
Hjerteknuserne
Norske spesialister tror de er på sporet av en ny hjertesykdom: Langrennsløperen  

Anders Aukland og andre toppatleter kan trene på seg hjertesvikt. 12 → 
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DET SISTE 
SLAGET

Det er et hull i hjerteforskningen.  
Rikshospitalets eksperter tror det  
er mulig å trene på seg hjertesvikt.

Helse

TeksT Ola Jordheim Halvorsen 
FOTO Sigurd Fandango

Oslo/Horten/Larvik

OL-hjertet. Allerede etter OL i Salt 
Lake City i 2002 sjekket kardiolog Jan 
Erik Otterstad hjertet til langrenns -
løper Anders Aukland, som nettopp 
hadde vunnet gull. – Det var påfallende 
likt et sykt hjerte, sier Otterstad. IL
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OL-hjertet. Allerede etter OL i Salt 
Lake City i 2002 sjekket kardiolog Jan 
Erik Otterstad hjertet til langrenns -
løper Anders Aukland, som nettopp 
hadde vunnet gull. – Det var påfallende 
likt et sykt hjerte, sier Otterstad. 
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◯ A = hjerte hos en som ikke driver idrett.
◯ B = hjerte hos en utøver innen 
 styrkeøvelser som vektløftning.
◯ C = viser hjerte til en utholdenhetsutøver. 

RefeRAnseR: Joel MoRgAnRoth, 
euRopeAn heARt JouRnAl, 
euRopeAn soCiety of CARdiology

←  
Hjertestørrelse
Styrketrening gir tykkere hjerteveg-
ger, mens utholdenhetstrening gir  
dilaterte/utvidede hjertekamre, fant 
forskeren Joel Morganroth ut i 1975 
(Morganroth-hypotesen).  

Nå kombineres ofte styrke- og  
utholdenhetstrening, og man får  
hjerter som både har tykke vegger  
og utvidede kamre. 

→  a

→  b

→  c

Ikke før Thomas Brodersen (38) satt på kontoret til 
fastlegen gikk det opp for ham. De gikk gjennom et spørreskjema 
der målet var å få færrest mulig poeng. Brodersen som jobber 
innen shipping, veide nesten 100 kilo, drakk uavlatelig, røykte 
tett, spiste usunt og hadde aldri trent. Han fnyste da arbeidsgiver- 
en innførte skrittellerkonkurranser. Brodersen tapte. Hos fast-
legen scoret han full pott og fikk klar beskjed om å endre livsstil:

Å fortsette slik kunne gi ham alvorlige hjerteplager. 
Nå, fem år senere, er han invitert med i en studie på Rikshospi-

talet der hjertet hans skal gjennom omhyggelige undersøkelser. 
Komisk nok, har hans tidligere livsstil overhodet ikke noe med 
innkallelsen å gjøre. Thomas Brodersen tok granngivelig fastle-
gen på ordet og plasserte dagen derpå baken på et sykkelsete. Han 
tråkket og han tråkket og så seg knapt tilbake. Ifjor ble han vete-
rannorgesmester på sykkel. Nå er han kaptein på det beste ama-
tørlaget i landet, Rye Ekspressen. Fem år brukte han på å tråkke 
seg ut av faresonen.  

Fem år tok det å rulle rett inn i en ny en: «Kartlegging av tre-
ningsindusert kardiomyopati» heter det i innkallelsen fra Riks-
hospitalet. Omskrevet: kan man trene på seg hjertesvikt?

hjerTeproBlemeT. Allerede er flere av verdens best trente 
mennesker blitt kontaktet av forskningsgruppen. OL-deltagere, 
verdensmestere, landslagsutøvere og gjennomtrimmede mo-
sjonister. Kjente navn som Justyna Kowalczyk, Johan Olsson, Au-
kland-brødrene og Olaf Tufte har allerede takket ja. Prosjektet, 
ledet av professor og sjef ved kardiologisk avdeling, Thor Edvard-
sen, er unikt på verdensbasis, og blir protokollført i Europa, noe 
som vil gi Norge en ledende posisjon innen forskning på feltet. 

Professor Edvardsen understreker til det kjedsommelige, som 
alle hans kardiologkolleger, at trening er sunt. Dette handler om 
noe annet. Edvardsen har sett det så mange ganger nå, at han vil 
ut og jakte. Og det skal han gjøre blant våre antatt sunneste: 

– Vi tror vi er på sporet av en ny hjertesykdom, sier han. 
Begrepet blant kardiologer omtalt som «idrettshjerter», eller 

topptrente hjerter, har vært et kjent fysiologisk begrep i over 100 
år. Akkurat som hvilken som helst muskel i kroppen, endres også 
strukturer i hjertet når man trener. Et idrettshjerte er større enn 
normalt, med både tykkere hjertevegger og utvidede kamre. Hittil 
har holdningen vært at dette er en ufarlig tilstand, siden det har 
vært påvist normal hjertefunksjon sammenlignet med syke pasi-
enter. Men kardiologene har begynt å tvile, etter at det er utviklet 
nye og mer følsomme teknikker for å bedømme hjertets funksjon. 
Hvorfor har et idrettshjerte elementer i seg som minner om flere 
av de vanligste og mest alvorlige hjertesykdommene? Til Rikshos-
pitalet kommer pasienter for å finne bakenforliggende årsaker et-
ter hjertesvikt. Som regel finner legene forklaringen. 

– Men vi har en gruppe på rundt 15 pasienter der vi står igjen uten 

noe. De har ikke noe arvelig, ingenting som tyder på at de skal bli 
hjertesyke, sier overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa. 

– Men jeg har lagt merke til en fellesnevner, 
legger hun til.

– De har alle trent som besatt. 

smerTen. Når hjertet slår hardt, danner an-
siktet de underligste grimaser. OL-roer Olaf 
Tufte (40) former med munnen et stort og rov-
dyraktig gap, neseborene utvides, og øynene 
forsvinner i en slags lidelse. Han ror interval-
ler i et nedlagt verksted, pusten slår gjenklang i 
betongveggene. Hva skjer der nede i anatomien, 
der hjertet spurter avgårde som om det er i ferd 
med å løpe fra ham? 

Det er unektelig et fysiologisk underverk: selv 
om hjertet hans ikke er større enn en grape-
frukt, pumpes det nå 30 liter blod gjennom det i 
minuttet. Det er tre fulle vaskebøtter blod, som 
forsyner de skrikende muskler med oksygen, 
intervalltreningens indre sannhet. Tufte gaper 
som om han brøler, men det kommer ingen lyd. 
Han ser på klokken. Så henger han med hodet. 

To dager senere får han kontrastvæske sprøy-
tet inn i en blodåre ved albuen, som den første 
atleten som blir testet på Rikshospitalet. Han 
føres inn i en MR-maskin og radiografer og ra-
diologer ser rett inn i motoren hans. Senere på 
dagen kommer langrennsløperen Anders Auk-
land og gjennomgår de samme testene. 

I måneder og år fremover kommer både syke 
mennesker og verdenskjente atleter til å ligge 
her og stirre i taket, mens det fra en høyttaler 
i observasjonsrommet ved siden av lyder takt-
faste, gjenkjennelige dunk. 

Det er noe trygt ved det, lyden av egne hjer-
teslag. Eller?

karsTykker. Selv om Hippokrates, legekun-
stens far, anerkjente fysisk aktivitet som livsfor-
lengende medisin, så forteller også mytene fra 
antikkens Hellas om helten Feidippides som løp 
fra Marathon til Aten før han falt om og døde. 
I sagaene fra norrøn tid nevnes menn som aldri ble de samme 
igjen etter voldsomme fysiske anstrengelser eller karstykker. 
Det var en forståelse av at for mye fysisk anstrengelse var farlig, 
men man visste ikke hvorfor. Kanskje, mener seniorforsker ved  
Statens arbeidsmiljøinstitutt, Bo Veiersted, det skyldes noe så 

d e t  s i s t e  s l A g e t

Tre dager i uken står jeg opp halv fem for å få tid til morgen-
økt før jobb. Selv om å trene hardt gjør vondt, og man  

egentlig gruer seg til de hardeste øktene, er det også dette 
som driver meg. Jeg kommer garantert ikke til å holde  

på som dette hvis det kan være med fare for helsen
t h o M A s  B R o d e R s e n  ( 3 8 )  — amatørsyklist

hjerte-
vegg  

hjerte-
kammer
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◯ A = hjerte hos en som ikke driver idrett.
◯ B = hjerte hos en utøver innen 
 styrkeøvelser som vektløftning.
◯ C = viser hjerte til en utholdenhetsutøver. 

RefeRAnseR: Joel MoRgAnRoth, 
euRopeAn heARt JouRnAl, 
euRopeAn soCiety of CARdiology

←  
Hjertestørrelse
Styrketrening gir tykkere hjerteveg-
ger, mens utholdenhetstrening gir  
dilaterte/utvidede hjertekamre, fant 
forskeren Joel Morganroth ut i 1975 
(Morganroth-hypotesen).  

Nå kombineres ofte styrke- og  
utholdenhetstrening, og man får  
hjerter som både har tykke vegger  
og utvidede kamre. 

h J e R t e k n u s e R n e

hjerte-
vegg  

hjerte-
kammer

Supermosjonisten. Thomas 
Brodersen (38) leder Norges 

gjeveste amatørsykkellag,   
Rye Ekspressen. Hele laget, 

samt andre treningsklubber,  
er invitert med i Rikshospi- 

talets nye atletstudier. 
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◯  DCM  
—  dilatert kardiomyopati
Hjertesvikt med stort og dilatert  
hjerte, mange ganger arvelig. 

◯  HCM  
—  hypertrofisk kardiomyopati 
Tilstand med svært tykke  
hjertevegger, arvelig tilstand.

◯  LVNC  
—  venstre ventrikkel non-compaction
Utvikler hjertesvikt ved at hjerteveggen 
har defekter slik at den ikke har  
normal muskelkonsistens.  
Mange ganger arvelig.

◯  ARVC  
—  arytmogen høyre  
ventrikkel kardiomyopati
Arvelig tilstand som medfører  
hjertesvikt. Svært ofte først i  
høyre hjertekammer, men kan  
affisere begge hjertekamre. 

◯  Idrettshjerte 
Ofte vanskelig å skille fra de andre  
sykdommene i ringene rundt.

Alle disse tilstandene kan gi  
alvorlig rytmeforstyrrelser og  
gi alvorlig hjertesvikt. 

HCM 
↓

↗
ARVC

LVNC
↙DCM 

↘

Idrettshjerte

↓
Fakta om idrettshjerte
I studien «Exercise and the heart: the good, the bad, and the ugly» 
publisert i Europen Heart Journal i 2015, viser forskerne hvordan 
et idrettshjerte minner om flere av de vanligste hjertesykdommene.

enkelt som at å oppnå høy puls og sur muskulatur for de fleste 
oppleves smertefullt. 

– Dermed ble det sett på som noe som ikke var bra for mennes-
ket, sier han. 

Blant annet skriver en av de store førindustrielle medisinske 
skikkelsene Friedrich Hoffman (1660–1742) i verket «Fundamenta 
Medicinae» (1695) at «for å bevare helsen, må man trene slik at 
man svetter bra og kjenner seg noe sliten [...]. Kroppsøvelse, når 
moderat, stimulerer på utmerket vis ånd og bevegelser av vesker, 
men ved overdrivelse forsvakes legemet og man blir syk». 

– Denne tankegangen var gjennomgående hos medisinere helt 
fra antikkens tid, det er den gyldne middelvei som går igjen, sier 
Veiersted. 

Han trekker frem doktoravhandlingen til tysk-danske Georg 
Friedrich Struensee – livlegen til kong Christian VII og den egent-
lige makthaveren i Danmark i perioden 1770–1772. Struensees av-
handling omhandlet blant annet farene ved overdreven fysisk ak-
tivitet.  

– Mye svette og muskelsmerte var etter hans mening definitivt 
ikke veien til god helse, sier Veiersted.

Den besatte. – Plutselig ble det svart. Jeg våknet opp midt i vei-
banen. Det var da det startet.

Per Erling Eide (65) hadde besvimt mens han syklet en av sine 
daglige treningsturer. Etter at friidrettskarrieren var over, og 
han hadde stiftet familie, slo en ny interesse rot, men det tok 
ikke av før han fylte 40. Eide sto opp halv fem om morgenen for å 
legge inn ekstra sykkelrunder før arbeid. I snitt tråkket han nes-
ten 15.000 kilometer i året. På harde turer var målet å presse pul-
sen over 170 slag i minuttet i tilsammen ti motbakker. Han sy-
klet som besatt.

– Flere ganger undret jeg meg over at hjertet kunne pumpe slik 
det gjorde når det sto på som verst. Det var tanker jeg skjøv til side.  

Kanskje burde han ikke gjort det. Etter at han segnet om for 
to år siden, ble han utredet for en rekke hjertesykdommer. Det 
eneste legene fant, var et lite arrvev på hjertemuskelen, som 
kunne indikere at han hadde hatt et infarkt. 

– Men det hadde han ikke hatt, forteller Kristina Haugaa, som 
undersøkte ham ved Rikshospitalet. 

Ingen i Eides familie har slitt med hjertet. Selv har han aldri 
vært syk, knappest forkjølet. De to dagene han var borte fra jobb i 
løpet av 43 år, skyldtes konas ryggplager. 

Eide ble satt på betablokkere, men ble rammet av kraftige ryt-
meforstyrrelser. Disse kunne også minne om det mange infarkt-
pasienter opplever etter hjertesvikt. 

Arrvev inne i hjertemuskelen lager farlige rytmeforstyrrelser. I 
mars i år ble det operert inn hjertestarter i brystkassen hans. Når 
pulsen overstiger 181 slag i minuttet, dropper under 40, eller 

Jeg ble operert for hjerteflimmer etter OL i Torino 
i 2006. Etter det har jeg ikke hatt problemer med hjertet. 

Min bror er kardiolog, så jeg blir passet godt på
J U S T y n A  K O w A l c z y K  ( 3 3 )  — langrennsløper og Ol-vinner

RefeRAnSe:  «SHARMA eT. Al. eUROpeAn HeART JOURnAl (2015) 36, 1445–1453 dOi:10.1093/eURHeARTJ/eHv090»

Skistjernen. Justyna Kowalczyk er en av 
få kvinnelige skiløpere som kan hamle 
opp med Norges suverene langrennsjen-
ter. Men som mange av hennes konkur-
renter, som for eksempel Marit Bjørgen, 
har hun slitt med hjerteflimmer. Kowalc-
zyk er en av Rikshospitalets testpersoner. 

d e T  S i S T e  S l A G e T
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enkelt som at å oppnå høy puls og sur muskulatur for de fleste 
oppleves smertefullt. 

– Dermed ble det sett på som noe som ikke var bra for mennes-
ket, sier han. 

Blant annet skriver en av de store førindustrielle medisinske 
skikkelsene Friedrich Hoffman (1660–1742) i verket «Fundamenta 
Medicinae» (1695) at «for å bevare helsen, må man trene slik at 
man svetter bra og kjenner seg noe sliten [...]. Kroppsøvelse, når 
moderat, stimulerer på utmerket vis ånd og bevegelser av vesker, 
men ved overdrivelse forsvakes legemet og man blir syk». 

– Denne tankegangen var gjennomgående hos medisinere helt 
fra antikkens tid, det er den gyldne middelvei som går igjen, sier 
Veiersted. 

Han trekker frem doktoravhandlingen til tysk-danske Georg 
Friedrich Struensee – livlegen til kong Christian VII og den egent-
lige makthaveren i Danmark i perioden 1770–1772. Struensees av-
handling omhandlet blant annet farene ved overdreven fysisk ak-
tivitet.  

– Mye svette og muskelsmerte var etter hans mening definitivt 
ikke veien til god helse, sier Veiersted.

Den besatte. – Plutselig ble det svart. Jeg våknet opp midt i vei-
banen. Det var da det startet.

Per Erling Eide (65) hadde besvimt mens han syklet en av sine 
daglige treningsturer. Etter at friidrettskarrieren var over, og 
han hadde stiftet familie, slo en ny interesse rot, men det tok 
ikke av før han fylte 40. Eide sto opp halv fem om morgenen for å 
legge inn ekstra sykkelrunder før arbeid. I snitt tråkket han nes-
ten 15.000 kilometer i året. På harde turer var målet å presse pul-
sen over 170 slag i minuttet i tilsammen ti motbakker. Han sy-
klet som besatt.

– Flere ganger undret jeg meg over at hjertet kunne pumpe slik 
det gjorde når det sto på som verst. Det var tanker jeg skjøv til side.  

Kanskje burde han ikke gjort det. Etter at han segnet om for 
to år siden, ble han utredet for en rekke hjertesykdommer. Det 
eneste legene fant, var et lite arrvev på hjertemuskelen, som 
kunne indikere at han hadde hatt et infarkt. 

– Men det hadde han ikke hatt, forteller Kristina Haugaa, som 
undersøkte ham ved Rikshospitalet. 

Ingen i Eides familie har slitt med hjertet. Selv har han aldri 
vært syk, knappest forkjølet. De to dagene han var borte fra jobb i 
løpet av 43 år, skyldtes konas ryggplager. 

Eide ble satt på betablokkere, men ble rammet av kraftige ryt-
meforstyrrelser. Disse kunne også minne om det mange infarkt-
pasienter opplever etter hjertesvikt. 

Arrvev inne i hjertemuskelen lager farlige rytmeforstyrrelser. I 
mars i år ble det operert inn hjertestarter i brystkassen hans. Når 
pulsen overstiger 181 slag i minuttet, dropper under 40, eller 

Skistjernen. Justyna Kowalczyk er en av 
få kvinnelige skiløpere som kan hamle 
opp med Norges suverene langrennsjen-
ter. Men som mange av hennes konkur-
renter, som for eksempel Marit Bjørgen, 
har hun slitt med hjerteflimmer. Kowalc-
zyk er en av Rikshospitalets testpersoner. 

h j e r t e k n u s e r n e
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slår uregelmessig, stopper ICD-implantatet hjertet og starter 
det på nytt. Dette skjedde helt nylig mens han syklet. Først ble 
han svimmel og måtte stoppe. Deretter kjente han et kraftig støt i 
skulder og bryst, venstrearmen hevet seg. Så var han helt fin igjen. 

Hjertet var restartet – og Eide har fått treningsforbud og fører-
kortet inndratt.   

Han er en av de 15 topptrente pasientene ved Rikshospitalet, 
som tross sin kjernesunne bakgrunn, har hatt alvorlige hjerte-
hendelser. Dette mysteriet er noe av grunnen til at forskerne nå 
har satt i gang atletstudier, slik at legene kan sammenligne for-
andringer i et idrettshjerte med pasienter som allerede har fått 
konstatert hjertemuskelsykdom. 

– Det nye nå er at man med nytt utstyr kan utelukke forskjellige 
sykdommer. Men når vi ikke sitter igjen med noe, hva er det da? 
spør Kristina Haugaa.

– Man kan undre seg over om de har trent på seg hjertestans.
Hun presiserer at det tross alt er relativt få mennesker i denne 

kategorien. 
– Og vi kan jo ikke dokumentere at det skyldes trening.
– Men det er det vi tror. 

Splittet miljø. Hjerte og blodårer ble i opplysningstiden for 
første gang omtalt som et pumpesystem. Og da kunne det vel 
også trenes? Det holistiske synet på trening ble utfordret gjen-
nom ideen om mennesket som en maskin. Den svenske legen og 
professoren Salomon Henschen (1847–1930) så mot slutten av det 
19. århundret nærmere på hvordan trening faktisk påvirket, og 
kom opp med uttrykket idrettshjerte. Dette mente han var større 
og mer effektfullt enn hjertet til inaktive. 

Ikke minst hevdet han at et slikt hjerte var totalt ufarlig. 
Frem mot Annen verdenskrig skjedde en vesentlig endring av 

treningsintensitet, særlig gjennom intervalltrening, skriver den 
svenske historikeren Leif Yttergren i boken «Träna är livet» (2012). 

Treningsdosene ble stadig større. Hjertet skulle presses har-
dere under trening – og flere ganger i uken – sammenlignet med 
tidligere råd. Det ble større aksept for å ta seg maksimalt ut.

Da professor Jerry Morris i 1953 undersøkte engelske bussjåfører 
og konduktører på dobbeltdekkeren, ble for første gang den posi-
tive sammenhengen mellom fysisk aktivitet og hjertehelse doku-
mentert. Konduktørene som løp opp og ned på bussen hadde lavere 
risiko for plutselig hjertedød enn de fysisk inaktive bussjåførene. 

Denne sammenhengen skulle fremover bevises i en nærmest 
uendelig rekke forskningsrapporter: Regelmessig trening er be-
vist å redusere hjerterelaterte dødsfall med 35 prosent. 

I en studie av nesten 45.000 amerikanske menn publisert i 
Journal of American Medical Association (JAMA) i 2002 fant for-
skerne ut at de som gikk en halvtime daglig, hadde 18 prosent re-
dusert risiko for åreforkalkning i arteriene inne i hjertet. De som 

løp én time eller mer per uke, hadde 42 prosent redusert risiko. Jo 
mer intensivt, dess bedre for hjerte og kar. 

Kunne man dermed kaste antikkens lære? 

Arr i hjertet. Ordet trening dukker oftere og oftere opp i sam-
taler med hjertesyke pasienter, hevder både Thor Edvardsen og 
Kristina Haugaa ved Rikshospitalet. 

– Vi tror og håper at vi etterhvert kan bekrefte eller avkrefte at 
noen kan få kardiomyopati – hjertesvikt – uten annen årsak enn 
at man har trent beinhardt over lang tid.

Arr i hjertemuskelen er sentrale. De tror enkelte som har trent 
hardt lenge, kan oppleve celledød i hjertet med resultat som min-
ner om hjerteinfarkt. For å finne dette, tas det i bruk en ny og unik 
MR-metode som oppdager micro-arr. Også følsomme ultralyd-
maskiner, tidligere kun brukt for å finne farlige rytmeforstyrrel-
ser hos hjertepasienter, benyttes i atletstudiene. 

I en studie publisert i det medisinske tidsskriftet Radiology 
i 2009 utført på 102 erfarne mannlige maratonløpere, uten 

Inaktiv  Leser, ser fjernsyn eller annen stillesittende beskjeftigelse.
Lett 	 Spaserer, sykler eller annen mosjon minst fire timer i uken.
Moderat Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid, snømåking eller 
 lignende minst fire timer i uken.
Intensiv Trener hardt eller driver konkurranseidrett regelmessig 
 og flere ganger i uken.

RefeRanse:	Bente	MoRseth	et	al.	Physical	activity,	Resting	heaRt	Rate,	
and	atRial	fiBRillation:	the	tRoMsø	study.	euRoPean	heaRt	JouRnal	(2016)

↓  
Fysisk aktivitet og risiko for atrieflimmer
Forskere fra Norges Arktiske Universitet (Uit) har fulgt 
20. 000 kvinner og menn fra 1986 til 2010 og kartlagt 
risikoen for hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer.  
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Jeg er ikke redd, men roere er kjent for å ha store 
hjerter, og når karrieren er over blir vi anbefalt å 

trene oss ned for å unngå hjertetrøbbel. Jeg har trent 
hardt siden jeg var 15, og er absolutt i faresonen

o l a f 	 t u f t e 	 ( 4 0 ) 	 —	 roer	og	ol-vinner

d e t 	 s i s t e 	 s l a g e t
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Inaktiv  Leser, ser fjernsyn eller annen stillesittende beskjeftigelse.
Lett 	 Spaserer, sykler eller annen mosjon minst fire timer i uken.
Moderat Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid, snømåking eller 
 lignende minst fire timer i uken.
Intensiv Trener hardt eller driver konkurranseidrett regelmessig 
 og flere ganger i uken.

RefeRanse:	Bente	MoRseth	et	al.	Physical	activity,	Resting	heaRt	Rate,	
and	atRial	fiBRillation:	the	tRoMsø	study.	euRoPean	heaRt	JouRnal	(2016)

Arbeidsjernet. Olaf Tufte har trent 
hardt siden han var 15 år. Nå har han 

bikket 40 og har ingen planen om å gi 
seg. – Roere er kjent for få ekstra store 

hjerter, og vi må gå på nedtrenings-
program når karrieren er over, for å 

unngå hjerteplager, sier han. 

h J e R t e k n u s e R n e
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noen form for hjerteplager, ble det observert økt forekomst 
av hjertearr og hjertekarsykdom sammenlignet med jevnegamle, 
friske ikke-maratonløpere. To år senere, i det vitenskapelige tids-
skriftet Circulation, ble det publisert en studie utført på rotter 
som støtter teorien om treningsutløst hjertearr og tendens for 
alvorlig hjerterytmeforstyrrelse.

– Og så tenker vi også at ukjente arvelige sykdommer kanskje 
kan ha med idrettshjerter å gjøre, sier han. 

Rikshospitalet påviste, som de første i verden, sammenhengen 
mellom trening og hjertesykdommen ARVC, en arvelig hjerte-
muskelsykdom som fører til at muskulaturen i spesielt høyre hjer-
tehalvdel blir svekket. Én av 2000 nordmenn er disponert for det 
som på norsk kalles arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati.

– De som hadde trent mest, hadde fått hjertefunksjonen svek-
ket, sier Edvardsen. 

– Det rare var at det ikke var snakk om mye trening, definert til 
fire timer i uken eller mer i minst seks år. 

Forskerne bak artikkelen «Kan livslang trening skade hjertet?» 
publisert i Physiological Reviews i januar i år, mener sammen-
hengen er bemerkelsesverdig. Dette er den siste store studien 
på internasjonalt toppnivå, og i en av konklusjonene stilles det 
spørsmål ved om trening også kan fremskynde andre arvelige 
hjertelidelser.

Men Edvardsen understreker at det tross alt er svært få idretts-
utøvere som faller død om på arenaen. 

– Idrettsutøvere blir ofte passet godt på. Vi er mer bekymret for 
at hardtreningen spres ut i mengdene. 

økt treningsiver. Interesseorganisasjonen Running USA 
kartla i 1991 at 5,1 millioner amerikanere deltok i mosjonsløp. 
Nå er tilsvarende tall over 20 millioner, og den største økningen 
kommer i aldersgruppen over 55 år. Utholdenhetsidrett som lø-
ping, sykling og triatlon har vunnet stor popularitet de seneste ti-
årene, og mange lever i troen om at jo mer de trener, dess bedre er 
det for helsen. Også blant de yngste utøverne trenes det mer og 
hardere enn før. Befolkningsundersøkelser ved Norges arktiske 
universitet (UiT), som har kartlagt mosjonstrenden fra 1990, be-
krefter tendensen i helt nye funn: Mens andelen inaktive er lik, 
har andelen som trener hardt økt signifikant. 

Med andre ord; aldri før har så mange mennesker stresset hjer-
tet under trening så mye som nå, over like lang tid. 

Hvorfor er noe som i nesten 2000 år ble ansett som farlig, blitt 
et helseideal? 

vendepunktet. Den første rapporten kardiolog Jan Erik Ot-
terstad ved sykehuset i Vestfold kan huske at indikerte avtagende 
helsegevinst ved trening, stammer fra Boston i 1986. Blant 17.000 
tidligere Harvard-studenter ble det funnet at dødeligheten sank 

etter hvor mye de var i aktivitet. Men også at beskyttelseseffekten 
avtok – og endog snudde.

– Da var det mange kardiologer som våknet, sier han.  
I en oversiktsartikkel publisert i European Heart Journal i 2015, 

skriver flere av verdens fremste eksperter om tegn til hjertemus-
kelskade ved blodprøver og hjertebilder hos en betydelig andel 
deltagere i utholdenhetskonkurranser. 

– Grensen for når pendelen snur, er det ingen som kjenner, mener 
Otterstad som også er knyttet til atletstudiene på Rikshospitalet. 

– Og den må vi finne, sier han.
Det eneste man med sikkerhet vet, er at idrettshjertene er 

større enn normale hjerter. At et idrettshjerte gir langsommere 
hvilepuls og høyere risiko for rytmeforstyrrelsen atrieflimmer, 
en tilstand som i utgangspunktet ikke er farlig. Det er riktignok 
svært mange topptrente mennesker som pådrar seg plagen. Så 
mange at førsteamanuensis i fysisk aktivitet og helse, Bente Mor-
seth ved Norges arktiske universitet (UIT), spekulerer i om det er 
blitt så normalt med flimmer i toppidretten at det nesten forven-
tes, og dermed også blir bagatellisert. 

– Atrieflimmer kan ses på som et varsel fra hjertet, hevder hun.
– Kanskje er det en måte for hjertet å si ifra om at det er over-

stimulert. 
Sammen med kolleger har hun nettopp publisert en studie i et 

av verdens største hjertemedisinske tidsskrifter, European Heart 
Journal, der de dokumenterer at lett aktivitet beskytter mot flim-
mer. De fulgte 20.000 kvinner og menn fra 1986 til 2010 og fant 
ut at gruppen som drev lett aktivitet som å spasere eller sykle fire 
timer i uken, reduserte risikoen med 20 prosent. Gruppen som 
oppga å drive mer aktivtet, derimot, som i studien er satt til å 
være mosjonsidretter eller tyngre kroppsarbeid minst fire timer 
i uken, mistet denne beskyttelseseffekten fullstendig, og har lik 
risiko som inaktive (se figur side 18).

– Det overrasket meg veldig, sier Morseth. 
– Vi har hele tiden trodd at denne grensen gikk ved et høyere ak-

tivitetsnivå. 
 
grenseløs. Moderate, gammelgreske helseråd var ikke Thomas 
Brodersens utgangspunkt da han ble oppfordret til å endre livsstil. 

– Jeg har hatt blodsmak i kjeften et par ganger under trening. Det 
er virkelig vondt. Har også tatt meg så hardt ut at jeg har falt av 
sykkelen og ligget 15 minutter på bakken for å hente meg inn igjen. 

Kapteinen på supermosjonistlaget Rye Ekspressen, som flere 
ganger har satt rekorder i rittet Trondheim–Oslo, mener det er 
viktig å kartlegge idrettshjertene. Akkurat som da han fikk beskjed 
om å begynne å trene for fem år siden, mener Brodersen man må 
finne den samme grensen i andre enden av aktivitetsskalaen. 

– Det er opplest og vedtatt at det kan gå riktig galt hvis man 
fortsetter å leve så usunt som jeg gjorde før. Slik jeg lever nå,  

Nå er førsteprioritet å få tilbake førerkortet.  
Så har jeg et lite håp om at jeg kanskje kan få trene 
moderat igjen. Har lekt litt med tanken på å kjøpe 

elsykkel. Men det blir ikke det samme
P e r  e r l i n g  e i d e  ( 6 5 )  — tidligere mosjonssyklist

Den besatte. Etter å ha syklet nesten 
15. 000 kilometer i året, fikk Per Erling  
Eide store hjerteproblemer under en 
sykkeltur for to år siden. Nå har han 
operert inn en hjertestarter i brystet, og 
deltar i Rikshospitalets nye atletstudier. 

d e T  S i S T e  S l A g e T
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Den besatte. Etter å ha syklet nesten 
15. 000 kilometer i året, fikk Per Erling  
Eide store hjerteproblemer under en 
sykkeltur for to år siden. Nå har han 
operert inn en hjertestarter i brystet, og 
deltar i Rikshospitalets nye atletstudier. 

h j e r t e k n u s e r n e
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virker det som om det ikke finnes begrensninger. Det handler 
om hvor langt man klarer å presse seg, hvor høyt oksygenopptak 
man kan oppnå, hvor sprek det går an å bli.

38-åringen trener nesten 800 timer i året, omtrent på nivå med 
profesjonelle atleter. 

– Hvis det faktisk finnes en grense for hva hjertet tåler, så er jeg 
meget interessert i å finne ut av det. 

– Du tok fastlegens råd litt vel bokstavelig, kanskje?
– Jeg ble hektet. Så har jeg et voldsomt konkurranseinstinkt. Gir 

alltid 110 prosent. 
– Det er faktisk mange av oss, sier han. 

muskelarbeid. Det er ingen tvil om at trening og idrett er po-
sitivt for helsen, men folk er kanskje blitt for opptatt av treningen 
i seg selv. Poenget med trening er jo å komme i god form?

Det er den kjente kardiologen Erik Ekker Solberg ved Diakon-
hjemmet i Oslo, som undrer. Han mener idretten i fremtiden bør 
se mer nyansert på trening. 

– Til nå har man vært veldig opptatt av hvordan man skaper god 
kondisjon og styrke, og det har man langt på vei klart med mo-
derne treningsmetoder. 

Solberg håper vår viktigste muskel får enda mer oppmerksom-
het fra idrettsmiljøene i fremover. Han har flere spørsmål.

– Er det bestemte grupper som kan ta skade av hard trening? 
Må måten noen trener på justeres og individualiseres mer? Hva 
kan man lære av at det er overvekt av atrieflimmer hos eldre som 
har trent mye? Bør man for eksempel forlenge restitusjonstiden 
hos eldre? 

– Vi vet jo mer om optimal trening enn om optimal restitusjon. 

sykkelhjerte. Per Erling Eide sitter i stuen og byr på kanelbol-
ler. Det er snart sykkelritt på tv.

– Jeg blir litt skremt. Spesielt får jeg vondt når atleter stuper 
over mål og ser ut som de er i ferd med å dø, unge mennesker som 
trener mer enn jeg noen gang har gjort. 

Han er atletisk bygd, strutter av vitalitet og styrke. Ute regner 
det – det stoppet ham ikke før. 

– Jeg var ute og syklet helt ned i 25 minusgrader. 
Nå vil kona at han skal selge syklene sine på Finn.no 

– Om jeg er bitter? Nei, egentlig ikke. 
– Det er jo sprøtt at det jeg har sett på som en sunn aktivitet, er 

det legene tror har gjort meg syk.  
Han tar seg til brystet og kjenner på implantatet under huden. 

– Det er litt trist at jeg ikke får gjøre det jeg elsker fremover. Men 
det må jeg bare leve med. Kona og ungene synes jeg ser bedre ut 
nå, jeg er ikke så dradd i trynet. 

– Men jeg selger ikke syklene mine, altså! D2
ola.halvorsen@dn.no

—— 1
I forskningens tjeneste. 
Hvis det kan være en reell 
fare for alvorlige hjerte- 
plager etter å trene hardt 
over lang tid, så er det viktig 
å finne ut av det. I alle fall 
for kommende generasjo-
ners skyld, sier Anders 
Aukland, som allerede har 
deltatt i atletstudien  
på Rikshospitalet. 

—— 2
Hjerteprofessoren. Thor 
Edvardsen mener det er 
viktig å gå grundig til verks 
for å finne ut hvordan 
hjerter responderer etter 
mange år meg hard trening. 
– Vi har flere pasienter  
der vi ikke har noen forkla-
ring på hvorfor de er 
hjertesyke, bortsett fra 
ekstrem trening, sier han. 

Det—er—jo—sprøtt—at—det—jeg—har—sett——
på—som—en—sunn—aktivitet,—er—det——

legene—tror—har—gjort—meg—syk
P E R  E R l I n g  E I d E  — tidligere mosjonssyklist
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dEATH (THE PHySIcIAn And SPoRTSmEdIcInE, 2014), SuddEn cARdIAc dEATH In THE  
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