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Heart rate variability under fokuseret 
tænkning om arbejde og under hvile.

Et udspil fra ARA

Nanna Eller, AMK-Hillerød

 Den fysiologiske tilstand stress defineres som 
aktivering af de to allostatiske systemer: HPA-
aksen og det sympatiske nervesystem.

 HPA-aksens aktivitet måles ved kortisol
 Det sympatiske nervesystems aktivitet ved 

heart rate variability
 Tilstanden er en normal tilstand.
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 Heart rate variability er betegnelsen for 
variation i hjerterytme.

 Ved såkaldt spektralanalyse er total power, TP, 
udtryk for den samlede variation (ms2).y ( )

 Ved akut stress stiger hjerterytmen og heart 
rate variability (TP) falder.

 I populationsundersøgelser er nedsat TP i så 
kort tid som 2-minutters målinger associeret 
med fremtidigt nedsat helbred bla. øget 
hjertesygelighed.

 43 kvinder og 22 mænd, som overvejende var i 
arbejde, blev undersøgt i 2008.

 I forbindelse med ultralydsundersøgelse af 
halspulsårerne blev der foretaget EKG-måling i 3 p g g
x 5 minutter:
 5 minutter hvor de blev ultralydsscannet
 5 minutter hvor de blev instrueret i at tænke 

koncentreret på deres arbejde (eller tidligere arbejde)
 5 minutter hvor de skulle slappe helt af og nyde det 

ligesom hvis de solede sig en sommerdag på stranden.

 At undersøge om man ved hjælp af en 
fysiologisk stress-definition kan skille stressede 
fra ikke-stressede, altså lave en slags stresstest  
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 Total power falder ved tænkning på arbejde og 
stiger, når man slapper af.

 Belastede vil have lavere TP- niveau end ikke 
belastede.

 Belastede vil have større fald i TP end ikke 
belastede.

 GLM repeated measures med 3 gentagelser af 
TP (lnTP pga skæv fordeling)

 Først kønsopdelt og herefter fælles
 Kontrolleret for alder og tid for hver måling

 Dikotomisering ved mean scoring af Effort 
Reward modellen

 Dikotomisering i grupperne stress / ikke 
stress, hvor stress er høj kortisolstigning om 
morgenen og lav TP i total hvile

7,5

7,4

7,3

7,2

Periods

321

Ln
T

P

7,2

7,1

7,0

6,9

6,8

Women

Men
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P < 0.001, når alle tre perioder indgår, p=0.01 når kun periode 1 
og 2 indgår.

Perioder

321

Ln
T

P

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

Ikke stresset

Stresset

Periode 1=ultralydsscanning, periode 2= fokuseret tænkning, 
periode 3= total hvile

 Total power falder ved 
tænkning på arbejde og 
stiger, når man slapper 
af.

 Belastede vil have 
l  TP i  d 

√   Ja, og specielt for den 
fysiologisk ustressede

√   Ja, når jeg bruger den 
f i l i k  d fi i i  lavere TP- niveau end 

ikke belastede.

 Belastede vil have større 
fald i TP end ikke 
belastede.

fysiologiske stress-definition, 
men ikke hvis jeg bruger ERI-
modellen

√   Ja, ved den fysiologiske  
definition var ændring i TP 
størst hos belastede. Dette var 
ikke tilfældet med ERI-
modellen
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 En relativ nem stresstest kunne måske bestå af 
15 minutters EKG med 3x5 minutters perioder, 
alm samtale, fokuseret tænkning på arbejde og 
fuldstændig hvile.

 Der forestår selvfølgelig en nærmere 
metodeudvikling, validering osv. 


