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Mann, 70 år 

Røyker

Høyt blodtrykk

Har familiemedlemmer som har 

fått koronar hjertesykdom i ung 

alder 

Akutte brystsmerter under 

vedhogst på hytta i fjellheimen

Smerter også i hvile

Hentes av ambulanse

EKG viser tegn på 

akutt hjerteinfarkt

Legges inn for 

utredning/behandling



Koronar angiografi:

LAD stenose



Perkutan koronar intervensjon



Ferdig revaskularisert



Ut av sykehuset etter fire dager:

� Fire nye medikamenter

� 14 dagers kjøreforbud

� Ingen informasjon om fysisk aktivitet/ 

hjerterehabilitering



Effekten av å delta på hjerterehabilitering:

� 26 % redusert dødelighet

� 18 % redusert risiko for nye sykehusinnleggelser



Bare 27 % av norske koronarpasienter deltar på 
organisert rehabilitering

� Data fra 7000 pasienter som fikk PCI mellom 2008 og 2011

� Høyest deltakelse i Helse Sør-Øst, kun 20 % i Nord-Norge





� Kort og hastig utskrivingssamtale

� Manglende info om hvor hardt de kunne presse seg fysisk

� Lite hjelp fra fastlegen

� Søkte råd blant venner eller på internett

� Flere hadde ikke fått vite at det fantes tilbud om 
rehabilitering



� 60 % var ikke regelmessig fysisk aktive

� 18 % var i fysisk aktivitet mindre enn én dag i uka

� Halvparten hadde deltatt på hjerterehabilitering











§ 4-6 Oppgaver for nasjonale 
kompetansetjenester

Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta 
følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

• Bygge opp og formidle kompetanse

• Overvåke og formidle behandlingsresultater

• Delta i forskning og etablering av nettverk

• Bidra i relevant undervisning

• Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre 
tjenesteytere og brukere

• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

• Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

• Etablere faglige referansegrupper

• Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet 
bestemmer

Veileder Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, veileder 

til forskrift 1706, kap. 4



Formidling

Profesjonsutdanninger-videreutdanninger-kongresser-seminar-

fagdager-kurs



Kursvirksomhet

Trening og testing av hjertepasienter

Praktisk treningskurs for fysioterapeuter

E-læringskurs 2017







Forskning 

Telerehabilitering ved hjertesviktPAI in PAD



St. Olavs Hospital

• Klinikk for kliniske servicefunksjoner

• Klinikk for hjertemedisin

• Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin

• Klinikk for thoraxkirurgi

• Kirurgisk klinikk

NTNU

• Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

• Cardiac Exercise Research Group (CERG)



Inger-Lise Aamot
Leder og koordinator

� Fysioterapeut, mastergrad i

bevegelsesvitenskap

� Doktorgrad:
� intervalltrening med høy

intensitet er gjennomførbart

og effektivt også i

hjemmebasert

hjerterehabilitering

� hjertepasienter bør trene

med pulsmålere for å oppnå

riktig intensitet

� Postdoktor ved CERG, forsker

på: 
� langtidseffekten av å delta på

hjerterehabilitering

� hva som må til for at 

hjertepasienter skal

opprettholde

livsstilsendringer



Elisabeth Vesterbekkmo
Lege, hjertemedisin

� Spesialist i indremedisin og lege i

spesialisering ved Klinikk for 

hjertemedisin

� Doktorgradsstipendiat:
� forsker på effekten av Trening som

medisin ved aterosklerotisk

hjertesykdom

� involvert i flere studier om trening og

effekten på fettstoffer

� En rekke styreverv:
� Norsk Indremedisinsk forening

� Norsk forening for idrettsmedisin og

fysisk aktivitet

� Spesialitetskomiteen for Indremedisin



Øivind Rognmo
Forsker og rådgiver

� Forsker og mangeårig nestleder

ved CERG

� En rekke viktige studier:
� overlegen effekt av 4x4-

intervaller ved blant annet

koronarsykdom og systolisk

hjertesvikt

� Doktorgrad:
� intensiv intervalltrening

reduserer hjerte- og karrisiko ved

metabolsk syndrom

� Forsker på:
� trening hos eldre

� trening ved diastolisk hjertesvikt

� treningseffekt på

mitokondriefunksjon ved

koronarsykdom og røykebein



Eivind

Brønstad

Conrad

Lange

Borghild

Lomundal

Anders

Revdal

� Lege, lunge- og arbeidsmedisin

� Karkirurg

� Fagansvarlig læring og mestring

� Kommunikasjonsrådgiver



Ut av sykehuset etter fire dager:

� Fire nye medikamenter

� 14 dagers kjøreforbud

� Ingen informasjon om fysisk aktivitet/ 

hjerterehabilitering



Videre oppfølging fra fastlege:

- Forbud mot aktivitet som medfører anstrengelse

- Seks ukers forbud mot å løfte arma over 90 grader



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

stolav.no/treningsommedisin
treningsommedisin@stolav.no

Trening som medisin


