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På Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter, der er placeret 
på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, tager de den tvær
faglige synergieffekt alvorligt. Derfor vil ergoterapeuter indgå på 
lige fod med fysioterapeuter, diætister og læger, når sundheds
centeret får grønt lys af den øverste ledelse i kommunen til at 
igangsætte en særlig rehabiliteringsindsats for borgere med kro
nisk hjertesvigt. Pr. 1. januar 2007 overgår ansvaret for sund
hedsfremme, forebyggelse, genoptræning og rehabilitering fra 
amterne til kommunerne, og her ønsker Frederiksberg Sund
hedscenter at udvikle en tværfaglig rehabiliteringsmodel for 
kronikergrupper. Modellen afprøves i første omgang på pa
tienter med kronisk hjertesvigt.

SatSer på gruppebaSeret ergoterapi
I behandlingen vil indgå fysioterapi, ergoterapi, diætistiske til
bud samt lægelig kontrol og opfølgning. 

For ergoterapeuter er hjerterehabilitering et helt nyt område, 
hvor Frederiksberg Sundhedscenter vil benytte gruppebaseret 
ergoterapi efter det amerikanske Lifestyle Redesign Program, 
LPR, kombineret med individuel intervention efter behov.

LPR har fokus på klientens ressourcer, motivation og mes
tring af dagligdagen, når man har kronisk hjertesvigt. 

Programmet består af undervisning om aktiviteter og deres 
betydning for livskvalitet og sundhed, selvanalyse samt erfa
ringsudveksling og aktivitetstræning i gruppe, eventuelt tvær

En nøglerolle i  
hjerterehabilitering

Med et banebrydende projekt på kronikerområdet er ergoterapeuter tiltænkt  
en vigtig rolle i rehabilitering af borgere med kronisk hjertesvigt. Udover at yde  
ergoterapi skal de også være rehabiliteringsplankoordinatorer på Frederiksberg 
Sundhedscenter i kommunalt regi

Af Karen Kjærgaard, journalist
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Fysioterapeut Kirsten Christensen forrest og ergoterapeut Gitte Buhl bagerst.
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fagligt med for eksempel diætist, samt mulighed for en indivi
duel samtale med ergoterapeuten en gang om måneden.

– Gruppeformen betyder, at man ser, at andre med kronisk 
hjertesvigt kan have samme problemer som en selv. På den 
måde kan man bruge hinanden og måske skabe et netværk 
med andre kronikere, forklarer ergoterapeut Gitte Buhl Niel
sen, der står bag den ergoterapeutiske del af projektet. 

SpydSpidSprojekt for rehabilitering
I Danmark findes ingen ergoterapeutiske erfaringer på dette 
kronikerområde, så Gitte Buhl Nielsen har måttet støtte sig til 
sine generelle ergoterapeutiske erfaringer inden for geriatrien. 

I det hele taget får mange hjertepatienter ingen træning  
eller tilbud efter udskrivelse fra sygehus, så der er virkelig 
brug for ergoterapeuter, mener hun.

Ifølge den seneste opgørelse fra Hovedstadens Sygehus
fællesskab blev kun 30 procent af de udskrevne hjertepatien
ter henvist til individuel fysisk træning, og kun 47 procent fik 
vurderet deres funktionsevne. Standardkravet på disse områ
der er henholdsvis 50 og 100 procent. 

Dermed er kravene til en ordentlig rehabiliteringsindsats for 
patienter med kronisk hjertesvigt langt fra opfyldt, og det øn
sker Frederiksberg Sundhedscenter at rette op på med dette 
banebrydende, tværfaglige projekt.
– Vi arbejder på at gøre hjerterehabilitering til et indsatsom
råde, og vi ser det som et spydspidsprojekt for rehabilite
ring, hvor andre kroniske sygdomme kan overføres relativt 
enkelt, for eksempel KOL og metaboliske sygdomme, for
tæller Frederiksberg Sundhedscenters ledende terapeut, fy
sioterapeut Kirsten Christensen.

hjerterehabiliteringSprojektet
Formål
Rehabilitering af hjertepatienter har ifølge WHO som formål at 
forbedre patientens funktionsniveau, fjerne eller mindske akti-
vitetsrelaterede symptomer, minimere graden af invaliditet og 
gøre det muligt for hjertepatienten at vende tilbage til en per-
sonlig tilfredsstillende rolle i samfundet.

Varighed
I den tværfaglige rehabiliteringsmodel på Frederiksberg Kom-
munes Sundhedscenter vil et forløb vare seks måneder med 
udslusning til varigt tilbud i andet regi.

Teamdeltagere
Kerneteamet består af læge, ergoterapeut, fysioterapeut, kli-
nisk diætist, patienter og pårørende. Kan efter behov supple-
res med psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske eller konsu-
lentbistand fra andre tværfaglige fagområder.
Der nedsættes et visitationsteam som bestående af læge og 
en ergoterapeut som rehabiliteringsplankoordinator.

Patientdeltagere
Tilbuddet retter sig til borgere fra Frederiksberg Kommune 
med kronisk hjertesvigt i NYHA-klasse I-III og i tredje, evt.  
anden fase, af deres rehabiliteringsforløb. De kan henvises fra 

speciallæge, Frederiksberg Hospital, praktiserende læger eller  
hospitaler i H:S.

Rehabiliteringsindsatsen består af
•  Forventningssamtale med koordinator og måling af livsstil og 

helbredsrelateret livskvalitet ved udfyldelse af Minnesota Living 
with Heart Failure-spørgeskema (MLHF)

•  Test ved fysioterapeut med seks-minutters gangtest
•  Lægeundersøgelse og journaloptagelse
•  Vurdering ved fysioterapeut
•  Vurdering ved ergoterapeut
•  Vurdering ved diætist
•  Rygestoptilbud
•  Specialiseret patientundervisning

Herefter afholdes et teamplanlægningsmøde, hvor alle involverede 
parter deltager, og der konkretiseres mål og delmål for behandlingen. 
De enkelte teammedlemmer arbejder videre med patienten omkring 
fysisk træning, livsstilsændring, kostomlægning og vægttab.

Udslusning
Inden udslusning tilbydes patienten en afsluttende samtale med 
lægen, udfyldelse af MLHF, og alle team-medlemmer skriver en  
afsluttende status.

I den forbindelse betoner hun ikke bare betydningen af ergo
terapeuternes inddragelse og planlagte koordinatorrolle i re
habiliteringsarbejdet, men hele det tværfaglige aspekt.

tværfaglighed er SundhedScentretS Styrke
– Vægten på det tværfaglige skyldes, at det er oplagt, at de 

forskellige faggrupper på sundhedscenteret udnytter hinan
dens kompetencer og samarbejder på nye måder. Vi tænker 
og arbejder selvfølgelig tværfagligt i forvejen, fordi vi har fag
grupperne til det. Samtidig er der evidens for, at der er gode 
resultater ved en sundhedsindsats tæt på borgerne, siger Kir
sten Christensen, som derfor forventer en positiv modtagelse 
af projektet.

I dag er projektet godkendt som tværfagligt udviklingspro
jekt i Sundhedscenteret. Centeret har søgt og fået 10 millio
ner kroner i puljemidler fra Socialministeriet til i alt seks områ
der, hvor hjerterehabilitering indgår i et af områderne. Der skal 
nu ansættes en projektleder.

– Vi håber på, at projektet vil får bevågenhed fra Hjertefor
eningen og andre relevante parter. Det er endnu ikke afklaret, 
hvornår projektet i givet fald kan startes. Derfor er det heller 
ikke afklaret, hvor mange ergoterapeutstillinger det vil kaste af 
sig, siger ledende ergoterapeut Kirsten Christensen. 

Men om alt går vel, vil de første seksotte frederiksbergbor
gere med kronisk hjertesvigt kunne tage plads i gruppeergo
terapien i Frederiksberg Sundhedscenters lokaler i Diakonis
sestiftelsens statelige bygninger i løbet af 2007.      •

Kronikere
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Opfølgning
Sker ved opfølgende samtaler med de professionelle aktører 9-12 
måneder efter interventionsstart samt ved udfyldelse af MLHF.  
Behandlingsmål evalueres.

Effektmåling og succeskriterier
Fremmødeprocent: > 75 %
Gennemførelsesrate: > 75 %
Træningsrelateret dødelighed: 0 %
Forbedret funktionsniveau hos
(målt ved 6 min.-gangtest): > 80 %
Gunstig ændring af BMI
Registrering af forværring i hjertesvigt 
Vurdering af ændring i helbredsrelateret livskvalitet og ændring i 
livsstil ud fra MLHF.

Det ergoterapeutiske behandlingsforløb
Behandlingsforløbet består af et interview ud fra Canadian Occu-
pational Performance Measure (COPM). COPM er et ergoterapeu-
tisk undersøgelsesredskab til resultatmåling, konstrueret med hen-
blik på at opfange ændringer i en klients egen vurdering af tilfreds-
hed med udførelsen af vigtige, daglige aktiviteter. Det er et indivi-
duelt, klientcentreret interview, der tager udgangspunkt i klientens 
ressourcer og aktivitetsproblemer i dagligdagen.

Der opstartes et hold på seks-otte deltagere ud fra Lifestyle 
Redesign-programmet. Programmet har til formål at indar-
bejde meningsfulde aktiviteter i rutiner.

Lifestyle Redesign-programmet indeholder 
•  Gruppemøder med undervisning om aktiviteters betydning 

for livskvalitet og bedre fysisk, social og følelsesmæssig 
sundhed 

•  Selvanalyse, hvor klienten lærer at reflektere over aktivi-
tetsvalg, interesser, livsmål

•  Erfaringsudveksling mellem klienterne
•  Afprøvning og træning i praksis
•  Midtvejs- og afslutnings-revurdering af COPM
•  Opfølgende samtale med ergoterapeuten efter tre eller 

seks måneder
•  Forebyggelse
•  Omidentifikation i forhold til nyt funktionsniveau
•  Nye vaner
•  Social dimension

Kilde: Rapport om ”Tværfaglig Rehabiliteringsmodel for  
patienter med kronisk hjertesvigt”, Frederiksberg Sundheds-
center.


