámarksálagi á þrekhjóli 

og í 6 mínútna gönguprófinu. Andersen og félagar ályktuðu þó að ávinningurinn sem náðist stafaði af 

auknum vöðvastyrk frekar en aukinni starfsgetu hjarta og lungna (Andersen o.fl., 2006). 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina árangur hjartaendurhæfingar, á HL stöðinni í Reykjavík, á 

hámarksafkastagetu einstaklinga sem farið hafa í TAVI aðgerð á Íslandi á tímabilinu 2012-2021. 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu gefa mikilvægar upplýsingar þegar kemur að því að velja hentuga 

endurhæfingu fyrir einstaklinga sem farið hafa í TAVI aðgerð. Sértæk markmið rannsóknarinnar eru að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Er munur á árangri hjartaendurhæfingar á afkastagetu einstaklinga sem farið hafa í TAVI 

aðgerð eftir aldri? 

• Er munur á árangri hjartaendurhæfingar á afkastagetu einstaklinga sem farið hafa í TAVI 

aðgerð eftir ástundun? 

• Er munur á árangri hjartaendurhæfingar á afkastagetu einstaklinga sem farið hafa í TAVI 

aðgerð eftir kynjum? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Þessi rannsókn er afturvirk gagnarannsókn með hálftilraunasniði (e. quasi-experimental one-group pre 

and posttest) þar sem einn hópur var fenginn í mælingu fyrir og eftir íhlutun. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar sem fóru í TAVI aðgerð á Íslandi á árunum 2012-2021 

og sóttu hjartaendurhæfingu (stig II) á HL stöðinni í Reykjavík í kjölfarið. Rannsóknin náði til tíu 

einstaklinga en hópurinn samanstóð af sjö karlmönnum á aldrinum 70 til 89 ára og þremur kvenmönnum 

á aldrinum 70 til 78 ára.  

Alls hófu 15 einstaklingar þjálfun, af þeim héldu tveir einstaklingar áfram í framhaldshóp án þess að 

taka útskriftarpróf að eigin ósk en þrír einstaklingar hættu vegna annarra veikinda. Forsenda fyrir nýtingu 

gagna í þessari rannsókn var að einstaklingurinn hefði þreytt þolpróf bæði við upphaf og lok 

þjálfunartímabils. Af þeim ástæðum var ekki hægt að nýta gögn þeirra fimm aðila sem ekki fóru í 

útskriftarþolpróf.  

3.3 Breytur/Útkomumælingar 

Allar breytur voru mældar fyrir og eftir endurhæfingartímabil.  

Eftirfarandi breytur voru skráðar og/eða mældar: aldur, kyn, hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðull 

(BMI), hámarksafl mælt í vöttum (w) á þolprófi, þrektala (w/kg), hæsti og lægsti blóðþrýstingur á þolprófi, 

hámarks- og lágmarkspúls á þolprófi. Þar að auki var fjöldi skipta skráð niður sem einstaklingurinn mætti 

í þjálfun og fjöldi vikna sem einstaklingurinn var í þjálfun. 

3.4 Upplýsingar varðandi hámarksþolpróf við upphaf og lok þjálfunar 

Til að meta þrektölu þátttakanda, mælda í w/kg, var framkvæmt hámarksáreynsluþolpróf á HL stöðinni 

í Reykjavík við upphaf og lok þjálfunartímabilsins. Þolprófið er staðlað hámarksáreynsluþolpróf á 

þrekhjóli, tekið af lækni og sjúkraþjálfara. Gert var ráð fyrir að prófið stæði yfir í um 8-12 mínútur. 

Blóðþrýstingurinn var mældur í hvíld og á mínútu fresti þar til liðnar voru 3-4 mínútur eftir að prófi hafði 

verið lokið. Ásamt því var 12 leiðslu hjartalínurit tekið til að fylgjast með hjartslætti, bæði hraða og takti 

(takttruflunum). Álag prófsins var stigvaxandi og var Borg álagsskalinn notaður til að meta upplifun álags 

(Borg, 1990) á meðan á prófinu stóð. Þar að auki var skráð hvort þátttakandinn væri með gangráð eða 

bjargráð og upplýsingar um lyf þátttakanda. Niðurstaða prófsins var metin með því að finna þrektölu 

einstaklingsins sem var reiknuð út frá hámarksafli (w) sem hlutfall af líkamsþyngd (kg). Þjálfunaráætlun 

fyrir hvern og einn þátttakanda, álag (w) og þjálfunarpúls, var einnig reiknuð út frá upphafsþolprófinu. 

3.5 Skipulag íhlutunar 

Þjálfun þátttakendanna byggðist á styrktar-og þolæfingum og var einstaklingsmiðuð. Æft var þrisvar 

sinnum í viku, klukkutíma í senn. Hver æfing samanstóð af því að hjóla í allt að 25 mínútur en í byrjun 

endurhæfingartímabils var þessi tími þó styttur ef úthald skjólstæðinganna var lítið. Fyrstu fimm 

mínúturnar voru skipulagðar sem upphitun, en þá var hjólað á léttu álagi. Næstu 18 mínútur fólu í sér 
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að hjóla á um 40-80% af hámarksafkastagetu skjólstæðingsins, samkvæmt niðurstöðum 

upphafsþolprófs. Hjólaæfingunni lauk með því að hjóla á léttu álagi í tvær mínútur. Þolþjálfun var annað 

hvort lotubundin eða samfelld. Lotubundin þjálfun var notuð í stað samfelldrar, þar sem hjólað var í tvær 

til fimm mínútur og hvílt í eina mínútu á milli, ef einstaklingurinn réð ekki við samfellda þjálfun. Seinni 

hluti æfingarinnar fólst í styrkjandi æfingum, liðleikaæfingum, vöðvateygjum og jafnvægisæfingum, þær 

æfingar tóku allt að 25 mínútur. Eftir því sem leið á æfingatímabilið var ákefð og lengd þjálfunar aukin. 

Þjálfunin byggðist á niðurstöðum upphafsþolprófs, blóðþrýstingsmælingum, einnar leiðslu 

hjartalínuriti (Quinton og síðar Cardiowise) og álagi (w) í æfingatímum. Notast var við Borg-álagsskala 

til að meta upplifun skjólstæðings af líkamlegu álagi en einnig var metið hversu mikið líkamlegt álag var 

í æfingum. Í byrjun æfingatímabils var álag skjólstæðings um 40% af hámarksálagi sem náðist á þolprófi. 

Álagið var minnkað eða aukið ef lífsmörk (púls og blóðþrýstingur), hjartalínurit og upplifun 

skjólstæðinganna af líkamlegu álagi af Borg-álagskalanum gáfu ástæðu til þess að breyta álaginu. 

Reiknað var með að þjálfunarpúls þátttakendanna væri um 60% til 80% af hámarkspúlsi þeirra á 

upphafsþolprófi og upplifun þeirra á Borg-álagsskalanum væri á bilinu 11 til 14. 

Í hvert skipti sem þátttakandi mætti í æfingartíma var púls og blóðþrýstingur mældur við komu, í 

miðjum æfingartímanum og síðan í lok æfingar. Í miðjum tímanum var einnig spurt út í Borg-

álagsskalann. Í hverri viku var fylgst með líkamsþyngd og oftar ef þess þurfti, t.d. ef aukin mæði eða 

þyngdaraukning átti sér stað. Í upphafi æfingartímabils var notast við hjartalínurit til að fylgjast með 

skjólstæðingunum en í lok tímabilsins var notast við Polar púlsmæli ef viðbrögð þátttakandans við 

þjálfuninni voru eðlileg og ástand hans stöðugt. Þegar þátttakandinn var hættur að sýna framfarir í 

þjálfuninni eða hafði náð 80% af hámarksálagi á upphafsþolprófi lauk þjálfunartímabilinu og tekið var 

útskriftarþolpróf. 

3.6 Tölfræðiúrvinnsla 

Gögnin voru til í gagnasafni HL stöðvarinnar og gáfu upplýsingar um hámarksafkastagetu (w/kg) annars 

vegar fyrir og hins vegar eftir endurhæfingartímabilið hjá einstaklingum sem höfðu farið hafa í TAVI 

aðgerð. Einnig voru fleiri upplýsingar í gögnunum eins og kyn, aldur, ástundun, líkamsþyngdarstuðull 

(BMI), hæð og þyngd einstaklinganna. Tölfræðiforritið Jamovi var notað til að greina gögnin. 

Marktektarmörk voru sett sem 0,05 (5%). Lýsandi tölfræði var notuð til að meta bakgrunnsupplýsingar 

þátttakendanna, bæði við upphafsmælingu og lokamælingu rannsóknarinnar. Pöruð T próf voru 

framkvæmd til að meta niðurstöður milli þolprófa ásamt því að blönduð dreifnigreining (e. Mixed-model 

ANOVA) var notuð til að meta víxlhrif á milli breyta.  

3.7 Leyfi og siðferðisleg álitamál 

Leyfi fyrir rannsókninni var fengið frá Vísindasiðanefnd (VSN-21-144) og frá HL stöðinni í Reykjavík áður 

en gagnavinna hófst. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Siðferðisleg álitamál er notkun gagna 

sjúklinga í rannsóknarskyni án samþykkis þeirra og vitundar. Ekki var aflað upplýsts samþykkis þar sem 

öflun gagna var einungis úr sjúkraskrám. Gögn og niðurstöður verður ekki hægt að tengja einstaklingum. 

Rannsakandi er bundinn þagnareið. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar þátttakanda 

Allir einstaklingar þessarar rannsóknar gengust undir TAVI aðgerð og fóru í kjölfarið í 

hjartaendurhæfingu á HL stöðinni í Reykjavík. Niðurstöður frá tíu einstaklingum, þremur konum (30%) 

og sjö karlmönnum (70%) lágu fyrir til greiningar. Alls hófu 15 einstaklingar þjálfun eftir TAVI aðgerð, af 

þeim héldu tveir einstaklingar áfram í framhaldshóp án þess að taka útskriftarpróf að eigin ósk en þrír 

einstaklingar hættu vegna annarra veikinda. Forsenda fyrir nýtingu gagna í þessari rannsókn var að 

einstaklingurinn hefði farið í þolpróf bæði við upphaf og lok þjálfunartímabils. Af þeim ástæðum var ekki 

hægt að nýta gögn þeirra fimm aðila sem ekki fóru í útskriftarþolpróf. 

Bakgrunnsupplýsingar þátttakendanna við upphaf þjálfunartímabils má finna í töflu 1. 

Útkomumælingar sem lágu fyrir til greiningar voru eftirfarandi: aldur, þyngd, hæð, líkamsþyngdarstuðull 

(BMI), hvíldarpúls, hámarkspúls, efri mörk blóðþrýstings (SBP) og neðri mörk blóðþrýstings (DBP) í 

hvíld, SBP og DBP við hámarksálag, hámarksafl og þrektala þátttakanda. Meðalaldur þátttakanda var 

76,4 ár (70 – 89 ára), hjá kvenmönnum var meðalaldurinn 73 ár (70 – 78 ára) en hjá karlmönnum 

tæplega 78 ár (70 – 89 ára). Meðalhámarksafl þátttakanda var 115 w, hjá karlmönnum var 

meðalhámarksafl þeirra 131 w en hjá kvenmönnum 79 w. Meðalþrektala þátttakendanna var 1,39 w/kg 

og var spönnin 0,7 – 2,1 w/kg, hjá karlmönnunum var meðalþrektalan 1,59 w/kg en hjá kvenmönnunum 

var hún 0,93 w/kg.  

 

Tafla 1: Upphafsmælingar þátttakanda (meðaltal ± staðalfrávik (spönn)) 

Breytur  Allir þátttakendur (n=10) Konur (n=3) Karlar (n=7) 

Aldur (ár) 76,4 ± 6,3 (70 - 89) 73,0 ± 4,4 (70 - 78) 77,9 ± 6,7 (70 - 89) 

Þyngd (kg) 84,4 ± 12,1 (69 - 99) 88,0 ± 16,5 (69 - 99) 82,9 ± 10,9 (70 - 96) 

Hæð (cm) 175,7 ± 10,5 (160 - 188) 163,0 ± 3,0 (160 - 166) 181,1 ± 6,9 (172 - 188) 

Líkamsþyngdarstuðull 

(BMI (kg/m2))  
27,3 ± 5,0 (21 - 36) 33,0 ± 5,2 (27 - 36) 24,9 ± 2,3 (21 - 27,2) 

Hvíldarpúls (slög/mín) 76,9 ± 8,4 (66 - 91) 79,3 ± 5,8 (76 - 86) 75,9 ± 9,5 (66 - 91) 

Hámarkspúls (slög/mín) 119,6 ± 23,2 (84 - 156) 126,0 ± 23,9 (100 - 147) 116,9 ± 24,2 (84 - 156) 

SBP í hvíld (mmHg) 125,5 ± 22,2 (90 - 160) 130,0 ± 10,0 (120 - 140) 123,6 ± 26,3 (90 - 160) 

SBP við hámarksálag 

(mmHg) 
174,5 ± 32,5 (130 - 220) 178,3 ± 12,6 (165 - 190) 172,9 ± 39,0 (130 - 220) 

DBP í hvíld (mmHg) 75,5 ± 11,2 (60 - 100) 73,3 ± 5,8 (70 - 80) 76,4 ± 13,1 (60 - 100) 

DBP við hámarksálag 

(mmHg) 
80,5 ± 13,8 (60 - 100) 83,3 ± 11,6 (70 - 90) 79,3 ± 15,4 (60 - 100) 

Hámarksafl (w) 115,2 ± 39,3 (65 - 200) 78,7 ± 12,7 (65 - 90) 130,9 ± 36,2 (98 - 200) 

Þrektala (w/kg) 1,39 ± 0,46 (0,7 - 2,1) 0,93 ± 0,32 (0,7 - 1,3) 1,59 ± 0,37 (1,1 - 2,1) 

Kg: kílógrömm; cm: sentimetri; m: metri; mmHg: millimetri kvikasilfurs; mín: mínútur; w: vött; SBP: efri mörk 

blóðþrýstings; DBP: neðri mörk blóðþrýstings. 
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4.2 Niðurstöður á milli upphafs- og lokamælingar 

Niðurstöður tíu einstaklinga lágu fyrir til greiningar. Allir þreyttu upphafsþolpróf í byrjun þjálfunartímabils 

og útskriftarþolpróf í lokin. Þátttakendur voru að meðaltali í níu vikur í þjálfun (spönn 6 – 13) og mættu 

að meðaltali í rúmlega 21 skipti (spönn 16 – 31). Í töflu 2 má sjá niðurstöður upphafsmælingar og 

lokamælingar, meðaltalsmun á milli mælinga, prósentuhlutfall meðaltalsmunar og p-gildi. 

Marktæk jákvæð breyting var á hámarksafli þátttakanda (p = 0,027) en hámarksafl jókst um 11,4%. 

Ekki var marktækur munur á öðrum breytum. Hjá þýðinu voru breyturnar þyngd og afkastageta rétt yfir 

0,05 en undir 0,1 í p-gildum (marktektarmörkum). Breytan þyngd var með p-gildið = 0,081 og breytan 

afkastageta var með p-gildið = 0,057. Þegar litið er á niðurstöður á milli kynja mátti sjá að marktækur 

munur var á breytunni þyngd hjá kvenmönnunum en ekki öðrum breytum. Ekki var marktækur munur á 

milli mælinga hjá karlmönnum á neinum breytum. 
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Tafla 2: Niðurstöður á milli upphafsmælingar og lokamælingar (meðaltal ± staðalfrávik (spönn)) 

Mælingar/Breytur Upphafsmæling Lokamæling 
Meðaltals

munur  

% 

Hlutfall 
p-gildi 

Þyngd (kg) 
     

Allir (n=10) 84,40 ±12,10 (69 - 99) 83,80 ± 11,82 (67 - 97) 0,60 0,7% 0,081 

Konur (n=3) 88,00 ± 16,52 (69 - 99) 86,33 ± 16,77 (67 - 97) 1,67 1,9% 0,038 

Karlar (n=7) 82,86 ± 10,93 (70 - 96) 82,71 ± 10,55 (70 - 95) 0,14 0,2% 0,604 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI (kg/m2)) 

Allir 27,32 ± 4,99 (21 - 36) 27,14 ± 4,82 (21 - 36) 0,18 0,7% 0,218 

Konur 33,00 ± 5,20 (27 - 36) 32,33 ± 5,51 (26 - 36) 0,67 2,0% 0,184 

Karlar 24,89 ± 2,30 (21 - 27,2) 24,91 ± 2,33 (21 - 27,38) -0,03 -0,1% 0,356 

SBP í hvíld (mmHg) 

Allir 125,50 ± 22,17 (90 - 160) 130,00 ± 16,03 (94 - 150) -4,50 -3,6% 0,469 

Konur 130,00 ± 10,00 (120 - 140) 133,33 ± 11,55 (120-140) -3,33 -2,6% 0,742 

Karlar 123,57 ± 26,25 (90 - 160) 128,57 ± 18,25 (94 - 150) -5,00 -4,0% 0,557 

SBP við hámarksálag (mmHg) 

Allir 174,50 ± 32,53 (130 - 220) 175,60 ± 24,18 (140 - 210) -1,10 -0,6% 0,836 

Konur 178,33 ± 12,58 (165 - 190) 180,00 ± 10,00 (170 - 190) -1,67 -0,9% 0,910 

Karlar 172,86 ± 39,04 (130 - 220) 173,71 ± 28,81 (140 - 210) -0,86 -0,5% 0,886 

DBP í hvíld (mmHg) 

Allir 75,50 ± 11,17 (60 - 100) 75,00 ± 8,50 (60 - 90) 0,50 0,7% 0,903 

Konur 73,33 ± 5,77 (70 - 80) 73,33 ± 5,77 (70 - 80) 0,00 0,0% 1,000 

Karlar 76,42 ± 13,14 (60 - 100) 75,71 ± 9,76 (60 - 90) 0,71 0,9% 0,899 

DBP við hámarksálag (mmHg) 

Allir 80,50 ± 13,83 (60 - 100) 81,00 ± 8,76 (60 - 90) -0,50 -0,6% 0,891 

Konur 83,33 ± 11,55 (70 - 90) 80,00 ± 0,00 (80) 3,33 4,0% 0,667 

Karlar 79,29 ± 15,39 (60 - 100) 81,43 ± 10,69 (60 - 90) -2,14 -2,7% 0,639 

Hvíldarpúls (slög/mín) 

Allir 76,90 ± 8,37 (66 - 91) 74,80 ± 8,27 (61 - 89) 2,10 2,7% 0,285 

Konur 79,33 ± 5,77 (76 - 86) 77,00 ± 7,55 (69 - 84) 2,33 2,9% 0,465 

Karlar 75,86 ± 9,48 (66 - 91) 73,86 ± 8,95 (61 - 89) 2,00 2,6% 0,457 

Hámarkspúls (slög/mín) 

Allir 119,60 ± 23,18 (84 - 156) 120,70 ± 21,70 (75 - 151) -1,10 -0,9% 0,772 

Konur 126,00 ± 23,90 (100 - 147) 127,67 ± 11,93 (114 - 136) -1,67 -1,3% 0,839 

Karlar 116,86 ± 24,22 (84 - 156) 117,71 ± 24,99 (75 - 151) -0,86 -0,7% 0,860 

Hámarksafl (w) 

Allir 115,20 ± 39,31 (65 - 200) 128,30 ± 50,14 (80 - 250) -13,10 -11,4% 0,027 

Konur 78,67 ± 12,66 (65 - 90) 92,67 ± 11,15 (80 - 101) -14,00 -17,8% 0,066 

Karlar 130,86 ± 36,20 (98 - 200) 143,57 ± 53,13 (100 - 250) -12,71 -9,7% 0,125 

Þrektala (w/kg) 

Allir 1,39 ± 0,46 (0,7 - 2,1) 1,52 ± 0,56 (0,8 - 2,7) -0,13 -9,4% 0,057 

Konur 0,93 ± 0,32 (0,7 - 1,3) 1,03 ± 0,25 (0,8 - 1,3) -0,10 -10,7% 0,225 

Karlar 1,59 ± 0,37 (1,1 - 2,1) 1,73 ± 0,53 (1,2 - 2,7) -0,14 -9,0% 0,140 

Kg: kílógrömm; m: metri; SBP: efri mörk blóðþrýstings; DBP: neðri mörk blóðþrýstings; mmHg: millimetri 

kvikasilfurs; mín: mínútur; w: watts (vött); %: prósenta. 
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4.3 Breytingar á afkastagetu þátttakanda 

Afkastageta þátttakendanna jókst að meðaltali um 9,4% (0,13 w/kg), spönnin var frá -8% versnun 

upp í 29% bætingu á afkastagetu. Ekki var marktæk jákvæð breyting (p = 0,057). Varðandi breytingu á 

afkastagetu mátti sjá hjá 10% þátttakanda versnun, hjá 20% þátttakanda enga breytingu og hjá 70% 

þátttakanda bætingu. Í töflu 3 má sjá mælingar á afkastagetu þátttakendanna við upphafs- og 

lokaþolpróf ásamt mun og prósentuhlutfalli munar.  

 

Tafla 3: Mælingar á afkastagetu þátttakanda 

Þátttakandi 
Þrektala (w/kg) 

Upphafsmæling 

Þrektala (w/kg)  

Lokamæling 

Munur  

(LM - UM) 

Munur í 

% 

1 1,3 1,3 0,0 0% 

2 2,1 2,7 0,6 29% 

3 1,7 1,7 0 0% 

4 0,8 1,0 0,2 25% 

5 2 2,1 0,1 5% 

6 1,3 1,2 -0,1 -8% 

7 1,4 1,5 0,1 7% 

8 1,1 1,2 0,1 9% 

9 0,7 0,8 0,1 14% 

10 1,5 1,7 0,2 13% 

Kg: kílógrömm; w: watts(vött); %: prósenta 

 

4.3.1 Afkastageta og kyn 

Niðurstöður hjá þremur kvenmönnum og sjö karlmönnum lágu fyrir til greiningar, hægt að sjá í töflu 2. 

Greindur var munur á mælingum breyta á milli upphafsmælingar og lokamælingar. Niðurstöður sýndu 

að víxlhrif voru ekki marktæk á milli kynja og mun á þrektölu (p = 0,945; F= 0,005). Það er að segja gera 

má ráð fyrir að áhrif þjálfunar á afkastagetu séu þau sömu hjá báðum kynjum. Þegar litið er á breytingu 

á milli mælinga bættu báðir hópar afkastagetu sína, kvenmennirnir bættu sig um 10,7% (p = 0,225) og 

karlmennirnir bættu sig um 9% (p = 0,140). 
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4.3.2 Afkastageta og aldur 

Þátttakendum var skipt í tvo aldurshópa við greiningu gagna. Annars vegar yngri aldurshóp (n=5), 70 – 

77 ára, og hins vegar eldri aldurshóp (n=5), 78 – 89 ára. Niðurstöður sýndu að víxlhrif voru ekki marktæk 

á milli aldurshópa (p = 0,524; F = 0,444). Það er að segja gera má ráð fyrir að áhrif þjálfunar á 

afkastagetu hafi verið þau sömu hjá báðum aldurshópum. Niðurstöður má sjá á mynd 6, þar sést 

afkastageta (w/kg) við upphafs- og lokamælingu fyrir báða aldurshópa. Þegar litið er á breytingu á milli 

mælinga bættu báðir hóparnir afkastagetu sína, yngri aldurshópurinn bætti sig um 12% (p = 0,195) og 

eldri aldurshópurinn um 8% (p = 0,034).  

 

 

Mynd 6: Myndin sýnir afkastagetu (w/kg) við upphafs- og lokamælingu fyrir báða aldurshópa. 

 

4.3.3 Afkastageta og ástundun 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir ástundum við greiningu gagna. Annars vegar hópur 1 (n=7), þeir 

sem mættu að meðaltali oftar en 2 skipti í viku í þjálfun, og hins vegar hópur 2 (n=3), þeir sem mættu 

að meðaltali í 2 skipti eða sjaldnar í viku í þjálfun. Niðurstöður sýndu að víxlhrif voru ekki marktæk á milli 

hópanna (p = 0,441; F = 0,656). Það er að segja gera má ráð fyrir að áhrif þjálfunar á afkastagetu hafi 

verið þau sömu hjá báðum hópum. Niðurstöður má sjá á mynd 7, þar sést afkastageta (w/kg) við 

upphafs- og lokamælingu fyrir báða hópa. Þegar litið er á breytingu á milli mælinga bættu báðir hóparnir 

afkastagetu sína, hópur 1 bætti sig um 12% (p = 0,091) á meðan hópur 2 bætti sig um 4% (p = 0,529).  

 

 

Mynd 7: Myndin sýnir afkastagetu (w/kg) við upphafs- og lokamælingu fyrir báða hópa. 
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5 Umræða 

Þessi rannsókn lýsir árangri hjartaendurhæfingar á HL stöðinni í Reykjavík hjá tíu einstaklingum, þremur 

kvenmönnum og sjö karlmönnum, sem höfðu gengist undir TAVI aðgerð á Íslandi á árunum 2012 - 2021. 

Eftir því sem höfundur kemst næst er þessi rannsókn sú fyrsta sem metur árangur hjartaendurhæfingar 

hjá einstaklingum sem farið hafa í TAVI aðgerð á Íslandi. Til eru niðurstöður erlendra rannsókna sem 

mátu árangur hjartaendurhæfingar hjá einstaklingum eftir TAVI aðgerð. Þær rannsóknir sýndu fram á 

að hjartaendurhæfing m.a. minnkar hrumleika, bætir lífsgæði og getu til daglegra athafna, eykur 

sjálfstæði, minnkar fallhættu ásamt því að bæta áreynslugetu, göngugetu og vöðvastyrk (Eichler o.fl., 

2017; Nechwatal, 2018; Zanettini o.fl., 2014). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu ekki fram á 

marktæka jákvæða breytingu á afkastagetu þátttakanda, p-gildi breytingarinnar á milli mælinga var 

0,007 yfir marktektarmörkum. Lítið vantaði upp á að marktækur munur væri milli mælinga en smæð 

þýðisins gæti haft áhrif á þessar niðurstöður. Áhugavert væri að framkvæma rannsóknina aftur með 

stærra þýði.  

Þegar litið er til niðurstaðna alls hópsins mátti sjá að marktæk jákvæð breyting var á hámarksafli 

þátttakanda en hámarksafl þeirra jókst um 11,4%. Marktækur munur á öðrum breytum var ekki til staðar. 

Afkastageta hópsins jókst um 9,4% sem er ágætis bæting en nær ekki að vera marktæk. Sjá mátti 

versnun á afkastagetu hjá 10% (n=1) þátttakanda, enga breytingu hjá 20% (n=2) þátttakanda og 

bætingu hjá 70% (n=7) þátttakanda. Þar sem TAVI aðgerð er framkvæmd við hjartalokuskipti hjá eldri 

og hrumum einstaklingum (Butter o.fl., 2018) gæti það verið skýringin fyrir því hvers vegna afkastageta 

hjá hluta hópsins versnaði eða stóð í stað. Einstaklingar sem fara í TAVI aðgerð eru gjarnan með mikla 

sjúkdómsbyrði sem gæti haft áhrif á getu þeirra til að bæta afkastagetu sína. Fróðlegt hefði verið að 

framkvæma einnig hrumleikapróf til að sjá hvort breyting á niðurstöðum þeirra prófa hefði verið til staðar 

og hver hún þá væri.  

Afkastageta undir 1,0 w/kg er einn af þeim þáttum sem flokkar einstakling í háan áhættuhóp, þegar 

litið er til áhættuflokkunar hjartaendurhæfingar. Mikill ávinningur fæst ef einstaklingur eykur líkamlega 

afkastagetu sína og færir hana yfir 1,0 w/kg (Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). Niðurstöður kvenmannanna 

sýndu að meðalafkastageta þeirra fór úr 0,93 w/kg upp í 1,03 w/kg, þ.e. tæplega 11% bæting. Álykta 

má að það sé afskaplega dýrmæt bæting, sérstaklega með tilliti til áhættuflokkunar. Enn og aftur telur 

höfundur þessar niðurstöður þó einungis vera vísbendingar þar sem fáir kvenmenn tóku þátt (n=3).  

Þegar víxlhrif voru athuguð til að meta áhrif þjálfunar á milli kynja kom í ljós að þau voru ekki marktæk 

sem segir okkur að áhrif þjálfunar á afkastagetu einstaklinganna voru þau sömu hjá báðum kynjum. 

Vísbending er að hjartaendurhæfing á HL stöðinni í Reykjavík nýtist konum jafn vel og körlum en ekki 

er hægt að draga ályktanir vegna þess hve lítið þýðið er. Erfitt var að bera saman árangur þjálfunar á 

milli kynja vegna ójafns kynjahlutfalls, 70% karlmenn á móti 30% kvenmönnum. Líkt og í íslenskum sem 

og erlendum rannsóknum hallar mikið á konur í þátttöku í hjartaendurhæfingu eins og sjá má í þessari 

rannsókn. Þrátt fyrir lítið þýði er kynjahlutfall sambærilegt öðrum rannsóknum. Jackson og félagar (2005) 

skoðuðu 32 rannsóknir sem fjölluðu um árangur hjartaendurhæfingar. Í þeirra niðurstöðum kom í ljós að 

konum var sjaldnar vísað í hjartaendurhæfingu og tóku sjaldnar þátt þó þær fengu tilvísun, borið saman 

við karlmenn. Vísbendingar eru einnig fyrir því að konur leiti minna í hjartaendurhæfingu. Það getur verið 
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vegna þess að eldri konur eru líklegri til að vera ekkjur miðað við menn á sama aldri eða eru megin 

ummönnunaraðilar eldri maka, þær eru ólíklegri til að keyra og þurfa því aðstoð við að koma sér til og 

frá þjálfun (Jackson o.fl., 2005).  

Í rannsókn Hólmgeirsdóttur og félaga (2019), áhrif hjartaendurhæfingar á líkamlega afkastagetu 

einstaklinga með hjartabilun hér á landi, voru 76 þátttakendur, 69 karlmenn (91%) og sjö konur (9%) 

(Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). Í þessari rannsókn má sjá mikinn mun á kynjahlutfalli þýðis þar sem hlutfall 

karlmanna var í miklum meirihluta líkt og í rannsókn Hólmgeirsdóttur og félaga (2019). Algengara er að 

karlmenn fari í TAVI aðgerð samanborið við kvenmenn hér á landi. Í rannsókn Lárusdóttur og félaga 

(2021) kom í ljós að meðal einstaklinga sem fóru í TAVI aðgerð á Ísland á árunum 2012-2020 var hlutfall 

karlmanna 58% og hlutfall kvenmanna var 42% (Lárusdóttir o.fl., 2021). Þar sem fleiri karlmenn fóru í 

TAVI aðgerð miðað við kvenmenn gæti það skýrt að hluta til muninn á kynjahlutfalli þessarar rannsóknar. 

Rannsakandi getur ekki sagt til á þessum tímapunkti af hverju þessi munur gæti einnig stafað hér á landi 

en áhugavert væri að rannsaka ástæður þess. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta 

að vísbending sé fyrir því að bæði karlmenn og kvenmenn njóti góðs af því að fara í hjartaendurhæfingu 

á HL stöðinni í Reykjavík eftir að hafa farið í TAVI aðgerð. Niðurstöður rannsóknar Hólmgeirsdóttur og 

félaga (2019) bentu einnig til að vísbending væri fyrir því að hjartaendurhæfing gagnaðist konum jafnt 

og körlum (Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). 

Við greiningu gagna var þátttakendum skipt í tvo aldurshópa til að meta hvort munur væri á árangri 

þeirra á þjálfunartímabilinu, með tilliti til afkastagetu. Jafn fjöldi þátttakanda var í hvorum hóp. 

Tölfræðiniðurstöður sýndu að víxlhrif á milli árangurs hjartaendurhæfingarinnar og aldurshópanna voru 

ekki marktæk og því má gera ráð fyrir að áhrif þjálfunar á afkastagetu hafi verið þau sömu hjá báðum 

aldurshópum. Þar sem meðalaldur þessarar rannsóknar var 76 ár og spönnin 70 – 89, gæti aldur 

þátttakanda verið of hár til að hægt sé að sjá mun á milli aldurshópa, þ.e. allir þátttakendur þessarar 

rannsóknar voru 70 ára eða eldri. Einnig er möguleiki að þýðið hafi verið of lítið til að nema mun á milli 

aldurshópa.  

Þegar skoðuð voru áhrif ástundunar á árangur þjálfunar kom í ljós að hópurinn sem mætti oftar í 

þjálfun (n=7) bætti sig um 12% á meðan þeir sem mættu sjaldnar (n=3) bættu sig um 4%. Þrátt fyrir 

þessar bætingar var hvorugur hópurinn með marktæka jákvæða bætingu í þessari rannsókn ásamt því 

að víxlhrif voru ekki marktæk sem gefur til kynna að áhrif þjálfunar á afkastagetu hafi verið þau sömu 

hvort sem einstaklingurinn mætti oftar en tvisvar sinnum í viku til þjálfunar eða sjaldnar. P-gildi hópsins 

sem mætti oftar var þó mun nær því að vera með marktæka jákvæða bætingu (p = 0,091) samanborið 

við hópinn sem mætti sjaldnar (p = 0,529). Möguleiki er að stærð þýðis þessarar rannsóknar hafi áhrif á 

að marktæk bæting náist. Eins og fyrr var nefnt, bætti hópurinn sem mætti oftar sig meira (12%) en sá 

sem mætti sjaldnar (4%) en það er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna hér á Íslandi um áhrif 

hjartaendurhæfingar. Í rannsóknum Hólmgeirsdóttur og félaga (2019) og Ammendrup og félaga (2015), 

þar sem áhrif hjartaendurhæfingar voru rannsökuð hjá einstaklingum sem annars vegar voru með 

hjartabilun og hins vegar höfðu farið í kransæðahjáveituaðgerð eða annað kransæðainngrip, kom í ljós 

að ástundum hafði marktæk áhrif á bætingu á afkastagetu. Í báðum rannsóknunum kom í ljós að þeir 

einstaklingar sem mættu oftar í þjálfun á þjálfunartímabilinu bættu afkastagetu sína meira heldur en þeir 
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sem mættu sjaldnar. Í rannsókn Hólmgeirsdóttur og félaga munaði 12% á afkastagetu hópanna á meðan 

hjá Ammendrup og félögum munaði 9,7% (Ammendrup o.fl., 2015; Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Lárusdóttur og félaga (2021), um TAVI aðgerðir á Íslandi, fóru 

189 einstaklingar í TAVI aðgerð á árunum 2012 til 2020 hér á landi og gera má ráð fyrir að tuttugu og 

fjórar aðgerðir séu gerðar hér að meðaltali á ári. Á rannsóknartímabilinu voru einungis 15 einstaklingar 

sem hófu þjálfun, aðeins var hægt að nýta gögn tíu þeirra. Það þýðir að einungis um 7% einstaklinga 

sem fóru í TAVI aðgerð á tímabili rannsóknarinnar, 2012-2021, hér á landi (u.þ.b. n=213 (189 + 24)) 

sóttu hjartaendurhæfingu á HL stöðinni í Reykjavík. Tæplega 5% þeirra sem fóru í TAVI aðgerð á tímabili 

rannsóknarinnar luku þjálfunartímabilinu og fóru í upphafs- og lokaþolpróf þannig hægt var að nýta gögn 

þeirra í þessa rannsókn. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að hjartaendurhæfing sé vannýtt 

úrræði á Íslandi sem er í takt við aðrar rannsóknir (Hólmgeirsdóttir o.fl., 2019). Hjartaendurhæfing hefur 

víðtæka kosti og ætti að hvetja þennan hóp til að nýta hana sé þess kostur (Schopfer og Forman, 2016). 

Taka verður einnig tillit til að einhverjir einstaklingar sem fóru í TAVI aðgerð á Íslandi gætu hafa sótt 

endurhæfingu á öðrum stofum/stofnunum en rannsakandi hefur ekki upplýsingar um það og því ekki 

hægt að segja til um það á þessum tímapunkti hversu margir gætu hafa sótt endurhæfingu annars 

staðar. 

Í rannsókn Butter og félaga (2018) var fjallað um 1017 sjúklinga sem höfðu farið í TAVI aðgerð og 

var boðin endurhæfing í kjölfarið. Þeir komust að því að 366 (36%) sjúklingar afþökkuðu alfarið 

endurhæfingu, 435 (42,8%) fóru í hjartaendurhæfingu og 216 (21,2%) fóru í öldrunarendurhæfingu. Við 

greiningu niðurstaðna fundu þeir að dánartíðni eftir 6 mánuði var lægri hjá þeim sem fóru í endurhæfingu 

samanborið við þá sem afþökkuðu hana. Enn frekar fundu þeir út að öldrunarendurhæfingin ein og sér 

hafði ekki marktæk áhrif á dánartíðni en hjartaendurhæfingin hafði marktæk áhrif, þ.e. þeir sem fóru í 

hjartaendurhæfingu voru marktækt með bestu lífslíkurnar (Butter o.fl., 2018). Því má álykta að ekki er 

einungis mikilvægt að einstaklingar sem farið hafa í TAVI aðgerð fari í kjölfarið í endurhæfingu heldur er 

einnig mikilvægt að leggja áherslu á að þessir einstaklingar sæki hjartaendurhæfingu frekar en 

annarskonar endurhæfingarúrræði. Butter og félagar (2018) settu jafnframt fram ályktanir um hvar 

munurinn á hjartaendurhæfingu og öldrunarendurhæfingu liggur fyrir þessa einstaklinga. Þeir töldu að 

sjúklingurinn fengi meiri ávinning af hjartaendurhæfingu vegna þess hve margþætt hún er, mun meira 

en öldrunarendurhæfing. Hjartaendurhæfing bíður upp á meira en bara líkamlega þjálfun, m.a. fræðslu 

um lífstílsbreytingar og sálrænan stuðning sem gagnast sjúklingnum enn frekar (Butter o.fl., 2018).  

Ástæður fyrir því að hjartaendurhæfing er vannýtt úrræði hafa verið þó nokkuð rannsakaðar og er 

talið að hægt sé að flokka þær í stórum dráttum í þrjá flokka, kerfislegar, líkamlegar og persónulegar 

hindranir. Þessar hindranir geta átt sér stað á tíma tilvísunar eða á meðan hugsanlegri þátttöku stendur. 

Þær hindranir sem hafa verið greindar í öllum aldurshópum eru m.a. vandamál sem tengjast því að 

komast til og frá þjálfun, skortur á skilningi á sjúkdómsferlinu, skortur á skilningi fyrir rökstuðningi á 

notkun hjartaendurhæfingar sem og skortur á tilvísunum lækna (Schopfer og Forman, 2016). Jafnframt 

hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar voru líklegri til að taka þátt í hjartaendurhæfingu ef þeir fengu 

tilvísun frá lækni, voru menntaðir, voru giftir, hugsuðu vel um sjálfan sig og ef endurhæfingin var 

aðgengileg fyrir þá (Jackson o.fl., 2005). Mikilvægt er að hvetja eldri einstaklinga til að auka hreyfingu 

sína en hvatningin getur komið frá læknum, fjölskyldumeðlimum eða vinum. Einnig getur aukin ánægja, 
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hópþjálfun, lágt gjald fyrir þjálfunina og aukin sjálfsvitund varðandi hreyfingu, hvatt eldri einstaklinga til 

að auka hreyfingu sína (McPhee o.fl., 2016).  

Fáir einstaklingar fóru í hjartaendurhæfingu á HL stöðinni, á tímabilinu, eftir að hafa farið í TAVI 

aðgerð hér á landi. Áhugavert væri að skoða hvort einstaklingar sem ekki sóttu hjartaendurhæfingu á 

HL stöðinni hafi nýtt sér annað endurhæfingarúrræði eða kosið alfarið að sleppa endurhæfingu og 

hverjar forsendur þeirra hafi verið fyrir því. Samkvæmt skýrslu vinnuhóps um skipulag 

hjartaendurhæfingar á Ísland, framkvæmd árið 2009, eru fjórir staðir á Íslandi sem sjá um 

hjartaendurhæfingu, stig II. Þeir staðir eru Reykjalundur, HL stöðin í Reykjavík, HL stöðin Bjargi á 

Akureyri og Heilbrigðisstofnun Austurlands á Neskaupstað (Jónasson o.fl., 2009). Sjá má að ekki eru 

margir staðir hér á landi sem bjóða upp á formlega hjartaendurhæfingu, stig II, sérstaklega ekki fyrir 

utan stórhöfuðborgarsvæðið. Einnig væri áhugavert að sjá hversu margir einstaklingar, sem fara í TAVI 

aðgerð hér á landi, koma utan að landi og eiga þar með erfiðara með að sækja sér 

hjartaendurhæfingu/sjúkraþjálfun í heimabyggð sinni eftir aðgerðina. Velta má fyrir sér hvort að lítil 

þátttaka í hjartaendurhæfingu, eins og þessi rannsókn gefur til kynna, stafi af því að fólk hefur ekki 

nægan aðgang að henni. Með því að skoða ástæður einstaklinga fyrir að sækja ekki hjartaendurhæfingu 

eftir TAVI aðgerð gætu komið fram upplýsingar sem heilbrigðiskerfið gæti nýtt sér til að auka upplýsingar 

og aðgengi þessa hóps í hjartaendurhæfingarúrræði. Þannig mætti stuðla að auknum fjölda einstaklinga 

sem myndu sækja hjartaendurhæfingu í kjölfar TAVI aðgerðar á Íslandi.    

5.1 Kostir og takmarkanir rannsóknar 

Í þessari rannsókn voru gögn frá HL stöðinni í Reykjavík notuð til meta áhrif hjartaendurhæfingar á 

líkamlega afkastagetu einstaklinga sem farið höfðu í TAVI aðgerð á Íslandi á árunum 2012-2021. 

Styrkleiki er í því að allir þátttakendur rannsóknarinnar sóttu hjartaendurhæfingu á sömu 

endurhæfingarstöð og þjálfunarprógram var vel skilgreint. Allir þátttakendurnir tóku þolprófin á sama 

stað og því lítill breytileiki sem gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. Þjálfunin var eins uppsett hjá öllum 

þátttakendunum, var vel skilgreind og því hægt að sporna við því að breytileiki væri á þjálfuninni á milli 

þess hvaða sjúkraþjálfari sá um þjálfunina á hverjum tímapunkti. Kostur var að aðrar breytur, líkt og 

ástundun, aldur, kyn og blóðþrýstingsbreytingar, voru skráðar en þannig var hægt að skoða árangur 

hjartaendurhæfingar frá mörgum sjónarhornum sem gefur dýpri skilning á áhrifum þjálfunarinnar. Helsta 

takmörkun rannsóknarinnar var hve lítið þýði hennar var (n=10) og hve ójafnt kynjahlutfallið var, þrír 

kvenmenn á móti sjö karlmönnum. Þar sem þýði rannsóknarinnar var lítið er tölfræðiafl niðurstaðna 

hennar einnig takmarkað.  
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6 Ályktun 

Hjartaendurhæfing á HL stöðinni í Reykjavík eykur líkamlega afkastagetu hjá meirihluta einstaklinga 

sem farið hafa í TAVI aðgerð. Samt sem áður var aukningin ekki tölfræðilega marktæk. Hámarksafl 

þátttakanda jókst marktækt yfir þjálfunartímabilið. Vegna lítils gagnasafns er tölfræðiafl rannsóknarinnar 

tiltölulega lítið, sérstaklega ef hópnum er skipt í tvennt eftir mismunandi skilgreiningum. Því má álykta 

að þessi rannsókn gefi einungis vísbendingar fyrir áhrifum hjartaendurhæfingar á afkastagetu hjá 

einstaklingum sem hafa farið í TAVI aðgerð. Einnig að áhrif þjálfunar séu óháð kyni og aldri en allir hópar 

þessarar rannsóknar sýndu fram á jákvæða breytingu á afkastagetu. Auk þess mátti sjá vísbendingar 

um að ástundun þjálfunar hafi mikið vægi í því að ná góðum árangri en mikilvægt er að þjálfunin sé 

stunduð að meðaltali oftar en tvisvar sinnum í viku. Að lokum eru vísbendingar fyrir því að 

hjartaendurhæfing fyrir einstaklinga eftir TAVI aðgerð sé vannýtt úrræði á Íslandi. 
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