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Sammendrag
Kronisk hjertesvikt har en multifaktoriell genese, og nedsatt fysisk prestasjons-
evne er vanlig hos disse pasientene. Sammen med betydelig nedsatt hjertefunk-
sjon spiller endringer i skjelettmuskel og blodårefunksjon en viktig rolle for den 
nedsatte fysiske prestasjonsevnen. Det siste tiåret har studier vist at fysisk tre-
ning klart forbedrer fysisk og psykisk funksjon, og også den kardiovaskulære 
funksjonen hos pasienter med hjertesvikt. Fysisk trening bør derfor tilbys som 
en del av behandlingen.

Tabellen under gir en oversikt over anbefalt trening for hjertesviktpasienter. I 
en klinisk hverdag etterstrebes utholdenhetstrening tre til fem ganger i uken og 
styrketrening to til tre ganger per uke. Andre treningsformer, som f.eks. hydro-
terapi og respirasjonsmuskeltrening nevnes også i litteraturen, men disse trenger 
ytterligere vitenskapelig dokumentasjon.
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Treningsmetode Intensitet RPE* Frekvens Varighet

Aerob utholdenhetstrening 50–80 % 
av VO2-maks**
~ 60-85% av 
HF-maks

12–16 2–5 ganger i uka 10–60  
minutter per 
gang

Styrketrening 40–80 % av  
1 RM***

– 2–3 ganger i uka 15–60  
minutter per 
gang

*RPE = «ratings of perceived exertion» (Borgskalaen 6–20) (1). 
**VO2-maks = maksimalt oksygenopptak. 
***RM = repetisjonsmaksimum. 1 RM tilsvarer den største belastningen som kan løftes gjennom 
hele bevegelsesbanen kun én gang.

Egnede aktiviteter er aerob utholdenhetstrening som omfatter dynamisk arbeid 
med store muskelgrupper, som f.eks. spaserturer m/u staver, sykkeltrening, gym-
nastikk på land eller i vann samt styrketrening av funksjonelle muskelgrupper 
(bein, armer, mave, rygg). 

Pasienter med stabil hjertesvikt med dominerende systolisk dysfunksjon i 
NYHA-klasse I–III (New York Heart Associations klassifisering) er best egnet 
for fysisk trening. Pasienter i NYHA-klasse IV er for dårlig representert i stu-
dier til at treningsanbefalinger kan gis til denne gruppen. Før treningen igang-
settes, kan det være en fordel å få gjennomført en test av kondisjon (oksygen-
opptak) og styrke i de aktuelle muskelgrupper, men dette er ingen forutsetning 
for å gjennomføre treningen med god helsegevinst. Det er opp til den enkelte 
pasients fastlege å vurdere om det er nødvendig å teste pasienten før oppstart av 
et treningsprogram. Erfaringsvis har de fleste hjertesviktpasienter gjennomført 
en arbeids-EKG test og dette er tilstrekkelig for å vurdere om vedkommende 
kan gjennomføre et strukturert treningsprogram. Pasienter med ukompensert 
hjertesvikt skal ikke delta i trening. Treningstilpasninger i hjertet, blodårer og 
skjelettmuskel, samt kontraindikasjoner for trening er beskrevet i kapittelet.

Introduksjon
Definisjon, forekomst, og prognose
Hjertesvikt er en tilstand der hjertets pumpeevne ikke kan oppfylle de meta-
bolske kravene fra perifert vev (2). Prevalensen av hjertesvikt varierer mellom 
0.3–2 % og øker med alderen til rundt 10 prosent ved 80 år (3, 4). Insidensen av 
hjertesvikt er også aldersavhengig og varierer mellom 1–5 nye tilfeller per 1 000 
individer per år (5). Prognosen har blitt bedre de siste årene (6), men er fortsatt 
dårlig med en femårsoverlevelse på rundt 50 prosent (7). Jo flere symptomer 
pasienten har, desto dårligere er prognosen (5)



Etiologi og patofysiologi
I den vestlige verden er iskemisk hjertesykdom og hypertensjon dominerende 
årsaker til hjertesvikt (5). Andre etiologiske faktorer er diabetes, klaffesykdom, 
endokrin forstyrrelse, toksisk påvirkning, arytmi og systemsykdom. I tillegg fin-
nes det en idiopatisk form (2). Hjertesvikt som klinisk syndrom og medikamen-
tell behandling av dette er godt beskrevet andre steder og nevnes derfor bare 
overfladisk i denne oversiktsartikkelen. 

Et sviktende hjerte karakteriseres av patologisk hypertrofi og har nedsatt 
pumpefunksjon. Dette gir seg først uttrykk i redusert reserve for fysisk anstren-
gelse. Dette skyldes både tap av hjerteceller og nedsatt kontraktil funksjon gjen-
nom bl.a. betydelig nedsatt kalsiumregulering i de gjenlevende hjertecellene. De 
strukturelle endringene i myokard ved hjertesvikt avhenger av årsaken til hjer-
tesvikten. Trykkbelastning gir økt veggtykkelse (bortsett fra ved terminalsvikt 
hvor ventriklene dilaterer) og mindre ventrikler. Volumbelastning gjør at ven-
triklene dilaterer, også ved terminalsvikt. Funksjonen til et sviktende hjerte for-
verres av nedsatt blodforsyning på grunn av redusert kapillærtetthet og redu-
sert slagvolum. Også redusert mitokondrietetthet og – funksjon bidrar sterkt til 
funksjonsforverringen (8).

Som kompensasjon for redusert minuttvolum aktiveres det nevroendokrine 
systemet gjennom økt sympatikusaktivitet og aktivering av renin-angiotensin-
systemet, som gir økt hjertefrekvens, økt blodvolum og økt perifer motstand. 
Dette gir ytterligere belastning av hjertet, med økende remodellering, progres-
siv svekkelse av arterielle og kardiopulmonelle baroreflekser og nedregulering av 
betareseptorer i hjertet. Den parasympatiske hjerteaktiviteten er også redusert 
hos disse pasientene (2). Årsaken til den reduserte arbeidskapasiteten ved hjer-
tesvikt er kompleks og skyldes endringer i flere hemodynamiske variabler, blant 
annet nedsatt systolisk funksjon i venstre ventrikkel, diastolisk dysfunksjon (9), 
endret pulsrespons ved arbeid, høyere lungearterietrykk, endotel dysfunksjon 
(nedsatt blodårefunksjon) (10-12), og høyere systemisk vaskulær motstand (13). 
Videre er det nå fastslått at faktorer i skjelettmuskulaturen også har stor betyd-
ning for den reduserte arbeidskapasiteten hos hjertesviktpasienter (14, 15). Det 
er usikkert i hvilken grad forandringene i skjelettmuskel skyldes fysisk inaktivi-
tet eller om det er en konsekvens av selve hjertesvikten (15, 16).

Trening av pasienter med hjertesvikt
Trening som behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer er godt 
dokumentert, men samtidig et tiltak som brukes altfor lite. Fysisk trening har 
fordelaktige helsegevinster hos pasienter med hjerte- og karsykdom, selv hos de 
med betydelig nedsatt kardiovaskulær funksjon og hjertesvikt, og inaktivitet er 
forbundet med økt mortalitet (17, 18). Det er et paradoks at kostnadene i helse-
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vesenet øker dramatisk på grunn av nye behandlingsmetoder og teknologi, mens 
fysisk trening som koster lite, brukes i alt for liten grad. Selv om dokumenta-
sjonen på effekten av fysisk trening er omfattende, finnes det mange ubesvarte 
spørsmål: Hvor lite og ved hvilken intensitet må jeg trene for å unngå hjerte- 
og karsykdom og tidlig død? Hvordan bør pasienter med hjertesvikt trene for å 
bedre sin helse og prognose for å unngå nye hendelser? Dagens anbefalinger for 
trening av hjertepasienter fra American College of Sports Medicine og American 
Heart Association er å trene med en intensitet mellom 50 og 80 % av maksimalt 
oksygenopptak, noe som tilsvarer omtrent 60-85 % av maksimal hjertefrekvens 
(19). Tilsvarende anbefalinger gis i europeiske retningslinjer (20). Dette er lite 
presist sammenlignet med anbefalingene for medikamentell behandling. Det er 
derfor en utfordring å prøve å finne det optimale treningsregimet ved hjerte- og 
karsykdommer, slik at framtidens råd kan bli mer presise. Vi vil i det følgende 
presentere data fra flere studier som har sett på effekten av utholdenhets- og 
styrketrening som behandling av pasienter med hjertesvikt og vil gi eksempel på 
hvordan treningen kan gjennomføres i praksis.

De fleste treningsstudier er gjennomført på pasienter med stabil hjertesvikt 
med dominerende systolisk dysfunksjon i NYHA-klasse I–III. Det finnes liten 
dokumentasjon med trening av pasienter i NYHA klasse IV og pasienter med 
utelukkende diastolisk dysfunksjon (21, 22). Effektene av trening synes ikke å 
være avhengig av hjertesviktens etiologi eller alvorlighetsgrad målt som maksi-
malt oksygenopptak eller ejeksjonsfraksjon (20, 23). I treningsstudiene som er 
gjort så langt, er det stor variasjon mellom intensitet, varighet, frekvens og tre-
ningsmodell.

Utholdenhetstrening
Det er nå vel etablert at kondisjon, målt som maksimalt oksygenopptak, er en 
bedre indikator for prognose både hos hjertefriske og hjertesyke individer enn de 
tradisjonelle risikofaktorene (17, 24). Derfor er det ikke overraskende at uthol-
denhetstrening kan være positivt for pasienter med hjertesvikt og slik trening 
er foreslått som basisen i et treningsprogram for disse pasientene (20). Denne 
typen trening blir derfor beskrevet mest inngående her. Det er uenighet blant 
forskerne om årsaken til redusert maksimalt oksygenopptak og økning i dette 
etter trening hos hjertesviktpasientene. Noen mener dette hovedsakelig skyldes 
perifere tilpasninger i skjelettmuskel (f.eks. (15)), mens andre finner at hjertets 
pumpefunksjon har mest å si for maksimalt oksygenopptak blant hjertesviktpa-
sienter  (25–28). Endret blodårefunksjon (endotelfunksjon) bidrar også i denne 
sammenhengen (29).



Tilpasninger i hjertet
Venstre ventrikkels dimensjoner og funksjon. Tidligere ble hjertesviktpasienter 
rådet til å ikke anstrenge seg i stor grad fordi man trodde at trening ville føre til 
ytterligere vekst og dårligere funksjon i et allerede patologisk forstørret og dårlig 
fungerende hjerte. Flere studier viser uendret (24, 25, 27) eller til og med redusert 
størrelse av venstre ventrikkel (22, 30–33) etter aerob utholdenhetstrening. Svak-
heten med disse studiene ut fra dagens viten, er at flesteparten av pasientene i de 
refererte studiene ikke ble behandlet med betablokkere. Men også nyere studier 
som involverer pasienter som stort sett behandles med (f.eks. 34), eller hvor alle 
behandles med betablokkere (f.eks. 28), viser henholdsvis uendret eller redusert 
størrelse på venstre ventrikkels endediastoliske volum.

Utholdenhetstrening er også vist å bedre hjertets systoliske funksjon målt som 
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, slagvolum, klaffeplanforflytning i systole, 
ejeksjonshastighet, og hastighet på klaffeplanforflytning i systole målt med vevs-
doppler (28, 32, 35, 36). En metaanalyse (22) viste at aerob utholdenhetstrening 
i gjennomsnitt øker hjertets minuttvolum med 21 %. Svakheten med studiene i 
metaanalysen var at ikke alle pasientene ble behandlet med betablokkere, men 
nyere studier viser at effekten er tilsvarende også hos pasienter som står på beta-
blokkere (28, 37).

Ultralydmålinger har vist bedret diastolisk funksjon etter utholdenhetstre-
ning i flere studier. Det er funnet økt diastolisk fylningstid, henholdsvis økning 
og nedgang av rask og atriell fylningsfraksjon, samt bedret venstre ventrikkels 
relaksasjonshastighet (24, 36, 38). Det er også funnet redusert fylningstrykk i 
venstre ventrikkel (28).

Årsaken til den observerte anti-remodelleringseffekten av utholdenhetstre-
ning er ikke fullstendig klarlagt. Redusert dobbeltprodukt, bedret endotelfunk-
sjon, tilbakegang av aterosklerose, nydannelse av blodkar og bedret kalsiumre-
gulering i hjertecellene har vært foreslått som mekanismer som bidrar til å bedre 
den enkelte hjertecelles arbeidsforhold, og dermed hjertefunksjonen (39). Flere 
studier har vist redusert plasmanivå av et peptid (BNP, brain natriuretic peptide) 
som er sterkt relatert til grad av patologisk hypertrofi, hjertesvikt samt prognose 
etter trening av hjertesviktpasienter (f.eks. 28, 40–42). Videre er det godt doku-
mentert at utholdenhetstrening bedrer balansen mellom sympatikus og para-
sympatikus med redusert sympatisk aktivitet og økt parasympatisk aktivitet (43, 
44).

Endotelfunksjon. En normal endotelfunksjon er avhengig av god tilgjengelighet 
av nitrogenoksid (NO). NO produseres i endotelcellene og virker på de glatte 
muskelcellene slik at disse slapper av og sørger for at blodårene dilaterer når det 
er nødvendig, som f.eks. under fysisk anstrengelse (45). Nyere studier viser at 
også sirkulerende progenitorceller fra beinmargen er nødvendig for å opprett-
holde en god endotelfunksjon (45). Hos pasienter med hjertesvikt har endotel-
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cellene en nedsatt evne til å produsere NO, samt en økt mengde frie oksygenradi-
kaler. Dette bidrar til ytterligere nedsatt tilgjengelighet av NO og fører til endotel 
dysfunksjon hvor blodårene ikke utvides (eller til og med trekker seg sammen) 
når det er forventet, som f.eks. under fysisk anstrengelse. Angina pectoris er et 
typisk eksempel på dette. Nedsatt tilgjengelighet av NO er bakgrunnen for at 
mange pasienter med hjertesvikt får langtidsvirkende nitrater som en del av et 
behandlingsregime. Det er vist at hjertesviktpasienter har lite (funksjonelle) sir-
kulerende progenitorceller som gjør at evnen til nydannelse av endotelceller er 
betydelig nedsatt (45) og bidrar ytterligere til endotel dysfunksjon. Det er nå vel 
etablert at utholdenhetstrening oppretter balansen mellom NO-produksjon og 
NO-inaktivering via frie oksygenradikaler (45). Videre viser nye studier at uthol-
denhetstrening bedrer den regenerative egenskapen til progenitorcellene og dette 
bidrar også trolig til normalisering av endotelfunksjonen. Utholdenhetstrening 
er vist å påvirke alle kar som er studert hos hjertesviktpasienter og inngående 
beskrivelse av molekylære, funksjonelle og strukturelle endringer finnes i gode 
oversiktsartikler (f. eks. 45).

Tilpasninger i skjelettmuskel
Fibertype og størrelse. Som nevnt innledningsvis, spiller også endringer i skje-
lettmuskel en viktig rolle for graden av hjertesvikt og for sykdomsutviklingen. 
På grunn av lett tilgang på vevsprøver vet vi mer om tilpasninger i skjelettmus-
kel enn om tilpasninger i selve hjertemuskelen. Det betyr ikke nødvendigvis at 
tilpasninger i skjelettmuskel er viktigere enn endringer i hjertemuskulaturen. 
Det er vanlig å observere en endring i fibertypekarakteristika i skjelettmuskel 
hos hjertesviktpasienter; redusert mengde av utholdende fibre (type-I fibre) og 
økt mengde fibre med mindre utholdenhetsegenskaper (type-2 fibre). I tillegg 
har hjertesviktpasienter nedsatt mitokondriefunksjon og et dårligere kapillær-
nettverk sammenliknet med friske kontroller. Det er vist at trening øker mito-
kondriefunksjonen (f.eks. 28) og kapillærtettheten (f.eks. 46). Videre er det ofte 
påvist mindre tverrsnitt på muskelfibrene hos hjertesviktpasienter sammenlignet 
med friske kontroller (14). Hambrecht og medarbeidere (43) viste at 6 måneders 
trening med en intensitet på 70 % av maksimalt oksygenopptak (tilsvarer ca. 80 
% av maksimal hjertefrekvens) økte mengden type-1 fibre med 8 % samtidig som 
de observerte en nedgang i type-2 fibre. En annen studie fant ingen endringer 
etter trening med lavere treningsintensitet (47), mens Tyni-Lenne viste at 8 uker 
med intensiv trening økte tverrsnitt av muskulaturen til et nivå likt friske kon-
troller (48). Det er ikke kjent hvorfor ulike studier finner så forskjellige funn på 
dette området, men alle studier har benyttet ulikt antall treningsøkter, forskjellig 
intensitet og varighet på treningene. De som har dokumentert effekt av uthol-
denhetstrening på fibertypekarakteristika og/eller fibertypestørrelse har benyttet 
relativ høy treningsintensitet sammenliknet med de som ikke finner effekt (14).



Som ved flere andre alvorlige sykdommer har hjertesviktpasienter (som regel) 
et generelt tap av muskelmasse som skyldes at evnen til nydannelse av proteiner 
(proteinsyntesen) er nedsatt og proteindegraderingen vesentlig økt (14). I til-
legg til dette er det vist økt apoptose i skjelettmuskel hos hjertesviktpasienter 
(14, 49). Apoptose er en velregulert form for celledød og er essensielt for nor-
mal utvikling av multicellulære organismer, og normal cellefornyelse i friskt vev. 
Preliminære data tyder på at utholdenhetstrening av hjertesviktpasienter bedrer 
balansen mellom nydannelse og nedbryting av proteiner og fører til mindre mus-
keltap (50), mens det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på om trening påvir-
ker apoptosen i skjelettmuskulatur hos hjertesviktpasienter.

Insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1) er en annen viktig faktor som er med 
på å regulere muskelmassen. Både eksperimentelle og kliniske studier viser at 
hjertesviktpasienter har mindre uttrykk av IGF-1 i skjelettmuskel sammenliknet 
med friske kontroller (51, 52), på tross av uendrede nivåer av IGF-1 i plasma. 
Det er vist at mengden IGF-1 i skjelettmuskel er sterkt relatert til muskelmassen 
hos hjertesviktpasienter (51). Det er flere studier som viser at utholdenhetstre-
ning øker nivået av IGF-1 i skjelettmuskel. Eksempelvis viste Schulze og medar-
beidere (53) en dobling av IGF-1 nivået som følge av utholdenhetstrening. 

Cytokiner. Både systemisk og lokal inflammasjon spiller en viktig rolle for 
patogenese og progresjon av hjertesvikten (54, 55). Det er godt dokumentert 
at inflammatoriske cytokiner påvirker muskelmetabolismen og styrkekapasite-
ten direkte via f.eks. endring i muskelcellenes kalsiumregulering (56). Data fra 
SOLVD-studien med asymptomatiske hjertesviktpasienter (57) og data fra pasi-
enter med mer alvorlig hjertesvikt (58) viser en sterk sammenheng mellom gra-
den av hjertesvikt og nivået av TNF-α (tumor nekrose faktor alfa) i blod. Avhen-
gig av graden av hjertesvikt, intensiteten og mengde av trening, er litteraturen 
motstridende hva angår effekter av trening og endringer av ulike typer cytokiner. 
Det er f.eks. vist at 12 uker trening, fire ganger per uke med en treningsintensi-
tet som tilsvarer 60–80 % av maksimal hjertefrekvens, reduserte blodnivået av 
TNF-α og Interleukin-6 (59). Andre har derimot ikke klart å finne treningsin-
duserte endringer (60, 61). Hvorfor det er så store forskjeller i funn er ikke helt 
klart, men det kan skyldes at lokale endringer i cykokinekspresjon forekommer 
tidligere enn endringer i sirkulasjonssystemet. En støtte for denne forklaringen 
finnes i en studie av Gielen og medarbeidere (61) som fant kraftig nedregulering 
av inflammatoriske cytokiner i vevsprøver men uendrede nivåer i plasma etter 
trening. 

Oksidativt stress. Pasienter med hjertesvikt har økt oksidativt stress i både blod 
og skjelettmuskel (14). Dette forårsakes av nedsatt minuttvolum som gir redu-
sert blodperfusjon til skjelettmuskulaturen, samt av endotel dysfunksjon (eks. 
(26, 62). Videre vet man at neurohormonelle faktorer slik som katekolaminer, 
angiotensin II og inflamatoriske cytokiner er økt hos hjertesviktpasienter. Dette 
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fører direkte til økt produksjon av frie oksygenradikaler som er med og ned-
setter mitokondriefunksjonen i muskulaturen (14). Det er godt dokumentert at 
aerob utholdenhetstrening reduserer mengden frie oksygenradikaler gjennom 
styrket antioksidant forsvar (28, 59).

Betydningen av intensitet
Hos friske har intervalltrening med høy intensitet vist seg å være mer effektiv 
enn trening med moderat intensitet. Mange studier viser at trening med mode-
rat intensitet og varighet har fordelaktige effekter i pasienter med kronisk hjer-
tesvikt (f.eks. (25, 38, 43, 63, 64)) reflektert som bedret arbeidskapasitet og 
redusert NYHA-klassifisering. På tross av god effekt av trening med moderat 
intensitet, er det studier som viser betydelig større kardiovaskulære tilpasninger 
etter trening med høy treningsintensitet, også i pasienter med hjertesvikt (25, 
26, 32).

Nylig ble det gjennomført en norsk studie hvor man sammenlignet den kar-
diovaskulære effekten av aerob intervalltrening med kontinuerlig trening med 
moderat intensitet blant pasienter med post-infarkt hjertesvikt (NYHA I-III) 
(28). Der fant man langt større effekter på maksimalt oksygenopptak, hjerte-, 
skjelettmuskel- og blodårefunksjon hos de som trente intervall med høy intensi-
tet sammenlignet med de som trente kontinuerlig med moderat intensitet. Pasi-
entene i intervallgruppa trente på 90 % av høyeste målte hjertefrekvens i 4 x 4 
minutter, 2–3 ganger per uke i 12 uker. Slik trening oppleves som anstrengende 
og man puster tungt uten å bli veldig stiv i beina. Alle pasientene tok betablok-
kere og ACE-hemmere (28). Denne studien indikerer at man kan oppnå betyde-
lig større kardiovaskulære effekter dersom man trener i øvre grense av dagens 
anbefaling hva intensitet angår. Av spesiell interesse i denne studien er den høye 
alderen på hjertesviktpasientene (75.5±11.1 år). Mange studier har valgt å eks-
kludere pasienter som er over 70 år, selv om hjertesvikt oftest inntrer hos eldre. 
Dette var en relativ liten studie og man behøver større studier med tilsvarende 
treningsintensitet hvor man studerer sikkerhetsaspektet (safety) før man på 
generell basis kan anbefale denne type trening til hjertesviktpasienter.

Mortalitet og sykehusinnleggelse
En italiensk studie viste en sterk sammenheng mellom bedret maksimalt oksy-
genopptak og reinnleggelser på sykehus grunnet hjertesvikt (63). Store epide-
miologiske studier ser ut til å støtte disse observasjonene (65, 66). En metaana-
lyse viste at fysisk trening kan redusere mortaliteten med ca. 35 % relativt ved 
kronisk hjertesvikt (23). Studien viste også at pasienter som trente hadde signi-
fikant færre sykehusinnleggelser enn de som ikke trente. Som alltid må resul-
tatene fra en metaanalyse tolkes med forsiktighet og nye multisenterstudier er 
påstartet (f.eks. 67) for å avklare disse problemstillingene.



Livskvalitet og symptomer
Fysisk trening har en gunstig innvirkning på livskvaliteten og lindrer sympto-
mer (21, 22, 68). En metaanalyse som nylig ble gjennomført, viser at helserela-
tert livskvalitet, målt ved hjelp av Minnesota Living with Heart Failure Questi-
onnaire, bedres signifikant ved trening. Det blir ofte ikke vist noen korrelasjon 
mellom livskvalitet og forbedret fysisk kapasitet, noe som tyder på at livskva-
litet kun delvis er bestemt av fysisk kapasitet og at mange andre faktorer trolig 
er viktige for pasientens opplevde livskvalitet. Den bakenforliggende årsaken til 
fenomenet er nok både av fysisk og psykisk art (28).

Praktisk gjennomføring av utholdenhetstrening
Utholdenhetstrening kan gjennomføres enten med kontinuerlig intensitet eller 
i intervaller der intensiteten varierer i løpet av treningen. For å få intensiteten 
opp på anbefalt nivå, må man bruke store muskelgrupper. Det er også viktig å 
finne en aktivitet som pasienten synes er OK å drive med. Aktiviteter som å gå 
tur (med/uten staver), sykling, ski og svømming kan anbefales. All utholden-
hetstrening bør starte med en god oppvarming og avsluttes med nedtrapping i 
noen minutter. Varighet, intensitet og frekvens på treningen er faktorer som bør 
beskrives. Flere steder drives hjertetreningsgrupper i regi av sykehus eller kom-
muner. Som beskrevet ovenfor er det nå holdepunkter for at aerob intervalltre-
ning med høy intensitet er mer effektivt enn kontinuerlig trening med moderat 
intensitet, når det gjelder å øke oksygenopptaket. Ut fra dette kan det derfor 
være grunn til å anta at aerob intervalltrening også vil kunne være mer effektivt 
når det gjelder prognose, men dette er foreløpig ikke dokumentert. Siden det 
foreløpig foreligger svært få studier med så høy treningsintensitet er det imid-
lertid ikke dokumentert at denne treningsformen er sikker hos hjertesviktpa-
sienter. I kapittel 26 om koronarsykdommer er det beskrevet hvordan man kan 
gjennomføre intervalltrening i praksis.

Styrketrening
Det er relativt nytt at hjertesviktpasienter anbefales å trene styrke, og antal-
let studier som ser på denne typen trening er derfor begrenset. Det er vist at 
trening i form av f.eks. beinpress med en belastning svarende til 60–80 % av 
maksimum ikke gir større påvirkning på hemodynamiske variabler (puls, sys-
tolisk blodtrykk, ejeksjonsfraksjon, cardiac output, VV endediastolisk volum) 
enn testing på tredemølle eller sykkel. Det er heller ikke funnet noen negativ 
effekt på funksjonen til venstre hjertekammer (69, 70). Selv om styrketrening 
ikke gir noen direkte økning i maksimalt oksygenopptak, gir den økt arbeidsø-
konomi, og dermed høyere prestasjonsevne innenfor de begrensninger som set-
tes av oksygenopptaket. Dette vil kunne oppleves som en subjektiv bedring i 
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fysisk form. For noen pasienter kan styrketrening være et nødvendig steg før 
de i det hele tatt skal være i stand til å gjennomføre utholdenhetstrening. I den 
grad gjeldende retningslinjer for styrketrening av sviktpasienter sier noe om 
intensitet på treningen, er de fortsatt svært konservative. Dette innebærer at for 
pasienter som har redusert muskelstyrke vil mange av dagliglivets aktiviteter 
gi større belastninger enn den anbefalte intensiteten på treningen (71). Trening 
som øker muskelstyrken vil imidlertid føre til redusert blodtrykksrespons på en 
gitt belastning siden man kan gjennomføre belastningen ved en lavere prosent 
av den belastningen man klarer èn gang (1RM). Ut i fra antakelser om at hjer-
tesvikt er en sykdom som i stor grad rammer skjelettmuskulatur (15), så er det 
nærliggende å anta at styrketrening av disse pasientene vil få en større plass i 
klinikken framover.

På tross av restriktive retningslinjer for styrketrening av hjertesviktpasienter, 
er det blitt gjort noen få studier med høyere intensitet. En studie inkluderte kun 
damer over 65 år og trente dem tre ganger i uka i 10 uker på en intensitet tilsva-
rende 80 % av deres maksimum (72). I gjennomsnitt økte disse damene muskel-
styrken med 43 % og muskulær utholdenhet med nærmere 300 %, noe som vil 
være av stor praktisk betydning i dagliglivet.

Praktisk gjennomføring av styrketrening
Styrketrening bør gjennomføres 2-3 ganger i uka, og bør bestå av 8-10 ulike 
øvelser for ulike muskelgrupper. Det er vist at den største effekten av en øvelse 
oppnås i det første settet, derfor anbefales det å heller øke antallet øvelser (73). 
Øvelsene bør velges ut i fra pasientens behov for styrke, men bør generelt bestå 
av øvelser for strekkapparatet i beina, mage, rygg og overkropp. Andre trenings-
former, som f.eks. hydroterapi (74-76) og respirasjonsmuskeltrening (77, 78) 
nevnes også i litteraturen, men disse trenger ytterligere vitenskapelig dokumen-
tasjon.

Tabell 24.1. Anbefalt trening for pasienter med kronisk hjertesvikt. Intensitet, fre-
kvens og varighet er beskrevet ut i fra gjeldende internasjonale retningslinjer (13, 
73, 79, 80).

Treningsmetode Intensitet RPE* Frekvens Varighet

Aerob utholden-
hetstrening

50-80 % 
av VO2-maks**
~ 60–85% av HF-maks

12–16 2–5 ganger i uka 10–60 minutter 
per gang

Utholdenhets-  
og styrketrening

40–80 % av 1 RM*** – 2–3 ganger i uka 15–60 minutter 
per gang

*RPE = «ratings of perceived exertion» (Borgskalaen 6–20)(1). 
**VO2-maks = maksimalt oksygenopptak. 
***RM = repetisjonsmaksimum. 1 RM tilsvarer den største belastningen som kan løftes gjennom 
hele bevegelsesbanen kun én gang.



Tabell 24.2. Langtidseffekter av utholdenhets- og styrketrening for pasienter med 
kronisk hjertesvikt. Referansene som er tatt med er et utvalg av de studier som finnes.

Effektvariabel Utholdenhets-
trening

Styrke-
trening

Kommentarer og  
referanser

Helse og funksjon

Mortalitet ↓ - Metaanalyse som viste en 
reduksjon på 35% (22)

Innleggelse sykehus ↓ - Metaanalyse som viste en 
reduksjon på 35% (22, 81)

Livskvalitet ↑ ↑ (22, 28, 82)

NYHA-klasse ↓ - (26)

Fysisk kapasitet

Maksimalt oksygenopptak ↑ - Metaanalyse som viste 
økning på 13% (22) Større 
økning vist i enkeltstudie 
siden (28) 

Arbeidskapasitet (Watt eller tid 
til utmattelse)

↑ ↑ Meta-analyse som viste 
økning på 15% (22)

6 min gangtest ↑ (↑) Meta-analyse som viste 
økning på 12% (22)

Hjertefunksjon i hvile

Diastolisk blodtrykk i hvile ↓ - Metaanalyse som viste 
reduksjon på 3% (22) 

Endediastolisk volum i hvile ↓ - (22, 26)

Endesystolisk volum i hvile ↓ - (26)

Hvilepuls ↓ - (26, 28)

Ejeksjonsfraksjon ↔↑ ↑ (26, 28, 82)

Slagvolum i hvile ↑ - (26, 28, 43)

Cardiac output i hvile ↑ - (25, 43, 83)

Hjertefunksjon under arbeid

Cardiac output under arbeid ↑ - (26, 30, 43)

Slagvolum under arbeid ↑ - (26)

Venstre ventrikkel-funksjon ↑ ↑ (26, 28, 82)

Maksimal hjertefrekvens ↑ - (72)

Perifere faktorer

Muskulær utholdenhet - ↑ (72)

Muskel styrke ↔ ↑ (30) 

Vaskulær funksjon ↑ - (26, 28) 

↑↓↔
- : ingen data (ikke undersøkt)
Ejeksjonsfraksjon = slagvolum i forhold til totalt sluttdiastolisk volum.
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Treningstilpasninger i hjerte, blodårer og skjelettmuskulatur hos individer med 
hjertesvikt er beskrevet mer inngående i flere gode oversiktsartikler enn hva det 
er rom for i dette kapittelet (se f.eks. 84, 85).

Funksjonstester
For å få best mulig utbytte av fysisk trening og individuelt tilpasset trenings-
program, er det en fordel at man gjennomfører en funksjonstest av kondisjon 
og/eller styrke før man starter. Om dette er nødvendig kan avklares med den 
enkeltes lege.

Sykkel- og tredemølletest
En standardisert maksimal eller submaksimal sykkeltest, gjerne med vurdering 
av maksimalt oksygenopptak, gir et godt grunnlag for å lage et treningsprogram 
(86, 87). Slik kan det også kontrolleres om pasienten tåler økt fysisk trening. 
Ulempen med sykkeltest er at mange hjertesviktpasienter har svak beinmusku-
latur og avslutter testen på grunn av trøtthet i beina slik at man ikke får testet 
hjertets funksjon på en adekvat måte. Det kan derfor være å foretrekke test på 
tredemølle der dette lar seg gjennomføre. Fordelen med testing av maksimalt 
oksygenopptak er at man kan undersøke ventilatoriske faktorer, siden endret 
ventilasjon er vanlig i denne gruppa (88).

Seks minutters gangtest
En standardisert seks minutters gangtest brukes ofte for å finne arbeidskapasi-
teten i forhold til aktiviteter i dagliglivet (ADL-aktiviteter) (1). Pasienten opp-
fordres til å gå så langt som mulig i løpet av seks minutter på en oppmålt strek-
ning i en korridor. Målevariablene er gangstrekning, opplevd anstrengelse målt 
med Borgs skala (73) og hjertefrekvens.

Muskelstyrke
Det finnes mange ulike apparater for å teste muskelstyrke, men dette kan like 
gjerne gjøres med enkle hjelpemidler. Det er ikke anbefalt å teste maksimal 
styrke som fører til at pasientene må holde pusten (Valsalva manøver) (89).

Vurdering av symptomer, livskvalitet og fysisk funksjonsevne
I studier er ofte generell helserelatert livskvalitet målt med spørreskjemaet SF-36 
(90), mens sykdomsspesifikk livskvalitet ofte måles med spørreskjemaet Min-
nesota Living with Heart Failure (28). Nylig har man også tatt i bruk McNew 
spørreskjema som er laget for hjerte/karpasienter spesielt (91). Graden av symp-
tomer kan fastsettes med Visuell analog skala (VAS) (1) eller Borgs skala (92). 
Funksjonsnivået kan evalueres ved NYHA-klassifisering (93)



Interaksjoner med legemidler
Betablokkere
Den maksimale hjertefrekvensen er lavere hos pasienter med hjertesvikt som 
behandles med betablokkere, sammenlignet med andre pasienter (94, 95). Kro-
nisk behandling med betablokkere gir bedre arbeidskapasitet og ejeksjonsfrak-
sjon både ved hvile og arbeid (96). Det er ikke målt noen påvirkning på skje-
lettmuskulaturen (28). Effekten av trening hos hjertesviktpasienter som står på 
betablokkere er god og man regner da treningsintensitet ut fra høyeste målte 
hjertefrekvens ved maksimal anstrengelse mens pasienten står på normal beta-
blokkerdose (97).

ACE-hemmere
ACE-hemmere har moderat effekt på arbeidskapasiteten. Hjerteminuttvolumet 
øker og fyllingstrykket til venstre hjertekammer reduseres ved arbeid (98) og 
mortaliteten reduseres (57, 93, 96). Effekten av ACE-hemmerbehandling på 
skjelettmuskulaturen er ikke entydig. Det er rapportert om økt muskelfiber-
størrelse og endret myosinsammensetning i skjelettmuskulaturen (99). Det fines 
eksperimentelle data som viser normalisering av funksjon i skjelettmuskulatur 
som følge av ACE-hemmer-behandling (28), mens det ser ut til at trening utnyt-
ter et ytterligere potensial for bedret mitokondriefunksjon i skjelettmuskulatur 
hos hjertesviktpasienter som står på ACE-hemmere (100).

Det er som nevnt vist at behandling med ACE-hemmere og betablokkere 
forsinker den negative remodelleringen (101, 102) og at kombinert behandling 
med disse medikamentene øker ejeksjonsfraksjonen med ca 12 %. Nylig ble det 
vist at aerob intervalltrening i tillegg bedret ejeksjonen i samme størrelsesor-
den på tross av at hjertesviktpasientene allerede sto på både betablokkere og 
ACE-hemmere (28). Dette viser at trening utnytter et ytterligere potensial for 
antiremodellering siden det ble gitt på toppen av optimal medisinering (ut fra 
dagens viten). ACE-hemmere kan gi tendens til lett reduksjon i nyrefunksjon, 
og i forbindelse med trening er det derfor viktig å understreke at pasientene må 
drikke nok.

Digitalis
Digitalis øker kontraktiliteten i myokard og dermed slagvolumet, mens hjerte-
frekvensen går ned. Dette er imidlertid en vagal effekt, som ikke er særlig uttalt 
under arbeid, der vagusfunksjonen er nedregulert. Digitalisbehandling har der-
for lite å si for makspuls, og for anbefalinger om trenigssone. Arbeidsevnen øker 
ved digitalisbehandling (103)
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Diuretika
I en åpen studie på alvorlig symptomatiske pasienter økte oksygenopptaket etter 
åtte dagers behandling med diuretika (21, 22). Diuretika kan medføre økt risiko 
for dehydrering og elektrolyttforstyrrelser, så det er viktig også her at pasientene 
drikker nok før, under og etter treningen.

Kontraindikasjoner og risiko
Tabell 24.3. Relative og absolutte kontraindikasjoner for trening av 
hjertesviktpasienter.

Relative kontraindikasjoner Absolutte kontraindikasjoner

≥1,8 kg økning i kroppsvekt de siste 
1–3 dager

Økende forverring i arbeidskapasitet eller dyspne ved 
hvile eller anstrengelse de siste 3-5 dager

Reduksjon i systolisk blodtrykk under 
testing eller trening

Betydelig iskemi ved lav belastning (<2 METS/50 W)

NYHA-klasse IV Ukontrollert diabetes

Komplekse ventrikulære arytmier i 
hvile eller i aktivitet

Akutt systemisk sykdom eller feber

Hvilepuls (liggende) ≥100 Nylig tromboembolisk sykdom

Annen komorbiditet som hindrer 
trening

Aktiv perikarditt eller myokarditt

Moderat til alvorlig aortastenose

Kirurgikrevende klaffefeil

Hjerteinfarkt de siste 2 uker

Nylig oppdaget atrieflimmer

Uttalt hypertrof obstruktiv kardiomyopati

Det har ikke inntruffet alvorlige hendelser under eller etter trening i studier av 
pasienter med hjertesvikt. Hjertesviktpasientene som så langt har deltatt i tre-
ningsstudier, har imidlertid vært spesielt utvalgt. Det er generelt høy mortalitet 
i pasientgruppen, og et fungerende beredskap anbefales i tilfelle det skulle inn-
treffe en alvorlig komplikasjon. Se ellers kapitel 26 (koronarsykdom) om risiko 
ved trening.
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