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Helsestatus Norge: god, men …
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- Står for 70% av verdens dødsfall. Å redusere risikofaktorene
tobakksbruk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkoholmisbruk, 
vil gi god beskyttelse. 

Livsstilssykdommene: hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft 
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Folkehelserapport 2010, Helsedirektoratet

Befolkningsvekst og lengre levealder



Stigende helsekostnader

Helsedirektoratets rapport 2009 ”Nøkkeltall for helsesektoren”

2015: 
60 000 kr
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”Regjeringen vil styrke det forebyggende 

helsearbeidet” 
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- Inaktivitet er anslått å forårsake 9% av all for tidlig 
død i verden (5.5 mill)

- Like mange dødsfall som tobakk

Er treningsforskning viktig oppi dette?

=
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Trening = medisin

for:
Hjerte-/karsykdom Rehabilitering etter slag
Behandling av hjertesvikt Forebygging av diabetes
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Verdien av fysisk aktivitet: 

3 millioner kr 
per nordmann

«Bare det å gå er så sunt at 
hvis to millioner nordmenn 
går ett kvarter mer hver dag 
i litt raskt tempo, vil det gi 

samfunnet en gevinst på 50 
milliarder kroner i året».

Helsedirektoratet
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30 minutter hver dag 
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- Bare 1/3 oppfyller kravene om fysisk aktivitet
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Friske
individer

Individer med
risiko for

hjertesykdom

Individer
med 

hjertesykdom

Tidsbesparende trening:

”Høyintensitetstrening virker mer effektivt på hjer te, kar og helse”

Kliniske studier Eksperimentelle studierEpidemiologiske studier



Én økt i uka der du blir anpusten var assosiert med 4 0% - 50% redusert 
dødelighet hos Nord-trønderne.

Wisløff et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 

Rapportert fysisk aktivitet og for tidlig død 



416 175 individuals (199 265 men and 216 910 women) Wen et al, Lancet 2011

Daglig fysisk aktivitet og reduksjon av dødsrisiko



70-79 yrs (n=15.856)
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60-69 yrs (n=32.127)50-59 yrs (n=24.803)

Manson et al. N Engl J Med 2002  

Høy intensitet er assosiert med redusert risiko for 
å bli hjertesyk

Lavest int Høyest int



W
or

k
In

te
ns

ity
(W

at
ts

)

VO2peak

95% of HRpeak

85% of HRpeak

100% of HRpeak

70% of HRpeak

60% of HRpeak

Duration of exercise according to intensity
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Hvordan trene?



90%

90%

95%

95%

HR = 117

HR = 124

HR = 179

HR = 169

CAD-patient

Olympic athlete

4 x 4 minutes HIIT

Relative workload
Athlete: 100% 
HRpeak = 188

Patient: 100% 
HRpeak = 130

Absolute workload (Watts)



Enda lavere volum og høyere intensitet



Større effekter av HIIT enn moderat intensitet

↑ VO2peak
↓ Systolic and diastolic blood pressure
↑ High density lipoproteins
↓ Triglycerides and fasting glucose
↓ Oxidative stress and inflammation
↓ FATP-1 and FAS
↑ Adiponectin and insulin sensitivity
↑ PGC-1α
↑ Maximal rate of Ca2+ reuptake
↑ Availability of nitric oxide
↑ Cardiac function
↑ Enjoyment of exercise
↑ Quality of life

Westion et al. Br J Sports Med. 2014 Aug;48(16):1227-34. 





Hva kan gjøres?





Formidler vi riktig?

Warburton, Shannon and Bredin 2016
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Trening = Medisin

- fra vugge til grav


