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BAKGRUNN

� Internasjonale retningslinjer anbefaler 

fysisk aktivitet og trening for pasienter 

med hjertesvikt. 

� Trening bidrar til økt funksjonsevne, 

kondisjon og helserelatert livskvalitet, 

og muligens bedre prognose

, men…

� Kun få pasienter følger 

anbefalingene om fysisk aktivitet

� Kun ca 20 % deltar i organisert 

hjerterehabilitering



Trening forbedrer fysisk, 
psykisk og kardiovaskulær funksjon 

hos personer med hjertesvikt. 
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Hva skjer fysiologisk under 
trening?                                               

• Hjertecellene bedrer sin
evne til å  trekke seg 
sammen og dette bedrer   
hjertets pumpekapasitet.



Hva skjer fysiologisk under 
trening?

• Musklene bedrer sin evne til å 
utnytte oksygen

• Innsiden av  åreveggen
(endotel)  beholder sin 
elastisitet og 
funksjon







Utstyr

• Alle deltakerne utstyres 
med nettbrett og 
pulsklokke

• Opplæring i enkle appar
og oppkobling til 
internett gis under LMS-
kurs

• Kontrollgruppa brukar 
nettbrettet til å 
synkronisere pulsklokka





Treningsintervensjonen

• Lang oppvarming

• 4 x 4 økt

• Totalt ca 50 minutt

• Ferdiginnspilte videoer 

har i tillegg 

styrkeprogram og 

balanseprogram



Treningsintervensjonen

• Intervensjonsgruppa får 

trening via videokonferanse 2 

dager i uka i 12 veker

• Dei blir «ringt» opp på 

nettbrettet heime

• Nettbrettet er kobla til TV for 

bedre lyd og bilde

• Deltar i treningsgruppe med 

opp til 10 deltagere i gangen





IT IS HOPE 4 HF
Implementation of Telerehabilitation In Support of 
HOme-based Physical Exercise for Heart Failure



Takk for meg. 



Men/women with diagnosis of systolic or diastolic heart failure who of 

any reason don’t want to join inhospital rehabilitation programs. 

Signs and symptoms of heart failure NYHA II or III last 6 months, stable 

medical therapy (>4 weeks) with NT-proBNP >300 pmol/L).

Intervention group.
Initial 2-day living with heart failure 

course with special emphasis on 
exercise.

Internet based training and 
supervision with exercise protocols 

based on recommendations.

Control group.
Initial 2-day living 
with heart failure 

course with special 
emphasis on exercise. 

Duration of intervention.
3 months of home-based intervention with internet based 

instruction and supervision (telerehabilitation). Followed by 21 
months of follow-up.

Participants giving written informed consent to participate. Participants NOT giving their written informed consent.

Randomization 1:1 Willing to consent in collection of data.

YES

Non-participant group.

.

NO

No further follow-
up

Endpoints.
Change in activity (AUC) – sequential/continuously, 
aerobic/anaerobic physical capacity, Quality of life 

(MLHFQ, EQ-5D), cardiac structure and function, QALYs, 
Short Physical Performance Battery, AE/SAE 

(hositalizations, …), biochemistry

No intervention.
24 months of follow-up.

Endpoints.
Change in activity (AUC) –

sequential/continuously, Quality of life 
(MLHFQ, EQ-5D), cardiac structure and 

function, QALYs, Short Physical 
Performance Battery, AE/SAE 

(hositalizations, …), biochemistry





Primært forskningsspørsmål

� Kan telerehabilitering til pasienter med hjertesvikt 

øke fysisk aktivitetsnivå

Sekundære forskningsspørsmål 

� Kan telerehabilitering til pasienter med hjertesvikt

� Øke andelen pasienter som trener i henhold til 

gjeldende retningslinjer 

� Bedre kondisjon 

� Bedre livskvalitet 

� Bedre hjertets struktur og funksjon 

� Evaluere samspillet mellom nyre og hjerte mht

nytten av trening

� Beskrive sammenhenger mellom nyrefunksjonen 

og type hjertesvikt 

� Redusere sykdomsprogresjon 

� Være et kostnadseffektivt tiltak 





Hjemmetrim ved hjertesvikt

Rekrutteringsområde

15; 27 %

28; 50 %

12; 21 %
1; 2 %

Deltagere til Lærings og 

mestringskurs

St. Olavs Hospital

Levanger sykehus

Nyrepoliklinikken

DMS Stjørdal
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Rekruttering

Inkluderte så langt Gjenstår

22; 39 %

24; 43 %

3; 6 %
3; 5 %4; 7 %

Fordeling deltagere

Kontrollgruppe

Intervensjon

Ekstern

kontrollgruppe

Overført til

ekstern

kontrollgruppe



Fordeling deltagere

34; 71 %

14; 29 %

Alder

OVER60 (60 år

eller eldre)

UNDER60 (Under

60 år)

14; 29 %

34; 71 %

Ejeksjonsfraksjon

EFOVER (EF 40%

eller høyere)

EFUNDER (EF

under 40%)

• Yngste deltager 35 år ved inklusjon
• Eldste deltager 91 år ved inklusjon

• Eldste randomisert til intervensjon 78 år



Videokonferanse


