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EUROPREVENT 2017 
MALAGA, SPANIA 6.-8. APRIL

EuroPrevent er verdens 
viktigste kongress innenfor 
forebyggende eller preventiv 
kardiologi. Årets kongress 
med temaet «Innovations 
in Preventive Cardiology» 
ble arrangert av European 
Association of Preventive 
Cardiology i vakre Malaga 
i nærheten av Costa del 
sol i Spania. Kongressen 
passer for alle kardiologer, 
andre leger, helsearbeidere 
og forskere med interesse 
for forebyggende kardiologi 
gruppert innen temaområdene epidemiologi 
og folkehelse, rehabilitering og sekundærfo-
rebygging, basalforskning og translasjons-
forskning og sportskardiologi. 

Malaga ble grunnlagt av fønikerne i 
det 8. århundre og er en av verdens eldste 
byer med vakre bygninger, et deilig bysen-
trum og byen er også kjent som fødebyen 
til Picasso med et kunstmuseum med hans 
verker. Hele 1011 deltakere, og gledelig nok 
mange unge forskere, hadde funnet veien 
til kongressen etter at fjorårets kongress 
i Istanbul dessverre måtte avlyses etter 
terrorangrep. For to år siden deltok 1262 
personer i Lisboa, og det tar åpenbart litt 
tid for kongressen å opparbeide seg et stort 
deltakertall etter avlysningen av kongressen 
i 2016. De fleste deltakerne var europeiske 
(875 personer), men det kom også delta-
kere fra Asia, Australia, Amerika og noen få 
fra Afrika. Fra Norge var vi hele 38 deltakere. 
Antakelig er dette rekorddeltakelse fra oss. 

Vi hadde det største nordiske 
deltakertallet med mange 
norske bidrag, både inviterte 
forelesere og presentasjo-
ner basert på vitenskapelig 
vurderte abstrakt. Alle de 18 
norske publiserte abstrak-
tene (ny rekord) fra Norge er 
publisert nedenfor. Kongres-
sen fant sted i et moderne 
kongressenter ikke langt fra 
sentrum som var passe stort 
og fungerte fint på alle måter 
med fire parallellsesjoner og 
der det var kort avstand til 

alle aktiviteter. 
Årets tema var å undersøke nye 

ideer og teknologi som kan få en betydning i 
dag der forebygging har fått en stadig større 
plass innen kardiologien. Den nordiske 
dietten ble diskutert opp mot middelhavs-
dietten, og mikrobiomet ble presentert som 
kommende satsningsområde innen forebyg-
ging, presentert av Marius Trøseid. Det kan 
se ut til at mikrobiomet (mikroorganismene 
kroppen huser) og endringer her har betyd-
ning som kardiovaskulær risikofaktor. Andre 
norske inviterte foredragsholdere var Erik 
Ekker Solberg, Anne Elise Eggen og Dag S. 
Thelle. Solberg presenterte internasjonale 
data som viste at idrettsutøvere ønsker 
screening for hjertesykdom og ikke stres-
ses av dette. Eggen presenterte data fra 
Tromsøundersøkelsen som viser hvordan 
risikofaktorer for hjerte-karsykdom er sterkt 
relatert til antall års utdannelse, og at denne 
sammenhengen ser ut til å holde seg over 
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en 15-årseriode. Dette gjelder spesielt for 
BMI, røyking og blodtrykk. For BMI har de 
med kortest utdannelse dobbelt odds for 
å være i den høyeste BMI-kvintilen, for 
røyking var oddsen fem ganger høyere hos 
dem med kortest utdannelse sammenlignet 
med dem med lengst utdannelse. Unntaket 
er kolesterol, der forskjellen mellom utdan-
ningsnivåene ikke fantes lenger etter 15 år (i 
2008), og der man fant at statinbruk delvis 
forklarte dette. Thelle holdt et innlegg om 
interaksjoner mellom gener og diett i rela-
sjon til fedme og kardiovaskulær risiko, som 
har refererer om i eget innlegg nedenfor. 
Retningslinjene fra 2016 for forebygging av 
hjerte- og karsykdom i klinisk praksis skulle 
ha blitt lansert i Istanbul, men ble i stedet 
lansert på andre ESC-kongresser i fjor og ble 
også nevnt i ulike sesjoner i Malaga.

Det ble arrangert en serie på fire 
«masterclass»-sesjoner som omhandlet 
ulike aspekter ved implementering av poly-
pillen (kombinert pille med acetylsalisyl-
syre, statin og betablokker) som var sterkt 
anbefalt av foredragsholderne, inkludert 
foreningens president Rick Grobbee fra 
Tyskland, med tanke på å øke pasienters 
bruk av disse medikamentene både ved 
primær- og sekundærprevensjon. Alle disse 
«masterclass»-sesjonene ligger åpent som 
videoer på nettsiden til kongressen, fritt 
tilgjengelige for alle. 

I forbindelse med avslutningssere-
monien, holdt den svenske forskeren Johan 
Sundström et tankevekkende prisforedrag 
om blodtrykksbehandling, basert på hans 
forskning, blant annet publisert i Lancet 
2014. Budskapet var at man skal behandle 
pasienten og ikke blodtrykket. Hvis man 
først har en hypertensjonsdiagnose, er det 
ikke nødvendig med så mange blodtrykks-
kontroller videre, det blir uansett usikkert 
pga. variasjoner i blodtrykksmålingene ved 
hver måling, gjennom døgnet og i ulike 
situasjoner. Det som er viktig er å starte 
med en god antihypertensiv medisin, å 
spørre pasienten om de tar tablettene og å 
spørre om og følge opp bivirkninger.

«Young investigator’s award» var 
som alltid et viktig høydepunkt, og de 
nominerte fikk presentere seg i fire sesjoner 
fordelt på kongressens hovedtemaer. Det 
var til sammen fire vinnere og seks nomi-
nerte innen hvert fagfelt, og vi var stolte av 

vår nominerte norske kandidat, Øyunn Klei-
ven fra Stavanger, som presenterte innenfor 
sportskardiologi om CRP under trening.

Fra Norge var det to innsendte 
abstrakt som ble plukket ut til muntlig 
presentasjon: Kjersti Stormark Rabanal fra 
Folkehelseinstituttet presenterte et inn-
legg om risikofaktorer kan forklare etniske 
forskjeller mellom europeere og sørasiater 
når det gjelder kardiovaskulær risiko. Teresa 
Risan Haugsgjerd fra Universitetet i Bergen 
presenterte fra Hordalandstudien om asso-
siasjonen mellom fett i kostholdet og risiko 
for hjertekar-sykdom hos middelaldrende 
og eldre. 

Blant de modererte postere fra 
Norge fikk Karianne Svendsen fra Univer-
sitetet i Oslo pris for en av de fem beste 
modererte postere. Hun presenterte data 
fra kolesterolscreening i apotek for å 
identifisere personer med høyt kolesterol. 
Hui Zuo, Gerhard Sulo, Haakon E. Meyer og 
Charlotte Bjørk Ingul hadde også modererte 
posterpresentasjoner. 

De øvrige posterne fra Norge hadde 
som førsteforfattere Ekaterina Sharashova, 
Laila A. Hopstock, Marit Skogstad, Char-
lotte Bjørk Ingul, Enxhela L. Sulo, Elise 
Sverre, Kari Peersen og Birgitta B Nilsson.

Norske forskere fra NTNU mot-
tok en prestisjefylt pris for en av de fem 
mest siterte artiklene i European Journal of 
Preventive Cardiology de siste fem årene: 
Harald Edvard Molmen-Hansen og medfor-
fattere fikk pris for artikkelen Aerobic Interval 
training reduces blood pressure and improves 
myocardial function in hypertensive patients 
fra 2011. Artikkelen er sitert 157 ganger 
hittil. 

Medlemskap i EAPC (European 
Association of Preventive Cardiology), tid-
ligere EACPR, er enkelt å få online via nett-
stedet www.escardio.org/EAPC. Ordinært 
medlemskap er gratis, og man får da tilgang 
til kvartalsvis nyhetsbrev. Sølv og elfenbens-
medlemsskap koster noe (42 euro og 119 
euro), men man får da en rekke fordeler, slik 
som online-kurs, redusert kongressavgift, 
adgang til medlemslounge under kongres-
ser og billig abonnement på tidsskriftet. For 
unge forskere er det spesielle tilbud. 

European Journal of Preventive Car-
diology med impact factor 3,361 (nr 38 av 
124 tidsskrifter innen hjerte-karområdet), 
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har nå fått en ny sjefsredaktør, Massimo 
Piepoli, som også ledet arbeidet med de nye 
retningslinjene for forebygging av hjerte-
karsykdommer i klinisk praksis. Underteg-
nede er nylig blitt med i redaktørteamet. 

Neste EuroPrevent holdes 19.-21. 
april 2018 i Ljubljana i Slovenia. Send in 
abstraktet ditt, ta med kolleger og unge 
forskere og kom med til denne viktige og 
inspirerende internasjonale møteplassen for 
preventiv kardiologi! 

Takk til Erik Ekker Solberg, Charlotte 
Bjørk Ingul og Anders Revdal som har laget 
referater fra noen av høydepunktene de fikk 
med seg på kongressen og til Dag Thelle 
som har referert fra sitt eget innlegg. 

Maja-Lisa Løchen
Stedlig redaktør og medlem av kongressens 
programkomité

SPORTSKARDIOLOGI
Erik Ekker Solberg. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo

Kongressen som helhet og idrettskardiolo-
gien var meget bra. 

Argumenter mot screening av 
idrettsutøvere har vært at det gir falsk sik-
kerhet for utøverne, er

 y spesialistavhengig, 
 y skaper unødvendig 

avbrudd i sportskarrierer, 
 y er ikke kostnadseffektivt, 
 y stresser idrettsutøverne
 y har for mange falske 

positive EKG-funn. 
De to siste punktene ble 
grundig diskutert under 
konferansen.

Viktigst var lanse-
ringen av de nye interna-
sjonale EKG-kriteriene for 
fortolkning av idretts-EKG. 
Det har vært et møysom-
melig arbeid siden 2010 hvor den første 
større artikkelen om idretts-EKG-fortolk-
ningen kom, og frem til i dag, for å få ned 
antall falske positive funn. Det har man også 
lykkes med i betydelig grad. Man er nå nede 
på anslagsvis 2-3 % falske positive funn 
uten å kompromittere sensitiviteten. De nye 
kriteriene ble presentert av professor Sanjay 
Sharma og også utmerket kritisert av Chris-
tian Schmied. Men kanskje er EKG-linjen nå 
løpt ut. Det er ikke å forvente at man skal 
klare å spisse EKG som idrettsscreenings-

instrument ytterligere. Nye perspektiver 
trengs.

Selv fikk jeg presentere sammen-
fallende data fra flere land som viste at 

screening ikke stresset 
idrettsutøvere. Snarere 
er spørsmålet om ikke 
idrettsutøvere gjerne vil ha 
screening. For å følge det 
bærende kliniske prinsippet 
«patient autonomy» er «the 
athlete’s perspective» viktig 
å lytte til.

Mary Sheppard 
refererte britiske autopsitall. 
Tallene var tankevekkende; 
de obduserer 20-30 % 
av alle plutselige dødsfall. 
Norge ligger lagt under. 
Diagnosen «uspesifikk 
hypertrofi» (altså ikke 
hypertrofisk kardiomyopati, 
fordi histologifunnet er 

normalt) synes å seile opp som viktig mulig 
dødsårsak.

Diagnosen treningsrelatert arytmo-
gen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC) 
synes også å bli viktigere, bekreftet fra flere 
land og er beskrevet i flere interessante 
artikler bl.a. fra Allessandro Zorzis doktor-
arbeid som ble presentert på konferansen. 
Dannelsen av arrvev som utgangspunkt for 
arytmi er sentralt. Så er det et utfordrende 
spørsmål hvorfor arrvevet dannes. Denne 
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diagnoseenheten nyanserer årsakene til den 
genetisk betingete ARVC.

En sesjon ble avsluttet med en mor-
som og lærerik interaktiv idretts-EKG-quiz 
laget av Michael Papadakis, hvor første-
prisen var en fotball signert av alle Real 
Madrids førstelagsspillere. Nucleus- med-
lem i sportskardiologigruppen, Luis Serra-
tosa, tidligere laglege i Real Madrid, hadde 
ordnet med den verdifulle ballen.

Øyunn Kleiven presenterte data 
fra Nordsjøritt-undersøkelsen som viste at 
CRP-stigningen etter rittet er reproduserbar 
over tre år mellom ritt og mest uttalt hos 
dem som er i dårligere form. Idrett skaper 
inflammasjon.

Sanjay Sharma fra det idrettskar-
diologisk ledende St George’s hospital i 
London, presenterte data på veteranatleter 
som viste at de hadde mer kalsifisering 
av koronararteriene enn kontrollene. Men 
dannelsen av plakkene er forskjellig fra det 
klassiske atherosklerotiske plakket. 

Det ble diskutert at termen «black 
athlete», som har skapt mye besvær blant 

annet i EKG-fortolkning, om noen år med 
økende migrasjon og etnisk miksing kom-
mer til å forsvinne.

I en spennende forelesning fra Lluis 
Mont’s gruppe om trening og atrieflimmer 
ble det også der hevdet at sammenhengen 
var U-formet, moderat trening ga minst 
atrieflimmer.

Maria Sanz fra Barcelona viste i en 
premiert og morsom studie, ved hjelp av bl. 
a. ekkokardiografi, at infusjon av saltvann 
økte O2-opptaket og prestasjonsevnen hos 
langdistanseutøvere. De norske utøvere som 
har brukt saltvann i inhalasjon, har således 
skjønt noe. 

Livskvalitetsskjemaet for hjertesyke, 
HeartQol, ble overbevisende gjort rede for. 
Antagelig bør vi bruke det mer.

Den flotte byen Malaga, rikholdig 
med historiske monumenter, viste seg fra 
sin beste side under konferansen. 

Se kurs i sportskardiologi, www.
sportscardiology2017.com, som arrangeres 
på Barcelona FC stadion (Camp Nou) rett 
etter ESC-kongressen i august 2017.

TRENING SOM SEKUNDÆRPREVENSJON 
VED HJERTE- OG KARSYKDOM

Anders Revdal. Kommunikasjonsrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste  
Trening som medisin. St. Olavs Hospital, Trondheim 

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som 
medisin formidler den nyeste kunnskapen 
om fysisk aktivitet for pasienter med blant 
annet koronar hjertesykdom og hjertesvikt. 
Vi fulgte derfor disse temaene spesielt nøye 
under EuroPrevent 2017 og fikk styrket 
vår overbevisning om at arbeidet med å få 
flere pasienter til rehabilitering bør være en 
hovedprioritet framover.

Hvorfor fysisk aktivitet og 
rehabilitering etter hjertesykdom?
En svært interessant svensk registerstudie 
ble presentert på første dag av kongressen. 
Mellom sju og ti uker etter et hjerteinfarkt 
ble mer enn 35 000 pasienter spurt hvor 
mye fysisk aktivitet de gjennomførte. De 

som oppgav å trene med minst moderat 
intensitet i 30 minutter minst to dager hver 
uke hadde bare 30–40 % så høy sannsyn-
lighet for å dø i løpet av oppfølgingstida på 
median 4,1 år som de som var mindre aktive. 
Det var ingen forskjell mellom pasienter 
som rapporterte å trene 2–4 og 5–7 dager i 
uka, og resultatene gjaldt både for menn og 
kvinner og yngre og eldre pasienter. Dermed 
tyder studien på at det kan være viktigere å 
få fysisk inaktive hjertepasienter til å bli litt 
fysisk aktive enn at de som allerede trener 
litt øker treningsmengden nok til å oppfylle 
helsemyndighetenes anbefalinger.

Organisert og treningsbasert hjer-
terehabilitering kan introdusere hjertepa-
sienter for riktig fysisk aktivitet. Men kan 
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det redusere dødeligheten? To forskjellige 
metaanalyser publisert i fjor ble diskutert 
i et symposium på kongressens siste dag. 
Den første baserer seg på 63 randomiserte 
kontrollerte studier og viser at pasienter 
fordelt til rehabilitering hadde lavere risiko 
for nye sykehusinnleggelser og for å dø av 
hjerte- og karsykdom enn de som ble fordelt 
til standardbehandling. Men total dødelig-
het var ikke lavere enn i kontrollgruppa. I 
CROS (Cardiac Rehabilitation Outcome 
Study)-metaanalysen, som hovedsakelig 
inkluderte ikke-randomiserte studier basert 
på strenge kriterier, fant derimot forskerne 
redusert dødelighet blant pasienter som 
hadde deltatt på tverrfaglig hjerterehabili-
tering etter akutt koronarsykdom og etter 
koronar-bypassoperasjon. En av forfatterne, 
Constantinos Davos, argumenterte for at 
denne metaanalysen i større grad reflekte-
rer dagens kliniske praksis, også fordi den 
kun inkluderer studier fra perioden etter at 
statiner og moderne metoder for revaskula-
risering ble vanlig.

Hvordan øke deltakelse i 
treningsbasert hjerterehabilitering?
Å delta på treningsbasert rehabilitering 
er dermed tilsynelatende en god idé for 
hjertepasienter som ønsker et lengre og 
friskere liv. Likevel blir under halvparten av 
europeiske hjertepasienter rådet til å ta del i 
treningsbasert rehabilitering, noe Jonathan 
Myers pekte på som en viktig forklaring på 
den svært lave pasientandelen som deltar 
på slik rehabilitering. Under kongressens 
åpningssymposium gjorde Myers også et 
poeng av at fysisk aktivitet er den eneste av 
de anerkjente risikofaktorene for hjerte- og 
karsykdom som ikke undersøkes rutinemes-
sig av leger. 

Men hva kjennetegner pasienter 
som selv velger ikke å delta på hjerterehabi-
litering? En britisk studie presentert samme 
formiddag viser at spesielt eldre pasienter 
og røykere, men også enslige og pasienter 
med diabetes eller tidligere hjerteinfarkt, 
har lavere sannsynlighet for å starte på 
rehabilitering. Studien baserer seg på mer 
enn 160 000 pasienter som var henvist til 
hjerterehabilitering etter hjerteinfarkt, og gir 
et overblikk over pasientgrupper der det er 
nødvendig å legge ned ekstra innsats for å 
øke deltakelsen.

Ved Sykehuset i Vestfold legges 
det åpenbart ned en slik ekstra innsats, og 
på kongressens første dag noterte vi oss 
en tradisjonell poster som ble presentert 
av stipendiat Kari Peersen. 75 % av alle 
koronarpasientene i Tønsberg deltok på 
hjerterehabilitering, mens den tilsvarende 
andelen ved Sykehuset i Drammen kun 
var 18 %. Med tanke på den lave andelen 
hjertepasienter i Norge som deltar på orga-
nisert rehabilitering, kan det være på sin 
plass med en oppfordring om å lære av det 
tverrfaglige arbeidet som gjøres for å rekrut-
tere og motivere pasienter til deltakelse ved 
Sykehuset i Vestfold.

Hva slags trening bør 
hjertepasientene tilbys?
Første dag av kongressen inneholdt også det 
høyst relevante symposiet «State-of-the-art 
exercise prescription in cardiovascular reha-
bilitation: innovative approaches». Belgiske 
Paul Beckers innledet med å poengtere at 
trening bør individualiseres for å matche 
hver enkelt hjertepasient sine ønsker, både 
med tanke på modalitet og intensitet. Han 
viste blant annet til en av sine egne studier 
hvor hjertepasienter som fikk trene på en 
måte de selv foretrakk både var mer fysisk 
aktive og oppnådde høyere fysisk kapasitet 
over tid enn pasienter som ble fordelt til 
overvåket eller hjemmebasert trening. 

Deretter konkluderte professor 
Martin Halle fra Tyskland med at «vi er 
på vei, men det er fortsatt langt å gå før 
vi kan forskrive intensiv intervalltrening 
ved hjertesvikt». Utsagnet baserte han 
på resultatene fra den ferske norskledete 
SMARTEX-HF-studien, som ikke kunne 
dokumentere bedre effekt på fysisk kapasi-
tet, hjertefunksjon eller hjerteremodellering 
etter 4x4-intervalltrening enn etter kontinu-
erlig trening med moderat intensitet. Halle 
gav en balansert framstilling av resultatene, 
og understreket blant annet at de ikke er 
spesielt egnet til å si noe om effekten av 
intervalltrening ved hjertesvikt, ettersom 
langt over halvparten av deltakerne trente 
med en annen intensitet enn de skulle.

Symposiet ble avsluttet med en 
gjennomgang av det spennende nye verk-
tøyet EXPERT. I programmet kan man kan 
plotte inn egenskaper hos en hjertepasient 
med komplisert komorbiditet og få ut en 
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smørbrødliste over hvordan pasienten bør 
trene og hvilke sikkerhetshensyn som bør 
tas. Dagen etter var det også et eget sym-
posium med spesielt fokus på hvordan man 
kan skreddersy hjerterehabilitering for eldre 
pasienter med lav muskelmasse, pasienter 
med svekket nyrefunksjon, og pasienter som 
har gjennomgått en transkateter aortaven-
tilimplantasjon (TAVI) eller fått implantert 
kunstig hjertepumpe (LVAD -left ventricular 
assist device).

Hva med telerehabilitering?
Resultater fra den nederlandske FIT@
Home-studien ble presentert på kongres-
sen. Her ble hjertepasienter med lav og 
moderat risiko tilfeldig fordelt til enten 
senter- eller hjemmebasert trening i tolv 
uker. Gruppa som trente hjemme lastet opp 

alle relevante treningsdata via internett. 
Begge treningsgruppene hadde forbedret 
den fysiske formen og livskvaliteten sin 
like mye etter både 12 uker og ett år, mens 
ingen av gruppene hadde økt sitt fysiske 
aktivitetsnivå ett år etter studiestart. Senere 
i samme symposium gikk Kemps kollega 
Jos Kraal gjennom en analyse som viste at 
hjemmebasert telerehabilitering kan være 
mer kostnadseffektivt enn senterbasert 
hjerterehabilitering.

Belgiske Paul Dendale avsluttet sym-
posiet med å eksemplifisere hva et optimalt 
telerehabiliteringsverktøy bør inneholde. 
Han argumenterte for at telerehabilitering 
av hjertepasienter har en lys framtid etter 
hvert som mer avanserte og individtilpas-
sede programmer blir utviklet.

NATIONAL CVD PREVENTION 
COORDINATOR (NCPC) NETWORK 

WORKSHOP PÅ EUROPREVENT 
Charlotte Björk Ingul. Aleris Solsiden-Trondheim og K.G Jebsen.  

Senter for hjertetrening, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

ESC Prevention of CVD Programme ledes 
av European Association of Preventive 
Cardiology (EAPC). I oktober 2013 begynte 
EAPC å publisere en rekke kardiovasku-
lære sykdoms- og rehabiliteringsrapporter 
utarbeidet av nasjonale CVD (kardiovas-
kulær sykdoms)-forebyggende koordi-

natorer. Dette initiativet tar bl.a. sikte på 
å formidle hvordan hjerterehabilitering i 
dag praktiseres i hver medlemsstat. Hver 
annen måned publiserer to land en nasjonal 
rapport om status om landets forebyg-
gende kardiologi (ESC country of the month 
national reports). Norges rapport ble 
publisert i desember 2016 og var skrevet 
av Jostein Grimsmo (www.escardio.org/
Sub-specialty-communities/European-
Association-of-Preventive-Cardiology-
(EAPC)/Prevention-in-your-country/
country-of-the-month-norway). 

På nettverksmøtet ble det presentert 
en oversikt over hjerterehabilitering i land 
under ESC-regi (OCRE, Overview of Cardiac 
Rehabilitation) inklusive høydepunkter og 
sammenligninger av fase II-programmer i 
henhold til ESCs «country of the month»-
rapport. Disse rapportene sammenligner 
praksis, utfordringer og ressurser i hjertere-
habilitering mellom de forskjellige euro-
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peiske landene. Behovet for en oppdatert 
oversikt mellom ESC-medlemslandene 
ble åpenbar. På denne oversiktswebsiden 
(https://www.escardio.org/Sub-specialty-
communities/European-Association-of-
Preventive-Cardiology-(EAPC)/ESC-Pre-
vention-of-CVD-Programme) finner man 
informasjon basert på arbeidet fra de over 
60 nasjonale CVD-forebyggende koordi-
natorene. Fase I er avsluttet, og hensikten 
var å samle data om hjerterehabilitering i 
Europa. Fase II (jan 2016- juni 2017) består 
i å utarbeide pedagogiske programmer 
og verktøy for å forbedre behandlingen av 
høy-risiko-pasienter og pasienter med akutt 
koronarsyndrom (https://www.escardio.
org/Councils/Council-on-Cardiovascular-
Nursing-and-Allied-Professions-(CCNAP)/
be-guidelines-smart).

Her kommer en del interessant fakta 
om hjerterehabilitering som ble presentert 
under arbeidsmøtet.

Et flertall av pasientene etter akutt 
hjerteinfarkt, PCI eller hjertekirurgi tilbys 
hjerterehabilitering (høy henvisningstall i 
land som Frankrike, Belgia og Bosnia), men 
hjerterehabiliteringstjenester til pasienter 
med hjertesvikt er sterkt underutnyttet over 
hele Europa, selv om det finnes god praksis 
(Frankrike, Belgia, Italia). Frankrike synes 
å være det eneste landet som tilpasset stan-
dardisert henvisning til hjerterehabilitering 
ved hjelp av en automatisk programvare. 
Bosnia hevdet at 60 % av pasientene etter 

akutt hjerteinfarkt, PCI eller hjerteopera-
sjon ble henvist til hjerterehabilitering. 
Belgia rapporterte at 78 % av pasientene i 
alderen < 80 år som ble innlagt på sykehus 
for en kronisk hendelse, ble rådet til å følge 
hjerterehabilitering. 

Innholdet i hjerterehabiliteringspro-
grammene varierer lite mellom landene. 
Fysisk trening i pasientgrupper er hjørne-
steinen i de fleste hjerterehabiliteringspro-
grammer. I Israel har noen sentre respira-
torisk muskelopplæring, Tai Chi og Yoga. 
I Storbritannia tilbyr mange programmer 
også individuell hjemmebasert rehabilite-
ring som Heart Manual-programmet for 
dem som ikke ønsker eller ikke kan delta i 
gruppeprogrammer, og en del nettbasert 
hjerterehabilitering. Det er stor variasjon 
i lengden av hjerterehabiliteringprogram-
mene. Noen gir korte programmer som 
varer 3-4 uker (Tyskland, Latvia, Russland, 
Slovakia, Italia og Bosnia), andre har pro-
grammer på 6-12 uker (Malta, Nederland, 
Frankrike, Irland og Sverige), mens få har 
programmer over 12 uker (Estland, Polen, 
Egypt).

Den multidisiplinære strukturen til 
hjerterehabiliteringsteamet (som vanligvis 
består av en lege, sykepleier, fysioterapeut, 
ernæringsfysiolog, psykolog og sosialarbei-
der) er relativt konsistent i alle land. Selv 
om hjerterehabilitering er sterkt anbefalt 
i de europeiske retningslinjene er det få 
anbefalinger for formell opplæring. Land 

Figur 1. Andel av pasienter som blir henvist til hjerterehabilitering.
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som Belgia, Frankrike, Italia og Storbritannia 
krever spesifikk målrettet hjerterehabilite-
ringsutdanning for ansatte, men hittil har 
bare Spania inkludert hjerterehabilitering i 
opplæring av unge leger. 

Generelt gjelder de europeiske CVD-
forebyggingsretningslinjene, men flere land 
har spesifikke nasjonale retningslinjer, så 
som Belgia, Frankrike, Estland, Israel, Italia 
og Slovenia. 

Generelt er sykehus- eller 
helsetjenesterelaterte hjertere-
habiliteringsprogrammer mer 
vanlig brukt i den vestlige og 
nordlige delen av Europa. Pro-
grammer på spesialiserte institu-
sjoner er mer utbredt i de østlige 
landene, mens søreuropeiske 
land gir begge alternativer. Det er 
land med et betydelig antall pri-
vatdrevne sentre, hovedsakelig 
i Middelhavsområdet (Portugal, 
Spania, Italia, Kroatia og Hellas).

Elektroniske register 
blir i stadig større grad brukt i 
hele Europa: Sverige (SWEDE-
HEART), Spania (R-EUReCa), 

Nederland (CARDSS *-studiegruppe) og 
Storbritannia (NACR). EAPC arbeider med å 
få mer detaljert informasjon om hjertereha-
bilitering fra alle medlemslandene.

Vi bør lære av andre lands vellykkede 
tiltak! Norge må i detalj kartlegge norsk 
hjerterehabilitering og utvikle et nasjonalt 
hjerterehabilitering-register.

Figur 2. Kostnadene for hjerterehabilitering dekkes av nasjonale 
helsetjenester og forsikringsselskaper, men i flere land må pasientene 
selv bidra.
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SAMSPILLET MELLOM GENETIKK OG 
ERNÆRING OG RISIKO FOR HJERTE- OG 

KARSYKDOM (OG OVERVEKT)
Resyme av foredrag ved EUROPREVENT 

Dag S. Thelle. Avdeling for biostatistikk, Institutt for basalmedisin, Universitetet i Oslo 
og Seksjon for epidemiologi og socialmedisin, Sahlgrenska Academi,  

Universitetet i Göteborg, Sverige

Synergisme, eller samspill mellom gener og 
kost, kan gi innsikt om sykdomsmekanismer 
og mulighet til mer skreddersydde råd for 
enkeltindivider. Det siste markedsføres på 
nettet i dag, men er etter mitt syn noen år 
for tidlig ute. Om lag 40-60 % av variasjo-
nen i risiko for hjerte- og karsykdommer 
antas å være arvelig, og dette er viktigere 
jo tidligere sykdommen opptrer. Hittil har 
en identifisert over 60 enkeltnukleotidpoly-
morfismer (SNP) med betydning for denne 

sykdomsgruppen (dvs. SNP som forekom-
mer oftere enn 5 prosent av populasjonen), 
og samlet forklarer disse 28 prosent av den 
arvelige variasjonen. Det er med andre ord 
fortsatt mye uforklart (1). Her refereres 
kort tre eksempler på interaksjon mellom 
genetikk og ernæring som kan ha betydning 
for risiko for hjerte- og karsykdommer. De 
tre eksemplene omfatter samspillet mellom 
reguleringen av et neuropeptid og blodtrykk, 
betydningen av en transkripsjonsfaktor, 
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kosthold, og risiko for hjerneslag, og til slutt 
genetisk effektmodifisering av alkoholens 
mulige beskyttende effekt mot koronar 
hjertesykdom.

Det første eksempelet viser hvordan 
man ved å redusere eller forhøye fettinntak 
i et kostholdforsøk kunne påvirke blodtryk-
ket, men at effekten var avhengig av visse 
alleler for Neuro Peptide Y Promoter genet 
rs1614 (2). Neuro Peptid Y har betydning 
for blodtrykksregulering med utgangspunkt 
i hypothalamus. Ved forsøket som varte i 
to år, hadde man randomisert overvektige 
til fire ulike kostregimer der man varierte 
det relative inntaket av fett, proteiner og 
kullhydrater. Kort fortalt kunne man vise at 
bærere av C-allelet var langt mer føl-
somme for fettinntaket ved at de fikk større 
blodtrykksfall ved fettfattig kost, respektive 
økning ved mye fett. Tilsvarende effekter så 
man på hofte-livviddemål. Den foreløpige 
konklusjonen er at fettandelen i kosten har 
betydning for blodtrykket, hos noen. 

Det andre eksemplet er fra det 
kjente spanske forsøket med middelhavs-
kost, PREDIMED, der man viste at høyrisi-
koindivider som ble satt på middelhavskost, 
med tillegg av nøtter eller større mengder 
olivenolje fikk redusert risiko for hjerte- og 
karsykdommer(3, 4). Her var personene 
delt i tre grupper: en gruppe fikk ekstra 
tilskudd av nøtter, en annen av olivenolje, 
mens den tredje var kontrollgruppe. 

Den spanske forskergruppen under-
søkte i hvilken grad transkripsjonsfaktoren 
TCF7L2-rs 7903146 polymorfismen kunne 
være knyttet til risiko for hjerneslag (5). 
Gruppen fant at bærere av T-allelet og som 
fikk enten nøtter eller olivenolje, hadde en 
langt lavere risiko for hjerneslag. Deres kon-
klusjon var blant annet at middelshavskost 
reduserte risikoen for hjerte- og karsykdom-
mer, men i større grad hos visse grupper. 
Denne studien omfattet en stor andel 
diabetikere. Det var overraskende mange 
hjerneslag i forhold til koronarhendelser, slik 
at man skal være varsom med å generali-
sere, men studien er et eksempel som bør 
følges opp. 

Det tredje eksempelet er en case-
control-studie fra Vest-Sverige der man viste 
at bærere av et bestemt allel (B) for koleste-
rol ester transferase-protein (CETP) Taq1B-
polymorfismen hadde den mest uttalt kar-
dioprotektive effekten av alkohol (6). Dette 
arbeidet var en replikasjon av en studie fra 

1995 og blander seg direkte inn i den til dels 
inflammerte diskusjonen om alkohol virkelig 
har en slik effekt (7). Konklusjonen så langt 
er at moderat alkoholinntak beskytter mot 
koronar hjertesykdom, men bare hos en viss 
del av befolkningen. For dem som ikke var 
bærere av B-allelet for CETP, fant man ingen 
beskyttende effekt uansett alkoholinntak. 

De tre eksemplene er hentet fra ulike 
typer studier, men representerer samspillet 
mellom kosthold og genetikk når det gjelder 
risikofaktorer, endepunkter eller modifise-
rende faktorer. Det er en rekke studier som 
viser samspill mellom kosthold og gener 
som koder for ulike lipoproteiner og inflam-
masjonsmarkører. Foreløpig er kunnskapen 
for svak til at dette kan brukes i praktisk 
klinisk arbeid eller forandre på våre gene-
relle kostråd.
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