
Årsrapport 2015 Kompetansesenteret Trening som medisin 
 

1 Bakgrunn for oppretting av kompetansesenteret 
Kompetansesenteret Trening som medisin ble etablert ved St. Olavs Hospital i august 2013 som et 

samarbeidsprosjekt mellom Klinikk for kliniske servicefunksjoner (KKS), Klinikk for hjertemedisin og 

Institutt for sirkulasjons og bildediagnostikk (ISB) ved Det medisinske fakultet, NTNU. Formålet med 

kompetansesenteret er å bidra til kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring til annet 

helsepersonell, slik at kunnskapsbaserte retningslinjer tas i bruk. Hovedaktivitet er formidling av 

kunnskap om trening som behandling av pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer 

karsykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).  

Kompetansesenteret har hatt to deltidsansatte i henholdsvis 50 % stilling som koordinator og 20 % 

stilling som medisinsk ansvarlig. Begge stillingene har blitt finansiert av KKS, Klinikk for hjertemedisin 

og ISB. Kompetansesenteret søkte om status som nasjonal kompetansetjeneste i januar 2014, og 

denne søknaden ble godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2015.  

 

2 Oppgaver og resultat 

Handlingsplan 

Det ble utarbeidet en handlingsplan for perioden 2014-15. Hovedmålet var å etablere et ledende 

kompetansesenter for Trening som medisin til pasienter med kols og hjerte- karsykdom, med fokus 

på kompetanseoverføring og formidling av kunnskap om evidensbasert trening. Tiltak var å 

videreføre drift av lokalt kompetansesenter, arrangere lokale, regionale og nasjonale kurs, 

undervise/forelese på nasjonale, regionale og lokale kurs/konferanser, videreutvikle websiden, og 

kvalitetssikre undervisning og rutiner internt i forhold til pasientforløp. 

Da det ikke ble tilført ressurser på fagfeltene perifer karsykdom og kols har aktiviteten vært knyttet 

til hjertesykdom. 

Fagutvikling 

Kompetansesenteret har arrangert treningskurs til leger og fysioterapeuter i 2015. Det praktiske 

treningskurset som ble avholdt for fysioterapeuter ble fulltegnet, og er et kurs som vi ønsker å 

gjennomføre i alle regioner. Tilbakemelding fra deltakere er at flere ute i kommunehelsetjenesten 

ønsker å etablere treningstilbud til hjerte- og lungepasienter. 

Treningskurset for leger ble avholdt for 2. gang, i samarbeid med Norheart (Norwegian PhD school of 

heart research). Dette kurset er nå også godkjent som et PhD-kurs (KLMED8010). 

Vi har også tatt imot hospitanter, blant annet fysioterapeuter fra Universitetssykehuset Nord Norge 

(UNN) Tromsø. Her har det de siste årene ikke vært etablert hjerterehabilitering, og etter et tett 

samarbeid med UNN Tromsø  i 2015 er tilbudet om hjerterehabilitering reetablert. 



Kommunikasjon og formidling 

Gjennom egen web-side og utsendte invitasjoner er kurstilbud gjort kjent. Kompetansesenteret har 

også bidratt i produksjon (manus, innspilling av enkeltscener) av film om pasientforløp til 

hjertepasient, som legges ut på Kunnskapsportalen. Vi har hatt utstrakt undervisningsvirksomhet, se 

Tabell 1 for detaljert informasjon. 

Satsningsområder og resultatmål 

Satsningsområder har vært økt aktivitet med tanke på undervisning og kurstilbud, resultatmål har 

vært å øke tilgang til rehabiliteringstjenester og deltakelse i rehabilitering. 

Ved St. Olavs Hospital økte deltakelse hjerterehabilitering med 44 % fra 2014 til 2015 (304 nye 

pasienter, 4904 treningstimer). UNN Tromsø etablerte i november tilbud om hjerterehabilitering. 

 

3 Aktivitet 

Tabell 1 Aktivitet 2015 

Arrangerte kurs 
 

Sted Omfang Målgruppe 

Trening og testing av 
hjertepasienter 
(nasjonal) 
10.-11. september 

St. Olavs Hospital 17 timer (20 deltakere) Leger, PhD 
studenter 

Praktisk treningskurs 
(regional) 23. 
september 

St. Olavs Hospital 8 timer (36 deltakere) Kommune-
fysioterapeuter 

Andre  seminar / 
kongresser 

 Rolle  

Ansv. 

Hjertesviktmøte 6.-7. 
januar 
(internasjonal) 

St. Olav Medarrangør ILA, EKV 

Dagsseminar trening og 
carotis stenose 

St. Olav Medarrangør ØE, ILA 

Idrettsmedisinsk 
høstkongress, 6.-8. 
november (nasjonal) 

Tr.heim Arrangørkomite 
Medhjelper 

ILA, EKV 

Exercise in Medicine, 
17.-18 desember 

St. Olav Medhjelpere EKV, ILA 

Formidling Sted Tema Ansv. 
Hjertesviktmøte 6.-7. 
januar 
(internasjonal) 

St. Olav Trening ved hjertesvikt ILA 

Masterutd.  Obesity 
15.februar 

St. Olav Obesity and CVD ILA 

Årsmøte Norsk 
kardiologisk 
sykepleieforum 

Tr.heim Prematur koronarsykdom EKV 

Oppdalsuka, 3.-4. mars Oppdal 3 forelesninger; EKV 



(nasjonal) - «Høy kolesterol og 
koronarsykdom» 
- « Kost og koronarsykdom» 
- « Trening som medisin» 
 

Internundervisning 
klinikk for 
hjertemedisin, 28. april 

St. Olav Kompetansesenteret Trening 
som medisin 

ILA, EKV 

Internundervisning AHL-
fysio, 7.  mai 

St. Olav  Ergospirometri ILA 

Fredagsforelesning 
4.sept 

St. Olav Trening som medisin ved 
hjerte-karsykdom 

ILA 

Dagsseminar 
hjerterehabilitering, 
9.oktober 

Bachelor i 
Fysioterapi, 
Universitetet i 
Tromsø 

Hjerterehabilitering, teori og 
praksis 

ILA, VL 

Master i klinisk 
fysioterapi, 19.oktober 

Høgskolen i Bergen 3 timer forelesning ILA 

Rehabiliteringsuka, 
22.oktober 

UNN 2 forelesninger- Trening ved 
hjertesykdom, presentasjon 
kompetansesenteret 

ILA 

Internundervisning 
Fysioavd., 29.oktober 

St. Olav Fysisk inaktivitet og helse ILA 

UTFORSK seminar, 
november 

Sao Paolo, Brazil Trening og aterosklerotisk 
hjertesykdom 

EKV 

Blogginnlegg CERG-blogg Flere innlegg ifht trening og 
hjertesykdom 

EKV, ILA 

Skriftlig innlegg Hjertesukket, fagblad 
for Faggruppen for 
Hjerte og 
lungefysioterapi 

«Min arbeidsplass» 
CERG/kompetansesenteret 

ILA, AT 

Film Kunnskapsportalen  Pasientforløp hjertepasient EKV, ILA 

Søknader 
 

Finansieringskilde Søkt beløp Resultat 

Midler til seminar KTSM St. Olav 30.000 Ikke innvilget 

Midler til nye 
tjenestetilbud kar/kols 
pasienter 

Helsedirektoratet 1.000.000 Ikke besvart 

Midler til pilotprosjekt 
«Hjemmetrim ved 
hjertesvikt» v/ Øyvind 
Ellingsen 

Extrastiftelsen 700.000 Innvilget 

EKV: Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo, ILA: Inger-Lise Aamot, ØE: Øyvind Ellingsen, VL: Vibeke 

Løckra, AT: Andrea Tiltnes 

4 Forskning 
I løpet av 2015 har kompetansesenteret bidratt til søknad om forskningsmidler til et pilotprosjekt 

innen hjemmetrening for hjertesviktpasienter. Prosjektleder er Professor Øyvind Ellingsen ved ISB. 



5 Forankring 
Kompetansesenterets aktiviteter har forankring i de aktuelle samarbeidspartneres ledelse, 

representert i senterets styringsgruppe. Styringsgruppen har i løpet av 2015 avholdt 3 møter, i april, 

september og desember. 

 


