
Hjerterehabilitering og annen sekundær 
profylakse etter hjerteinfarkt 

– er den bra nok? 

LKS Sandefjord 26. april 2019

Kari Peersen

Spesialfysioterapeut/PhD stipendiat

Hjerterehabilitering, Sykehuset i Vestfold



Disposisjon

• Hvorfor sekundærprofylakse?

• Hjerterehabilitering
• Risikofaktorkontroll

• Røyk
• Fysisk aktivitet
• LDL
• Blodtrykk
• Diabetes

• Resultater fra NOR-COR studien
• Resultater fra kartlegging av 

sekundærprofylakse 



Hvorfor prioritere sekundærprofylakse?

• Økt overlevelse av hjerteinfarkt, flere har behov 
for sekundær profylakse

• 18% får en ny hendelse første året (hjerteinfarkt, 
slag, død)
– Jernberg et al. Eur Heart J. 2015

• 25% av norske infarktpasienter har hatt en 
tidligere hendelse
– Jortveit et al. BMC Cardiovascular Disorders. 2019

• Sykelighet, dårligere livskvalitet, helse- og 
samfunnsøkonomiske konsekvenser



Behandlingsmål for tradisjonelle risikofaktorer

Behandlingsmål Evidensgrad, nytte og effekt

Slutte å røyke 1A

Fysisk aktivitet minst 150 min moderat 
eller 75 min høy intensitet per uke

1A

Kroppsmasseindeks (BMI) < 25 kg/m2 

eller 10% vekttap ved BMI > 30 kg/m2

1A

LDL-kolesterol < 1.8 mmol/l 1A

Blodtrykk < 140/90 mmHg (80 hos diabetikere) 1B (1A hos diabetikere)

HbA1c < 7% (8%) hos diabetikere

Delta i tverrfaglig hjerterehabilitering 1A

Hjertevennlig kosthold 1B



Risikofaktorkontroll etter hjerteinfarkt

• Europeiske studier (EuroAspire) viser dårlig 
risikofaktorkontroll

– Lite bedring over tid

• Ikke undersøkt systematisk i Norge før NORCOR

• Hvorfor lykkes vi ikke i klinisk praksis?

• Mange og sammensatte forklaringer:

Pasient Behandling Helsepersonell Helsevesenet



NORCOR overordnede målsetninger

Framskaffe ny kunnskap som kan bedre sekundærprevensjon i 
klinisk praksis

• Pasient
– Kartlegge forekomst av koronare risikofaktorer

– Identifisere kliniske og psykososiale faktorer som 
potensielt kan påvirkes

• Helsevesen/behandling
– Beskrive innhold og deltakerandel i hjerterehabilitering

– Informasjonsoverføring fra sykehus til pasient og fastlege

– Kartlegge utfordringer hos fastleger

– Studere psykologiske, farmakologiske og genetiske 
mekanismer



NOR-COR flytskjema



Tilgjengelige data

Klinisk undersøkelse

Selvrapportert spørreskjema

Blodprøver

Data fra sykehusjournal:
Sykdomsopplysninger

Deltakelse i 
hjerterehabilitering

Fra tidspunkt for 
hendelsen og like etter

Retrospektiv komponent

Ved oppfølging:

Tverrsnittsstudie

2-36 måneder



NOR-COR utvalget 1127 deltakere
ved tidspunkt for hendelse

Alder 62 år (31-80)

21 % kvinner

63 % med lav utdanning

80 % hjerteinfarkt
30 % tidligere hjertesykdom
90 % revaskularisert

99 % brukte blodplatehemmere 
96 % brukte kolesterolsenkende





Målsetting med hjerterehabilitering

• Å redusere risikoen for nye kardiovaskulære
hendelser gjennom

– Å motivere pasientene til varige livsstilsendringer 
som røykeslutt, fysisk aktivitet, sunne 
kostholdsvaner, vektreduksjon og stressmestring

– Optimalisere medikamentell behandling av 
blodtrykk, kolesterol og blodsukker

– Bedre livskvalitet og generelt funksjonsnivå

– Lære pasientene å mestre sin sykdom

– Oppnå trygghet

Europeiske guidelines: Piepoli. EJPC 2016



Kunnskapsgrunnlag for hjerterehabilitering
- systematiske oversikter og metaanalyser

• Anderson et al. JACC. 2016
– Treningsbasert CR ga reduksjon i CVD død og 

hospitalisering

• Janssen et al. EJPC. 2012
– Livsstils modifiserende programmer var assosiert med 

reduksjon i total død, hjertedød, MI og hospitalisering

• Van Halewijn et al. Int J Cardiol. 2016
– CR i moderne tid ga reduksjon i CVD død, MI og slag

• Rauch et al. EJPC. 2016
– Multikomponent CR i ga reduksjon i total død



Kunnskapsgrunnlag for hjerterehabilitering
- alle typer studier

• Reduksjon i nye hendelser
– Janssen 2012, van Halewijn 2016, Lawler 2011, Abell 2017

• Reduksjon i hospitalisering
– Taylor 2004, Anderson 2016, Heran 2011

• Reduksjon av koronare risikofaktorer
– Janssen 2012, Taylor 2004, Lawler 2011, Otterstad 2003, Giannuzzi 2008, 

Kotseva 2018, Zwisler 2008, Wienbergen 2018

• Bedre helserelatert livskvalitet
– Janssen 2012, Rauch 2016, Anderson 2016, Heran 2011, Shepherd 2012, 

Wienbergen 2018

• Angst og depresjon
– Kotseva 2018

• Medisin etterlevelse
– Giannuzzi 2008, Kotseva 2018



Men….
det finnes ikke nasjonale retningslinjer for hjerterehabilitering 
med hvilke komponenter som skal inngå 

eller et nasjonalt register for hjerterehabilitering med 
kvalitetsindikatorer



Aktuelle pasienter for hjerterehabilitering

• Koronarpasienter etter hendelse
– Hjerteinfarkt 
– Elektiv PCI
– Bypass
– Stabil angina uten revaskularisering

• Pasienter etter andre operasjoner 
– Klaffeoperasjon, 
– myxom, GUCH
– thorakale aortaaneurismer

• Andre aktuelle pasienter 
– Hjertesvikt
– Etter ICD-innleggelse



• Tverrfaglig, multifaktoriell hjerterehabilitering
– Tverrfaglig team
– Integrert trening
– Individuelle samtaler med målsetning for livsstils-

endring og risikoreduksjon, psykososial tilnærming
– Gruppesamtaler/undervisning

• Treningsbasert hjerterehabilitering
– Ofte hovedsakelig trening med noe informasjon
– Ofte bare fysioterapeut, evt individuelle samtaler

• Hjerteskole/kurs
– 1-4 dagers kurs, tverrfaglig
– Uavhengig av treningsgruppe
– Sjelden individuelle samtaler

Hjerterehabilitering



Modeller for hjerterehabilitering

• Treningsmodeller
– Ullevålsmodellen
– Høy Intensitets Intervall Trening HIIT

• Hvor drives hjerterehabilitering?
– På sykehus/institusjon
– Hjemmebasert trening
– Frisklivssentraler
– Private opplegg (f.eks NIMI)
– LHL

• Tverrfaglige, multifaktorielle modeller
– Tønsbergmodellen

• Poliklinisk modell

– Institusjonsbaserte modeller
• LHL (Gardermoen, Røros, Skibotn, Bergen)



Tidlig hjerterehabilitering
• Etablere kontakt så tidlig som mulig

• Starte oppfølging umiddelbart etter utskrivelse

• Tidlig trening, starte 1-2 uker etter hendelse



Hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold

Startet 1997 som et 
forskningsprosjekt, RCT

Otterstad et al. 2003

Vanlig drift fra 1999

Ca 5000 pasienter siden oppstart



Poliklinisk Hjerteskole etter Tønsbergmodellen

• Tidlig oppstart

• Juniorgruppe (opp til ca 70-75)
1-2 dager i uken 5-6 uker, trening fase 2a 

• Seniorgruppe ( 70-?)
1 dag i uken 6 uker, trening fase 2a 

• Videre trening fase 2b i 5 måneder
• Møte for pårørende
• Oppfølgingssamtale etter 6 måneder
• Oppfølgingssamtale etter 12 måneder?



Forskjeller mellom hjerterehabilitering i Vestfold og Drammen:

Andel som deltar: 75% i Vestfold, 18% i Drammen

 Innhold og varighet: mer omfattende og tverrfaglig i Vestfold

Henvisningsrutiner: systematisk henvisning i Vestfold, mer 
tilfeldig i Drammen

Mindre enn 50 % deltar i hjerterehabilitering i Europa
I Norge kun 27 %, høyest i Helse Sør-Øst 34 % (Siv Olsen et al 2017)



Suksessfaktorer for høy deltakelsesprosent

• Opplegget er godt dokumentert

• Opplegget er implementert i daglige rutiner

• Alle ansatte på hjerteseksjon kjenner 
hjerterehabiliteringen 

• Systematisk/automatisk henvising av alle 
aktuelle pasienter

• Etter 20 år er vi godt kjent i fagmiljø og i ledelsen

• ”alle kjenner noen som har gått på hjerteskole”
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Sykehustilhørighet                                        Hjerterehabilitering i Vestfold

** **

Gjennomsnittlig antall risikofaktorer med oppnådd behandlingsmål

**p<0.01

• Røykfrihet
• Fysisk aktivitet ≥2-3 ganger i uken
• Frukt/grønt ≥2 ganger per dag
• BMI<30
• BT <140/90 (140/80) 
• LDL<1,8
• God medikament etterlevelse



Hjerterehabilitering – Resultater

Drammen Vestfoldversus1.

færre som trente (OR 0.72)
flere med fedme (OR 0.72)
flere med dårlig medikament 
etterlevelse (OR 0.61)

Hjerterehabilitering 
i  Vestfold

Ikke Hjerte-
rehabilitering i Vestfold

Flere sluttet å røyke (OR 3.4)
Flere med god medikament 
etterlevelse (OR 2.3) 
Lavere LDL-kolesterol

versus2.

Ingen forskjell i 
røyking, kosthold, 
blodtrykk eller 
kolesterol

Ingen forskjell i 
fysisk aktivitet, 
kosthold, fedme 
eller blodtrykk



Kartlegging av risikofaktorer



*mindre enn moderat aktivitet for 30 minutter 2-3 ganger/uke, **aldri eller mindre enn 1 gang/uke

Andel koronare risikofaktorer 2-36 måneder etter index hendelse

Kartlegging av risikofaktorer



Røyk i NOR-COR studien

• 36 % røkte da de fikk hjertesykdom

• 20 % røkte ved oppfølging

• 43% hadde sluttet å røyke etter hendelse

• 53% av deltakere på CR hadde sluttet



Hvilke faktorer predikerer røyking?

• Uføretrygdet eller uten arbeid (> 4)

• Lav utdanning (3,5)

• Røkt mange år (2,3)

Hvem er det som slutter å røyke?

• De som har hatt STEMI

Har de fått hjelp til å slutte?

• Bare 42% sier de er blitt tilbudt hjelp til å slutte 

Røyk i NOR-COR studien

Illustrasjonsbilder: Colourbox.com



Fysisk aktivitet i NORCOR

Inaktivitet eller 
lav fysisk aktivitet
etter hjerteinfarkt



18 % var inaktive

42 % var for lite fysisk aktive 

40 % var adekvat fysisk aktive 

Selvrapportert 
økning i FA (0– 10)

1.8

3.6

4.5

Fysisk aktivitet

Deltatt i hjerte-
rehabilitering

28% 

48%

50%

p<0.001p<0.001



Fysisk aktivitet

Depresjon målt med 
HADS (p=0.001)

Dårlig ”fysisk” livs-
kvalitet (p<0.001)

BMI > 30 kg/m2 

(p<0.02)

Lite frukt/grønt 
(p=0.04)

Fortsatt røyking 
(p<0.001)

Tidligere hjertesykdom (p<0.05)

Kvinner (p<0.03)

Hjerteinfarkt (p=0.001)

Lav utdanning (p<0.01)
Ingen assosiasjon med alder, 

hjerterehabilitering eller 
biologiske risikofaktorer

Lav fysisk aktivitet
2-36 mnd. etter 

hjerteinfarkt



Fysisk aktivitet

Bedre ”fysisk” livskvalitet 
(p<0.001)

Tro på egen evne til å 
redusere risiko (p<0.001)

Høy motivasjon for å øke 
FA (p<0.001)

Tro på at lite FA er årsak til 
deres infarkt (p<0.001)

Tilstrekkelig informasjon 
om risiko (p<0.01)

Mindre behov for hjelp til 
å øke FA (p<0.001)

Selvrapportert 
økning i

fysisk aktivitet
etter hjerteinfarkt

Ingen assosiasjon med  alder, 
kjønn, utdanning eller 

koronare risikofaktorer ved 
oppfølging



Dårlig LDL-kolesterol forbundet med:

• Lav selvrapportert etterlevelse

• Bivirkninger

• Lave doser

• Utdannelse eller psykologiske faktorer hadde ingen 
betydning

Faktorer assosiert med LDL kolesterol
• 57% hadde LDL over anbefalt grense (>1.8 mmol/l)

• 8% brukte ikke statiner

Tiltak: sikre høydose statin, etterlevelse og håndtere bivirkninger



Hva predikerer høyt blodtrykk?

• Diabetes

• Høy BMI

• Høy alder

Sub-optimal behandling

Høyt blodtrykk fra NOR-COR

• 46% hadde for høyt blodtrykk (>140/90, >140/80)

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com



Hva kjennetegner diabetikerne?

• Stor livvidde

• Høyt blodtrykk

• Lavt HDL

…og pre-diabetikerne?

Type 2 Diabetes fra NOR-COR

• 22% hadde Type 2 diabetes

• 44% hadde pre-diabetes

• Ikke deltakelse i hjerterehabilitering

• Røyking

• Høyt blodtrykk



 Sekundærprevensjon i klinisk praksis har et stort forbedringspotensial

 Krevende å endre livsstilsvaner og atferd – vi kan ikke lykkes med alle

 Potensial for å bedre sekundærprevensjon med relativt enkle tiltak:
 Optimalisere doser og sikre at medisiner blir tatt
 Fokusere på røyking og forskrive nikotinerstattende behandling
 Mer utfyllende og spesifisert informasjon i sykehusepikriser 
 Etablere tverrfaglig hjerterehabilitering og sikre systematisk/obligatorisk henvisning

 Behov for mer forskningsbasert kunnskap, nasjonalt CR register med 
kvalitetsindikatorer og nasjonale retningslinjer for CR

 Bruke hjertesykepleier ved utskrivelse
 Utarbeide individuell behandlingsplan med pasient - helst integrert i CR

 Rutinemessig poliklinisk oppfølging hos sykepleier og kardiolog første 12 mnd?
 Helst integrert i hjerterehabilitering 


