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Skipulag hjartaendurhæfingar á Íslandi 

 
 

 

1. Formáli. 

Þann 16. janúar 2009 boðaði hjartasvið Reykjalundar til málþings um skipulag 

hjartaendurhæfingar á Íslandi. Markmiðið með þinginu var að gera samantekt á 

hjartendurhæfingu hér á landi eins og hún er í dag og átta sig á hvernig hún er að mæta 

þörfum skjólstæðinga  sinna. Til málþingsins var þeim boðið sem vitað var að störfuðu að 

hjartaendurhæfingu eða hjartaþjálfun, fulltrúum frá hjartadeild og hjartaskurðdeild 

Landspítala og hjartasérfræðingum. 

 

Málþingið var vel sótt og kom fram almenn ánægja með að það skyldi haldið. Í lok 

þingsins komu fram óskir fundarmanna um að því starfi sem þar hófst yrði haldið áfram. 

Einnig að settar yrðu fram tillögur að skipulagi hjartaendurhæfingar fyrir nánustu framtíð 

hér á landi með það að markmiði að þeir sem þurfa hjartaendurhæfingu fái hana á 

viðeigandi þjónustustigi. Settur var saman vinnuhópur sem ætlað var að fylgja þessu eftir. 

Vinnuhópinn skipa: Auður Ólafsdóttir, sjúkraþjálfari, Ása Dagný Gunnarsdóttir, 

sjúkraþjálfari, Gunnar Guðmundsson, læknir, Inga Sigurrós Þráinsdóttir, læknir, Magnús 

R Jónasson, læknir, Sólrún Jónsdóttir, sjúkraþjálfari og Þorkell Guðbrandsson, læknir. Í 

upphafi stóð til að Guðrún Sigurjónsdóttir, sjúkraþjálfari yrði einnig í hópnum fyrir hönd 

heilbrigðis-og tryggingarmálaráðuneytisins, en af því gat ekki orðið. 

 

Fyrsta verk vinnuhópsins var að taka saman niðurstöður málþingsins. Síðan var unnið að 

því að skrásetja skilgreiningar á hjartaendurhæfingu annars vegar og hjartaþjálfun hins 

vegar. Skilgreiningarnar voru síðan sendar á þá staði sem vitað var að voru með 

hjartaendurhæfingu eða hjartaþjálfun, ásamt spurningalista varðandi þeirra starfsemi með 

hliðsjón af skilgreiningunum. Svörin voru síðan tekin saman og samantektin send aftur á 

staðina til þess að gefa þeim tækifæri á að gera athugasemdir ef einhverjar væru. Vinnan í 

heild sinni var síðan tekin saman í þá skýrslu sem hér birtist. 

 

Tekið skal fram að eingöngu er verið að skrásetja hjartaendurhæfingu fullorðinna. 

Skilgreining á endurhæfingu fyrir hjartveik börn hér á landi hefur ekki verið gerð svo við 

vitum til, en væri ekki síður þörf á að framkvæma.   

 

  
2. Inngangur. 
Endurhæfing fólks með hjartasjúkdóma hefur verið stunduð með formlegum hætti á 

Íslandi frá árinu 1982 en þá hófst hún á Reykjalundi. Árið 1986 hófst endurhæfing 

hjartasjúklinga á Borgarspítalanum og 1989 var Endurhæfingarstöð hjarta- og 

lungnasjúklinga (HL–stöðin) opnuð í Reykjavík. Á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags 

Íslands (HNLFÍ), sem og á nokkrum sjúkraþjálfunarstöðvum hefur verið boðið upp á 

viðhaldsþjálfun hjartasjúklinga í mörg ár.  
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Á liðnum árum hafa orðið miklar breytingar í meðferð hjartasjúklinga. 

Kransæðavíkkunum hefur fjölgað ár frá ári án þess að opnum hjartaaðgerðum hafi 

fækkað. Með bættri lyfjameðferð og tækniframförum í hjartalækningum lifa 

hjartasjúklingar lengur, og þeim fjölgar sem lifa með hjartabilun. Þetta kallar á aðlögun 

þeirra sem starfa við hjartaendurhæfingu  að breyttu umhverfi. Markmiðið er að þeir 

hjartasjúklingar sem þurfa endurhæfingu fái hana á viðeigandi þjónustustigi og að 

starfskraftar þeirra sem við hjartaendurhæfingu starfa nýtist sem best til hagsbóta fyrir 

sjúklingahópinn. 

 

 

3. Skilgreining.  
Hjartaendurhæfing hefur verið skilgreind á þann hátt að í henni felist allt það sem bætir 

líkamlegt, sálrænt og félagslegt ástand einstaklings með  hjartasjúkdóm, með það að 

markmiði hann nái að lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt er í umhverfi sínu. Í þessu fellst 

hvað sem þarf til að sporna við frekari þróun sjúkdómsins og er alltaf hluti heildrænnar 

meðferðar. Meginþættir endurhæfingarinnar eru þjálfun, aðstoð við sálræna og félagslega 

aðlögun, meðferð áhættuþátta og fræðsla. 

  

Hjartaendurhæfing skiptist í þrjú stig ( Stig I, II og III). Markmiðið er það sama á öllum 

stigum en aðferðir til að ná markmiðum ráðast af ástandi sjúklings. Á öllum stigum er 

fylgst með svörun við hreyfingu og stigvaxandi álagi, veitt fræðsla og stuðningur við að 

taka á áhættuþáttum og komast út í lífið á ný eftir áfall eða aðgerð. Hér á landi hefur það 

viðgengist að kalla það Stig II þegar fólk má fara að reyna meira á sig eftir áfall/inngrip. 

Sums staðar er endurhæfing strax eftir útskrift af sjúkrahúsi kölluð Stig II. Þetta hefur 

valdið misskilningi, og er því lagt til að hér verði Stigi I skipt í Stig Ia og Ib eftir því 

hvort sjúklingurinn er inniliggjandi eða útskrifaður af sjúkrahúsi, en Stig II hefjist þegar 

sjúklingurinn má fara að reyna meira á sig og hefst að jafnaði með hámarksþolprófi.  

 

Stig Ia.   

Endurhæfing innan sjúkrahúss hjá þeim sjúklingum sem náð hafa stöðugu ástandi eftir 

áfall eða aðgerð. 

Innihald:  Þjálfun, þar sem fylgst er með blóðþrýstings- og púlssvörun, hjartslætti, Borg-

skala og súrefnismettun ef þarf. Þverfagleg fræðsla. 

Tímabil: Meðan sjúklingur er inniliggjandi, oftast 2-8 dagar. 

Umsjón:  Sjúkraþjálfarar hjartadeildar/hjartaskurðdeildar í nánu samstarfi við lækna og 

hjúkrunarfræðinga viðkomandi deilda. 

 

 

Stig Ib. 

Endurhæfing hjartasjúklinga sem hafa nýlega útskrifast hafa af hjartadeild eða 

hjartaskurðdeild. 

Innihald: Þjálfun, þar sem fylgst er með blóðþrýstings- og púlssvörun, hjartslætti, Borg-

skala og súrefnismettun ef þarf. Fylgst er með öndunarfærni og skurðsárum hjá 

skurðsjúklingum. Þverfagleg fræðsla. 

Tímabil: Hefst fljótlega eftir útskrift af sjúkrahúsi. Stendur oftast 2-4 vikur. 
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Umsjón: Sjúkraþjálfarar í nánu samstarfi við lækna og hjúkrunarfræðinga viðkomandi 

sjúklings. Samstarf er einnig við aðrar fagstéttir svo sem næringarfræðing, sálfræðing, 

félagsráðgjafa, iðjuþjálfa og fleiri ef þurfa þykir. 

  

 

Stig II.   

Fyrir hjartasjúklinga sem í tíma og líðan eru orðnir færir um að takast á við meira álag en 

á fyrri stigum. Ekki er gerð krafa um lágmarksþrek en hver sjúklingur metinn á sínum 

forsendum. Einstakir endurhæfingarstaðir geta sett skilyrði hvað færni varðar. 

Innihald: Æskilegt er að Stig II hefjist með áreynsluprófi. Læknisfræðilegt mat á ástandi 

sjúklings og mat annarra fagaðila eftir þörfum. Fyrst í stað er sama eftirlit og á fyrri 

stigum, fylgst með blóðþrýstings- og púlssvörun, hjartslætti, Borg-skala og 

súrefnismettun ef þarf. Dregið er úr eftirliti þegar á líður og viðkomandi kennt að finna 

sín eigin mörk. Þverfagleg fræðsla, meðferð áhættuþátta og stuðningur. 

Tímabil: Algengast er að það hefjist 4-8 vikum eftir áfall/inngrip og standi í 4-6 vikur. 

Umsjón: Læknar og sjúkraþjálfarar og einnig hjúkrunarfræðingar þar sem sjúklingar 

dvelja á stofnun. Samstarf er einnig við aðrar fagstéttir svo sem næringarfræðing, 

sálfræðing, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa og fleiri ef þurfa þykir. 

 

Stig III  

Viðhaldsþjálfun hjartasjúklinga sem æskilegt er að stundi þjálfun undir eftirliti og/eða 

óska eftir því. Einnig fyrir einstaklinga sem eru með þekkta áhættuþætti hjartasjúkdóma. 

Innihald: Þjálfun og eftirlit skv. mati sjúkraþjálfara og/eða ósk læknis. Fræðsla ef 

viðkomandi hefur ekki fengið hana á fyrri stigum. 

Tímabil: Ekki tilgreint sérstaklega. 

Umsjón: Sjúkraþjálfari í samstarfi við lækni viðkomandi sjúklings. Samstarf við aðra 

fagaðila eftir þörfum. 

 

 

4. Hverjir þurfa hjartaendurhæfingu?  

Kliniskar leiðbeiningar
(1,2)

 um hjartaendurhæfingu hafa verið gefnar út í ýmsum löndum. 

Í þeim er mælt með að ákveðnir hópar hjartasjúklinga fái hjartaendurhæfingu á þeim 

forsendum að endurhæfing dragi úr dánartíðni, fækki hjartaáföllum, fækki 

sjúkrahúslegum, bæti lífsgæði og sé þjóðhagslega hagkvæm. Þetta á við þá sem fengið 

hafa kransæðastíflu, farið hafa í kransæðavíkkun eða skurðaðgerð og sjúklinga með 

hjartabilun. Niðurstöður margra rannsókna hafa auk þess sýnt fram á ótvíræðan ávinning 

hjartaendurhæfingar fyrir þá sem eru með langvinnan kransæðasjúkdóm og þá sem farið 

hafa í lokuaðgerðir. 

 

 

5. Hverjir sinna hjartaendurhæfingu? 
Hjartaendurhæfingu er nú sinnt á eftirtöldum stöðum: 

 

Stig Ia   Landspítali 

   Sjúkrahúsið á Akureyri (FSA) 

   Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstað 
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Stig Ib   Landspítali 

   HL-stöðin Bjargi, Akureyri 

   Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Reykjanesbæ 

 

Stig II    Reykjalundur 

   HL-stöðin Reykjavík 

   HL-stöðin Bjargi, Akureyri.  

   Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstað 

 

Stig III  HL-stöðin Reykjavík 

  HL-stöðin Bjargi, Akureyri 

  Heilsustofnun NLFÍ, Hveragerði 

  MT-stofan, Reykjavík 

  Styrkur sjúkraþjálfun, Reykjavík 

  Sjúkraþjálfarinn, Hafnarfirði 

 

Sumir þessara aðila veita þessa þjónustu ekki allt árið. 

 

Auk ofangreindrar starfsemi eru á nokkrum þessara staða einnig teknir sjúklingar á önnur 

stig hjartaendurhæfingar en hér er skráð ef óskað er sérstaklega eftir því eins og til dæmis 

á Stig Ib á HL-stöðina í Reykjavík, Reykjalund, HNLFÍ eða í Styrk sjúkraþjálfun. 

 

 

6. Hjartaþjálfun. 

Nauðsynlegt er að gera greinarmun á hjartaendurhæfingu og hjartaþjálfun. Í hjartaþjálfun 

er fylgst með svörun við hreyfingu/álagi og leiðbeint varðandi stigvaxandi álag en ekki er 

skipulögð fræðsla eða annað sem liggur til grundvallar hjartaendurhæfingu. 

 

Hjartaþjálfun er nú sinnt á eftirtöldum stöðum: 

 

MT-stofan, Reykjavík 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Ísafirði 

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki 

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Húsavík 

Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum 

Sjúkraþjálfunin Átak, Reykjanesbæ 

 

Vitað er um nokkra staði sem bjóða upp á hjartaþjálfun sem einstaklingsmeðferð, t.d. hjá 

Sjúkraþjálfun Selfoss, Sjúkrahúsi Akraness, Kristnesspítala og hjá Gáska, Reykjavík. 

 

 

 

 

 

 



 7 

7. Hver er þörfin og hvernig er henni sinnt?   
Árið 2008 fóru 186 sjúklingar í opna kransæðaaðgerð á Landspítalanum. Af þeim fóru í 

endurhæfingu á Stigi II 168 sjúklingar eða 90%, af þeim fóru á Reykjalund 75%, HL-

stöðina í Reykjavík 24% og á Neskaupstað 1%. 

Sama ár fóru 626 sjúklingar í kransæðavíkkun. Af þeim fór 121 í endurhæfingu á Stigi II  

eða 19%. Af þeim fóru á  HL-stöðina fóru 71%, á Reykjalund 28% og á Neskaupstað 1%. 

Ekki liggur fyrir hve margir fóru í endurhæfingu á Stigi 1b eða hve margir þeirra létu þar 

staðar numið og héldu ekki áfram á Stigi II og/eða Stigi III. 

Ekki liggja fyrir tölur um fjölda hjartabilaðra eða hvað margir þeirra fengu endurhæfingu. 

 

 

8. Umræða: 

Fólk með kransæðasjúkdóma er langstærsti hópur þeirra sem þurfa hjartaendurhæfingu. 

Þeir sem greinast með kransæðasjúkdóm eru mjög misjafnlega á vegi staddir. Sumir 

greinast með vægan og/eða staðbundinn sjúkdóm, eru vel staddir andlega og félagslega 

og hafa áhuga og getu til að taka á áhættuþáttum. Aðrir reynast með alvarlegan sjúkdóm, 

taka veikindum sínum illa, eru illa staddir andlega eða félagslega eða eiga í erfiðleikum 

við að kljást við áhættuþættina. Þarfirnar eru að sama skapi ólíkar og þeim þarf að sinna á 

ólíkan hátt. 

 

Samkvæmt þeim tölum sem koma fram hér að framan virðist sem ákvörðun um 

endurhæfingu byggist fyrst og fremst á hvort sjúklingurinn hefur farið í opna eða lokaða 

aðgerð vegna sjúkdómsins. Um 90% þeirra sem fara í opna kransæðaaðgerð hér á landi 

fara í endurhæfingu á Stigi II. Af þeim sem fara í kransæðavíkkanir er talan hinsvegar um 

20%. Samkvæmt klíniskum leiðbeiningum er mælt með að báðir þessir hópar fái 

hjartaendurhæfingu. Ljóst er að gera þarf betur varðandi síðarnefnda hópinn. Tegund 

aðgerðar sem beitt er við lækningu sjúkdómsins þarf ekki að spegla alvarleika 

sjúkdómsins, ástand sjúklingsins eða áhættuþætti. Markmið okkar er að allir sem þurfa 

hjartaendurhæfingu og sýnt hefur verið fram á að hún gagnist, fái hana á því þjónustustigi 

sem hæfir viðkomandi. 

 

Ætla má að nánast allir sem greinast með marktækan kransæðasjúkdóm hér á landi fari 

um hjartadeild Landspítala. Landspítalinn er eini staðurinn þar sem hjartaþræðingar fara 

fram og ákveðið er hvers konar meðferð er heppilegust. Ef ástæða er til víkkunar í 

þræðingu eða opinnar aðgerðar fara allar aðgerðir fram á hjartadeild eða hjartaskurðdeild 

spítalans. Fagfólk þessara deilda er því í lykilaðstöðu til að meta þarfir þessara sjúklinga 

fyrir endurhæfingu, enda koma langflestar tilvísanir í hjartaendurhæfingu frá 

Landspítalanum. Mikilvægt er  að þessir aðilar setji sér leiðbeinandi vinnureglur til að 

fara eftir við val sjúklinga í hjartaendurhæfingu. 

 

 

 

 

9. Samantekt. 

Vinnuhópurinn leggur til að eftirfarandi atriði verði lögð til grundvallar við val á einstök 

stig hjartaendurhæfingar. 
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Stig Ia.  

Endurhæfing eingöngu innan sjúkrahúss fyrir þá sem þurfa endurhæfingu vegna 

hjartasjúkdóms. Mikilvægt er á þessu stigi að velja hverjir þurfa áframhaldandi 

endurhæfingu. Sjúklingar með staðbundinn og/eða vægan sjúkdóm, vel staddir andlega 

og félagslega, með áhuga og getu til að taka á áhættuþáttum  fái etv. stuðning á 

göngudeild frá hjúkrunarfræðingi og hvatningu til þátttöku í skipulagðri fræðslu fyrir 

hjartasjúklinga og aðstandendur þeirra á Landspítala. Öðrum vísað á Stig Ib eða Stig II 

eftir atvikum. 

 

Stig Ib. 

Endurhæfing fljótlega eftir sjúkrahúsvist. Fyrir þá sem þurfa meiri endurhæfingu en Stig 

Ia. Á þessu stigi fer fram val á þeim sem þurfa að fara á Stig II og þá hvert. Einnig 

mögulegt að vísa beint á Stig III. 

 

Stig II. 

Framhaldsendurhæfing eftir Stig I. Þeim sem verst eru staddir líkamlega, andlega og 

félagslega verði vísað á Reykjalund eða Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstað. 

Öðrum vísað á HL-stöðvar. Á Stigi II eru teknar ákvarðanir um hverjir fari í 

viðhaldsendurhæfingu á Stigi III. Þeim sem halda áfram á eigin vegum er leiðbeint um 

áframhaldandi þjálfun og hreyfingu. 

 

Stig III. 

Viðhaldsendurhæfing undir eftirliti. Er oftast í framhaldi af Stigi II en getur verið í beinu 

framhaldi af Stigi I í völdum tilfellum. 

 

Sérhópar. 

Aldraðir: Aldraðir þurfa oft aðra nálgun en þeir sem yngri eru. Þeim hentar frekar þjálfun 

af minni ákefð um lengri tíma en yngra fólki. Aldraðir eru oft með fjölkerfa vandamál 

sem taka þarf tillit til og þeir hafa aðrar þarfir varðandi fræðslu. Æskilegt er að taka tillit 

til þessara sérþarfa og vísa þeim sem hafa mikla þörf fyrir endurhæfingu á öldrunardeild 

Landspítala, HNLFÍ eða endurhæfingu í heimabyggð. Öðrum verði vísað á HL-stöðvar. 

 

Hjartabilaðir: Í samræmi við klínískar leiðbeiningar er mælt með að allir hjartabilaðir í 

flokkum NYHA II og III fái hjartaendurhæfingu. Þeim sem eru í mestri þörf verði vísað á 

Reykjalund, öðrum á HL-stöðvar. 

 

Hjartaþegar: Mælt er með að allir hjartaþegar fái hjartaendurhæfingu. Það fari eftir 

þörfum sjúklings og ástandi hvar endurhæfing fari fram.  

 

Sjúklingar með langvinnan hjartasjúkdóm: Mælt er með að sjúklingar með langvinnan 

hjartasjúkdóm sem ekki hafa náð tökum á líkamlegri og/eða andlegri heilsu sinni eða 

áhættuþáttum sé gefinn kostur á hjartaendurhæfingu. Það fari eftir þörfum sjúklings og 

ástandi hvar endurhæfing fari fram.  
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Eftir lokuaðgerðir: Mælt er með að sjúklingar sem farið hafa í aðgerðir á hjartalokum fái 

hjartaendurhæfingu. Það fari eftir þörfum sjúklings og ástandi hvar endurhæfing fari 

fram.  

 

Komið getur í ljós í eftirliti sjúklings hjá sínum lækni að hann hafi ekki verið rétt metinn 

með tilliti til endurhæfingar. Læknirinn getur þá að sjálfsögðu óskað eftir að hann fái  

endurhæfingu þar sem hann telur heppilegast. 

 

 

10. Lokaorð. 
Mikið og gott starf hefur verið unnið varðandi hjartaendurhæfingu hér á landi frá því hún 

hófst árið 1982. Miklar framfarir hafa orðið í hjartalækningum hér á landi sem annars 

staðar. Fólk er að greinast fyrr og þannig er oft hægt að koma í veg fyrir hjartaáföll og 

einnig lifa hjartasjúklingar lengur vegna bættrar lyfjameðferðar og annarrar meðferðar. Í 

dag fá ekki allir þá hjartaendurhæfingu sem þeir þurfa. Það er von okkar, sem að þessari 

skýrslu stöndum að hún verði leiðbeinandi þeim sem hafa það hlutverk að stýra 

hjartasjúklingum í endurhæfingu. Einnig er það von okkar að þeir sem bjóða upp á 

hjartaendurhæfingu eða hjartaþjálfun fái  möguleika til að taka á móti þeim sem mest 

þurfa á þeirra þjónustu að halda á réttum tíma. 

 

 

Reykjavík í nóvember 2009 

 

 

 

_________________________                              ____________________________ 

Ása Dagný Gunnardóttir            Auður Ólafsdóttir 

sjúkraþjálfari, hjartagöngudeild                              sjúkraþjálfari, Styrk – sjúkraþjálfun 

Landspítala 

 

 

_________________________                              ____________________________ 

Gunnar Guðmundsson           Inga Sigurrós Þráinsdóttir 

yfirlæknir, HL-stöðin, Reykjavík          hjartalæknir, Landspítala 

 

 

_________________________                              ____________________________ 

Magnús R. Jónasson            Sólrún Jónsdóttir 

yfirlæknir hjartasviðs,                                             sjúkraþjálfari, sviðstjóri þjálfunar,  

Reykjalundi             hjartasvið, Reykjalundi 

 

 

_________________________   

Þorkell Guðbrandsson 

hjartalæknir, HNLFÍ 
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Klíniskar leiðbeiningar: 

1. www.sign.ac.uk     (http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.html#CHD) 

2. www.nzgg.org.nz 

(http://www.nzgg.org.nz/index.cfm?fuseaction=specialfocus&fusesubaction=docs&documentid=351) 

 

 

Hjálagt er: 

Fylgiskjal 1.   Samantekt þjálfunarstaða. 

 

 

Skýrslan er send til eftirtalinna: 

 

Heilsugæslustöðva. 

Hjartalæknum. 

Hjartaskurðlæknum. 

Deildarstjórar hjartadeildar og hjartaskurðdeildar Landspítala 

Sjúkraþjálfunarstöðum og stofnunum sem bjóða upp á hjartaendurhæfingu eða hjartaþjálfun. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytinu. 

Sjúkratryggingum Íslands. 

Landlækni 
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