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Hjerterehabilitering i Norge 2015 - TAKE HEART

• For å kartlegge status ble det sendt ut spørreskjema til 

alle sykehusavdelinger med mulig 

hjerterehabilitering/hjerteskoler og alle 

opptreningsinstitusjoner med avtaler om 

hjerterehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

• Svarprosenten var på 50 % etter en purring og noen 

telefonforespørsler

• De private var noe mer velvillige til å svare enn 

sykehusene



Hva fant vi?

• Selv om ikke alle svarte, hadde vi rimelig god oversikt 
over Helse Sør-Øst, pga. tidligere kartlegging utført av 
Ressurssenter for Hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

• Det er til sammen 40 hjerterehabiliteringsenheter i 
sykehus og opptreningsinstitusjoner, som har fase IIa, IIb 
og i noen grad fase III. I tillegg noen hjerteskoler over få 
dager på en del sykehus, spesielt i Nord-Norge.

• Det var lite til ingen oversikt over hvor mange som ble 
henvist til, startet opp, deltok og gjennomførte 
rehabiliteringen



3 FASER (Norge) eller 4 FASER (Europa)

• II b: (Fase 3) I rehabiliterings-
senter eller på sykehus enten 
som inneliggende (typisk 3-4 
uker) eller poliklinisk (eks. 2-3 
ganger/uke i 12 uker) 

• Fase III: (Fase 4)  Langvarig 
poliklinisk i grupper på 
sykehus

• Eller: Langvarig 
gruppebasert HR i kommune, 
pasientorganisasjon (LHL) 
eller hos andre (helsestudio)

• I: (Fase 1) Direkte 

etter/under behandling på 

sykehus  

• II a: (Fase 2) Tidlig 

rehabilitering i 

rehabiliteringsinstitusjoner 

eller sykehus få dager etter 

behandling

I II III



DEFINISJON på hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering (HR) er av Verdens Helseorganisasjon

(WHO) definert som summen av aktiviteter og intervensjoner

som er nødvendig for å sikre fysiske, mentale, og sosiale

forhold slik at pasienter med kronisk eller post-akutt

hjertesykdom (CHD og/eller hjertesvikt) kan komme tilbake til

tidligere plass i samfunnet og leve et aktivt liv. 

Hjerterehabiliteirng er sammensatte, langvarige programmer 

som involverer medisinsk evaluering, foreskrivning av fysisk

aktivitet, reduksjon av risikofkafaktorer, undervisning og

psykososial støtte



Nasjonale styringer

• Ny arbeidsgruppe for preventiv kardiologi,  
hjerterehabilitering og idrettskardiologi i NCS (Norsk 
kardiologisk selskap) ble offisielt startet på NCS høstmøte 
2016

• Det finnes verken egne norske ’guidelines’ eller 
retningslinjer for hjerterehabilitering 

• Spørreundersøkelsen kan tyde på at alt for få deltar i 
hjerterehabilitering (kanskje så lite som 1/3 av alle med 
mulig behov

• Det finnes ingen oversikt over hvor mange pasienter med 
hjertesvikt som deltar i hjerterehabilitering
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ESC 2016 Guidelines



Tidlige store studier som viste effekt av trening på HF

• ExTraMatch - Piepoli et al. BMJ 2004 (metaanalyse)

• 35 % reduksjon i dødelighet i treningsgruppe vs. “care as usual” over 

2 års oppfølging

• HF-Action - Flynn et al. JAMA 2009 (randomisert

kontrollert studie)

• Reduction in the adjusted risk for the combined end point of all-cause 

mortality or hospitalization (HR: 0.89, 95% CI: 0.81-0.99; P=0.03). 

Quality of life and mental depression also improved. 

• Cochrane Database Systemic Review - Davies et al. 

2010

• Ingen signifikant effekt på overlevelse (trend for studier med 

oppfølging over 1 år, men signifikant redusert hospitalisering

19.10.2017 Bunntekst



Kasuistikk



Kasuistikk

 Ung mann i starten av 30-årene

 Akutt stort hjerteinfarkt

 Rask utvikling av alvorlig postinfarktsvikt og på sykehuset 

behov for aorta-ballongpumpe og ECMO. 

 Alvorlig hjertesvikt i forløpet med NYHA-klasse III til IV

 Det er snakk om transplantasjonsutredning

 Medikamentell behandling?  Annen behandling?

 Hjerterehabilitering? 



Ikke-medikamentell behandling av hjertesvikt

 Saltrestriksjon

 Væskerestriksjon

 Alkoholforbruk 

 Røyking - SLUTT

 Fysisk aktivitet 

 Informasjon, opplæring -
REHABILITERING

 Hjertesviktpoliklinikker for 
oppfølging og evt. 
observasjon av forverrelse

 ICD

 CRT-D

 LVAD

 Transplantasjon



Hjerterehabilitering ved LHL-klinikkene Feiring

• 4 - ukers rehabiliteringsoppold

• Koronar hjertesykdom CHD (PCI, CABG, stabilt

koronarsyndrom)

• Medfødt hjertefeil

• Hjertesvikt/ ICD/CRT-D pasienter

• Primær pulmonal hypertensjon - Sekundær PH

• Rytmeforstyrrelser

• 5-dagers avklaringsopphold (mest CHD m/uten svikt)

• Tidlig hjertesviktrehabilitering (3-4 uker) Tilsammen hittil ca 120 

pasienter fra starten i juni -15) 



Hvorfor fokus på hjertesvikt og rehabilitering?

• Mer og mer komplekse pasienter til “sengebasert” 

hjerterehabilitering i spesialisthelsetjenesten

• Det er forventet at dagens trend fortsetter, hvor

“enkle” koronapasienter ivaretas poliklinisk og i

primærhelsetjenesten

• Ved inntak til vanlig 4-ukers hjerterehabilitering vår

2017 var det 12 av 18 med hjertesvikt, ICD eller

kombinasjon av disse

• I tillegg var det inne 12 GUCH-pasienter

Fordi det er en klasse 1A-indikasjon



I: Gunstig, nyttig, effektivt - A: Flere randomiserte studier og review 









Hjertesvikt og trening



Vurdering før trening - Conraads et al.



Kontraindikasjoner mot trening: Conraads et al.  



Foreskrivning av fysisk aktivitet iht. Conraads et al. 



“Sviktregime” ved LHL-klinikkene Feiring

• Maks Borg 14 

• Kondisjonstrening

• moderat kontinuerlig (Borg 11-13)

• kortintervall 2 min x 4; 2 min aktiv pause (Borg 14)

• 1 økt om dagen (30 til 45 minutter)/ evt. lett egentrening i tillegg

• Styrketrening 8 repetisjoner a 1 serie

• Individuell tilpasning og oppfølging - daglig vurdeirng



Kardiologi. En klinisk veileder. Kapittel 26.  Effekt av og anbefaling for 

fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom. Grimsmo J.

Tabell 24.3  Absolutte og relative kontraindikasjoner for trening av pasienter med hjertesvikt 

Absolutte Relative 

Progressiv forverring av treningstoleranse 

eller dyspné i hvile eller ved aktivitet de siste 3–5 

dagene 

> 1,8 kg vektøkning over de siste 1 til 3 dager 

Signifikant iskemi ved lav belastning (<2 

METS, ca 50 Watt) 

Kontinuerlig eller intermitterende dobutamin- 

behandling 

Ukontrollert diabetes Redusert systolisk blodtrykk under trening 

Akutt systemisk sykdom eller feber NYHA-klasse IV 

Nylig emboli eller tromboflebitt Kompleks ventrikulær arytmi i hvile ellers 

som oppstår ved trening 

Aktiv perikarditt eller myokarditt Hvilepuls over 100 slag/min 

Alvorlig aortastenose Pre-ekisterende komorbidet som hindrer 

trening 

Insuffisient klaffesykdom som krever 

operasjon 

 

Hjerteinfarkt de siste 3 uker  

Nylig oppstått atrieflimmer  

 



Aktivitetshåndboken (Helsdirektoratet)

• I Aktivitetshåndboken er treningsanbefalingene for 

dem med kronisk hjertesvikt generelle og

sammenfallende med anbefalingene for dem med 

koronar hjertesykdom, noe som bygger på de 

internasjonale anbefalingene. 

• Det må presiseres at det må skje en gradvis og

forsiktig økning i treningsdoser og intensitet opp til de 

anbefalte retningslinjene.
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Hjertesvikt med ICD/CRT-D. Prinsipper for rehabilitering

• Gruppebasert tverrfalgig opplegg med individuell

tilrettelegging

• Alle gjennomgår CPET ved innkomst

• Alle kartlegges av psykolog og får tilbud om samtaler etter

behov

• Fysisk aktivitet en viktig del av tilbudet



Diagnosegrupper med ICD til hjerterehabilitering

• Stansoverlevere og alvorlig arytmi etter

hjerteinfarkt

• Hjertesvikt – postinfarktsvikt, DCM og

HOCM

• GUCH-pasienter (Fallot, TGA mm)

• Lang QT-tid og CPVT (ionekanalsykdmmer)

• ARVD



Alle må ha ICD-kort ved innkomst - viktig å kjenne

sonegrener       

J. Grimsmo, 16.05.17 - Hokksund

T. Steen, Hjerteforum 1-2013



Kartlegging før trening - Hjertesvikt og ICD

• Har pasienten adekvat frekvenskontroll (betablokker / 

amiodarone)?

• Testes på tredemølle for å se på pulsrespons (evt. 6-

minutters gangtest)

• 24-Timers Holter for å se på døgnvariasjon av frekvens og

evt. antall/ typer VES. 



Trening/ aktivitet med ICD

• Av og til hensiktsmessig med pulsklokke (ved høyere

intensitet i treningen)

• Belastningsnivå minst 10 slag under VT 1 sone (10 % 

under hos de med spesielt høy risiko for VT)

• Ved hjertesvikt NYHA II-III: trene etter sviktregime,

dvs. kortere økter, færre økter og mer restitusjon

mellom øktene for ikke å forverre svikten

• Individuelt opplegg for de med mest nedsatt

hjertefunksjon, enkelte GUCH-pasienter

(Eisenmenger) med mer



Grimsmo J. 2017 



Vår kasuistikk

19/10/2017



Vår kasuistikk 

 Hjerterehabilitering  JA

 Han økte sin VO2 peak fra ca. 13 til 18 ml/kg/min 

 Medikamentforandring JA

 Startet med ARNI (Entresto) 

 Videre oppfølging og transplantasjonsutredning  JA

 Videre oppfølging lokalsykehus og Rikshospitalet

 Tilbud om oppfølgingsopphold Feiring 1 uke 

 Møtte ikke til opphold!!

J. Grimsmo, 16.05.17 - Hokksund



Høyintensitetstrening (HITT) versus moderat kontinuerlig

trening (MCT) - hva er best?

19.10.2017



19.10.2017



19.10.2017



Konklusjon

19.10.2017

• Ingen sikker forskjell

mellom gruppene mht. 

oksygenopptak eller

reversering av venstre

ventikkel remodellering

• Moderat trening er

fortsatt standard 

treningsmetode for 

pasienter med kronisk

hjertesvikt



Uklart hva som er best, og trekker inn eksentrisk

muskeltrening som noe nytt i stedet for konsentrisk

musketrening i tillegg til aerob trening

19.10.2017 Bunntekst

Today, 20% of all patients benefit from well-established rehabilitation pro- grams 

with 

documented benefits in quality of life, exercise capacity, and prognosis (7, 11).



Diskusjon om høyintensitetstrening (HIIT) versus moderat

(MCT) 

Circulation April 2017

Siste ord er ikke sagt om treningsmetode, men 

hjerterehabilitering for hjertesviktpasienter

er fortsatt en klasse I A indikasjon
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