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Results from exercise-trained rats with post-MI heart failure 
(Wisløff et al CVR 2002 )

CERG = TRUE TRANSLATIONAL RESEARCH

Small scale clinical trial in HF Patients (Wisløff et al Circulation 2007)

European multicenter trial in HF Patients 
(Ellingsen  et al Circulation 2017)





Physical Inactivity is a Pandemic
> 5 million deaths related to inactivity
Health care cost due to inactivity: $67 billion worldwide 
USA/Canada $28 , Latin America $4, Europe $ 15, China $5.

Worldwide, more people dies due to an 
inactive lifestyle than from smoking!



Can exercise teach us how to treat heart disease?  Circulation. 2012;126:2625-2635.



1. Primærforebygging av hjerte-karsykdom



• Ingen av disse studiene omfatter imidlertid randomiserte forsøk, 
men observasjonsstudier der man sammenligner personer som selv 
har valgt å være fysisk aktiv med personer som av ulike grunner ikke 
er fysisk aktiv. 

• Studiene finner gjennomgående 20 - 30 % lavere dødelighet og 
tilsvarende reduksjon i risiko for hjerte- og karsykdom hos personer 
som er fysisk aktive. 

• Studiedesignen gjør imidlertid at man ikke vet om den gode 
prognosen skyldes fysisk aktivitet eller andre forhold som skiller de 
fysisk aktive fra de inaktive, som for eksempel genetikk, røykevaner, 
kosthold, tilgang til helsetjenester etc. 
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Hva skal vi basere oss på?



2. Koronar hjertesykdom



Utholdenhetstrening: 1 B



• Både kondisjons- og styrketrening kan anbefales til personer med koronarsykdom (Helsedirektoratet 2018, 
Marzolini S m.fl. 2012). 

• Kondisjonstrening kan gjennomføres som intervalltrening eller langkjøring med moderat til høy intensitet 
3–5 ganger pr. uke, 10–60 minutter per gang. 

• Styrketrening: 40–80 % av maksimal kapasitet (RM = repetisjonsmaksimum, det vil si den vekten som kan 
løftes gjennom hele bevegelsesbanen bare én gang) 1–3 ganger pr. uke (Helsedirektoratet 2018, Marzolini
S m.fl. 2012).

Helsedirektoratet



Kontraindikasjoner for trening
1) Ustabil angina
2) Ukompensert hjertesvikt
3) Akutt hjerteinfarkt (siste 2 dager)
4) Alvorlige rytmeforstyrrelser (som for eksempel 
ventrikulære takykardier og totalt atrioventrikulært blokk)
5) Alvorlige klaffefeil
6) Akutt myokarditt eller perikarditt
7) Alvorlig aortastenose
8) Utilstrekkelig kontrollert hypertensjon 
(>200/100mmHg)
9) Pågående infeksjon med allmennpåvirkning

Kilde: Fletcher et al., 2013



Det var 18% redusert forekomst av sykehusinnleggelser forbundet med trening, men ikke noen effekt av fysisk 
aktivitet på fremtidig CABG, PCI, eller hjerteinfarkt.

Den nyeste samle-analysen fant ingen effekt av fysisk trening på total dødelighet eller risiko for 
hjerteinfarkt eller ny revaskularisering

For kardiovaskulær dødelighet var det en 26 % reduksjon, men denne effekten hviler på eldre studier utført 
før moderne medikamentell behandling og revaskularisering ble tatt i bruk



The Norwegian trial of physical exercise after myocardial infarction

13 000 pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt – Fører trening til et lengre og bedre liv? 

Kaare Bønaa, NTNU, St. Olavs Lars Gullestad, UiO
Rikshospitalet



Vi vil gi råd som:

Generelt fører til mer fysisk aktivitet

MEN fokuserer på fysisk aktivitet som fører til god 
aldersspesifikk kondisjon



KONDISJONSTRENING FOR BEDRE OKSYGENOPPTAK

Intervensjonsgruppen: minst 120 minutter med fysisk aktivitet per uke, hvorav minimum 
20 minutter skal være med en intensitet tilsvarende 85% av maksimal hjertefrekvens 
(Borg-skala 16), og resterende med en intensitet tilsvarende 70% av maksimal 
hjertefrekvens (Borg skala 13) – som individuell guide tilsvarer dette 100 PAI



STYRKETRENING FOR BEDRE BASISSTYRKE OG BALANSE



eHELSEVERKTØY FOR TRENING



UKE 0-4 (EPOCH-1) 

Innen 4 uker etter screening blir deltagerne innkalt til et oppstartsmøte (ca. 3 timer)
• Introduksjon til NorEx-treninger og studieprotokoll

• Opplæring og øvelse i bruk av eHelseverktøy inkl buddyinvitasjon
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3. Hjertesvikt 

Pieopli et al, EJHF, 2011; Ponikowski et al, EHJ, 2016



Pieopli et al, EJHF, 2011; Ponikowski et al, EHJ, 2016

Regelmessig utholdenhetstrening anbefales for stabile pasienter med hjertesvikt



“Exercise-based rehabilitation does not increase or decrease the risk of all-
cause mortality in the short term (up to 12-months' follow-up) but reduces 
the risk of hospital admissions and confers important improvements in 
health-related quality of life” 

Nine datasets, totaling 801 patients: 395 received 
exercise training and 406 were controls.

Exercise training meta-analysis of trials in patients 
with chronic heart failure (ExTraMATCH) BMJ 2004)



Fra toppidrettsforskning til rottestudier

Kondisjon den beste indikator for nåværende og 
fremtidig helse hos friske og hjertesyke

Treningsmetoder og systematikk var totalt 
forskjellig i hjerterehabilitering og toppidrett
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Hjerteceller

Hjertesyk mus som løper på en intensitet tilsvarende 90% av maksimal 
hjertefrekvens før og etter 12 uker med trening



Konklusjon fra kondisjonstrening i dyremodeller

Trening med relativt høy intensitet er effektivt 
for å trene friske og syke rottehjerter



St. Olavs hospital – Trening som medisin for hjertesviktpasienter

Treningsmetoder og systematikk fra toppidretten testet 
ut i rotte- og musemodeller



Intervalltrening av hjertesviktpasienter

Intensitet 90% av maksimal 
hjertefrekvens

Intensiteten for de uten pulsklokke: 
kan snakke men ikke synge



Wisløff et al Circulation 2007



Øyvind Ellingsen
NTNU, St. Olavs Hospital

Circulation. 2017;135:839–849. 

Axel Linke
Herzzentrum Dresden 

Universitätsklinik



Haykowsky et al Am J Cardiol 2013

Mark Haykowsky
University of Texas at Arlington

HIT	vs.	MCT	on	VO2peak in	HF	patients



Kontraindikasjoner:

Kontraindikasjoner for testing:
1) Akutt hjerteinfarkt (siste 2 dager)
2) Ubehandlet og alvorlige rytmeforstyrrelser
3) Akutt/ukompensert hjertesvikt
4) Ukontrollert hypertensjon
5) Høygradig atrioventrikulært blokk
6) Akutt myokarditt eller perikarditt
7) Symptomatisk aorta stenose
8) Alvorlig hypertrofisk kardiomyopati eller annen form for 
utløpstrakts obstruksjon
9) Akutt systemisk infeksjon
10) Intrakardiell trombe

Kontraindikasjoner for trening:
1) Forverring av treningstoleranse eller dyspné i hvile (de 
siste 3-5 dager)
2) Betydelig iskemi under lav belastning (< 2 METs)
3) Ukontrollert diabetes
4) Nylig gjennomgått emboli
5) Tromboflebitt

Kilde: Piepoli et al., 2011



Siri M Hollekim-Strand
NTNU Hollekim-Strand et al JACC 2014

HIIT	vs.	MCT	on	Type	2	diabetic	patients	
with	diastolic	dysfunction

In	patients	with	T2DM	and	diastolic	dysfunction	high	intensity	
training	was	more	effective	than	moderate	intensity	exercise	in	
improving	diastolic	and	systolic	function	as	well	as	peak	oxygen	
uptake.	

Andre studier...



Eirik Madssen 
NTNU , St. Olavs hospital

Radiofrequency	IVUS	cross-sectional	images	from	
2	patients before	and	after	(above,	moderate	
continuous	training;	below,	aerobic	interval	
training)	12	weeks	of	exercise	training.

Patients with coronary atherosclerosis

MCT

HIIT

Before After



Elisabeth Vesterbekkmo
NTNU, St. Olavs hospital

Invasiv ultralyd for å studere effekten av trening på 
fettavleiring i hjertets blodårer

Rune Wiseth
NTNU, St. Olavs hospital



Vegard Malmo
NTNU , St. Olavs hospitalIndividual	change	in	atrial	fibrillation	(AF)	burden.	Time	in	AF	was	

measured	by	an	implanted	loop	recorder	before	and	after	12	weeks	
of	aerobic	interval	training	(exercise)	or	usual	care	(control).	

2016 Feb 2;133(5):466-73.

HIIT



WHAT ARE WE DOING NOW?

Dorthe Stensvold, 
NTNU





Myers J et al, NEJM, 2002

Mortality estimates
- VO2max strong predictor

- independent risk factor

- in healthy and CV-patients

- 1 MET = 12 % reduction

1MET = 3.5 ml/kg/min

Jon Myers, 
Standford
University

KONDISJON VIKTIGERE ENN ANTALL
MINUTTER MED FYSISK ATKVITET



CRF	was	more	strongly	associated	with	all-cause	mortality	than	PA;	therefore,	improving	CRF	should	be	encouraged	
in	unfit	individuals	to	reduce	risk	of	mortality	and	considered	in	the	development	of	future	PA	guidelines.

Lee	DC	et	al	2011	

Cardiorespiratory	fitness	outperforms	physical	activity	level	as	predictor	of	
future	health



AHA Scientific Statement

Importance of Assessing Cardiorespiratory Fitness in Clinical Practice: A Case for Fitness as a 
Clinical Vital Sign. A Scientific Statement From the American Heart Association

December 2016

Ross et al 2016, Circulation



Bjarne Nes
NTNU



Kondiskalkulatoren: 

Må være en standard del av ”legekofferten” 



Hvilke råd for fysisk aktivitet er smartest?

Dagens råd?

Råd som sikrer god aldersspesifikk 
kondisjon?



Vi må gi råd som:

Generelt fører til mer fysisk aktivitet blant folk flest

Vi MÅ fokusere på fysisk aktivitet som fører til god 
aldersspesifikk kondisjon.



Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

stolav.no/treningsommedisinInger-Lise Aksetøy Elisabeth Vesterbekkmo Øivind Rognmo Eivind Brønstad



ntnu.no/cerg
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Kaare Bønaa, NTNU, St. Olavs Lars Gullestad, UiO
Rikshospitalet


