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SUMMARY 
	  
During the last years there has been an increased media focus on ”arrhythmias” in 
previously healthy athletes. This assignment sought to investigate the relationship 
between development of atrial fibrillation and endurance-sports. In 2010, Grimsmo et 
al. published The ”BIRKOPP”-study, a 28-30 years follow-up of long-term endurance 
cross-country skiers, where they found a high prevalence (12,8%) of LAF (lone atrial 
fibrillation). Several studies confirm the high prevalence of LAF in people engaged in 
endurance-sports, but potential predictors and mechanisms for developing LAF are 
still not fully clear. Some of the literature describes low resting heart rate, long PQ-
time and dilatation of left atrium as factors associated with LAF and endurance-
sports. There are few studies in which the relationship between training intensity and 
accumulated training hours are recognized as relevant for developing LAF. The 
studies on the topic of endurance-sports and LAF also often tend to have small 
populations, mainly consisting of men. Future studies should be multiple, have larger 
populations and also include more women. With this, one can hopefully draw more 
sound conclusions on the relationship between atrial fibrillation and endurance-sports. 
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FORKORTELSER 
	  
AF: Atrieflimmer 
ASA: Acetylsalisylsyre 
AV-knuten: Atrioventrikulær-knuten 
BMI: Body mass index, kroppsmasseindeks 
BT: Blodtrykk 
EDV: Endediastolisk volum 
EKG: Elektrokardiogram 
ESC: European Society of Cardiology 
HR: Hjertefrekvens, ”puls” 
INR: International normalized ratio 
KOLS: Kronisk obstruktiv lungesykdom 
LAF: Lone atrial fibrillation 
MLTPAQ: Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire 
MV: Minuttvolum 
NOAK: Nye orale antikoagulantia 
OR: Odds ratio 
RR: Relativ ratio, relativ risiko 
SA-knuten: Sinoatrial-knuten. sinusknuten 
SV: Slagvolum 
SVT: Supraventrikulær tachykardi 
TIA: Transitorisk iskemisk anfall, ”drypp” 
VKA: Vitamin K antagonist 
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INNLEDNING 
 
Trening og konkurranser i form av skigåing, løping og sykling er blitt svært populært 
i vårt samfunn. Dette er en økende trend, skal vi tro statistikken til de ulike 
konkurransene. Helsegevinster ved trening er godt vitenskapelig studert. Fra tid til 
annen kan man i mediene lese om idrettsutøvere under variasjoner av overskriften: 
”Rammet av hjerterytmeforstyrrelse”. Noen spørsmål som da reiser seg er: Kan man 
trene på seg hjertesykdom? Hvor går grensen mellom helsemessig gevinst og tap?  
 
Jeg ble inspirert til å skrive om temaet da jeg fikk høre om Jostein Grimsmos 
doktorgradsavhandling, The ”BIRKOPP” study (1). Den omhandler en 28-30 års 
oppfølging av en populasjon ”birkebeinere” og undersøker blant annet prevalens av 
atrieflimmer (AF) hos disse i forhold til den generelle befolkningen. ”Birkebeinere” 
er et kallenavn på norske langdistanse skiløpere som har deltatt i Birkebeinerrennet.  
 
Hensikten med denne oppgaven er å gjennomgå litteraturen som undersøker 
sammenhengen mellom AF og utholdenhetsidrett. Målgruppen for oppgaven er 
medisinske studenter, andre helsefagstudenter/arbeidere eller andre interesserte. Den 
videre innledningen inneholder noe bakgrunnsinformasjon. 
 

EPIDEMIOLOGI 
 
I Norge regner man med at prevalensen for AF er på 0,5-1% totalt i hele befolkningen 
(2). Mange studier viser at prevalensen øker ved høyere alder. I en europeisk studie 
fra Rotterdam steg prevalensen fra 0,7% i aldersgruppen 55-59 år til 17,8% hos de 
over 85 år (3). I en amerikansk undersøkelse fra Framingham, viser tallene samme 
tendens (4). Her steg prevalensen fra 0,5% hos aldersgruppen 50-59 år til nær 9% i 
aldersgruppen 80-89 år. I en norsk epidemiologisk studie av en populasjon over 75 år 
fra Asker og Bærum var prevalensen 10% (5).  
 
Prevalensen er også beskrevet å være gjennomgående høyere blant menn enn blant 
kvinner. I Rotterdamstudien var prevalensen gjennomgående høyere blant menn enn 
blant kvinner i alle aldersgrupper (3). Totalt var prevalensen henholdsvis 6,0% og 
5,1% blant menn og kvinner. I den norske studien fant de også signifikant høyere 
prevalens blant menn enn blant kvinner, henholdsvis på 15,4% og 5,7% (5). 
Livstidsrisikoen for å utvikle AF hos personer >40 år anslås å være ca. 25% (6,7).  
 
Undersøkelsene viser samme trend hva angår insidensen av AF (3,4). Insidensen øker 
med høyere alder og er gjennomgående høyere blant menn enn blant kvinner. 
Insidensen ser også ut til å ha økt sammenlignet med tidligere (2). Mulige forklaringer 
på økningen kan være mange. Fysisk inaktivitet, at flere overlever kardiovaskulær 
sykdom, mer overvekt, hypertensjon, diabetes og ”eldrebølgen” er noen faktorer som 
kan bidra til forklaringen. Økningen kan trolig ikke alene tilskrives endret 
oppmerksomhet og fokus rettet mot AF (2,6). Grundvold og medarb. gjorde en 35 års 
oppfølgingsstudie av 2014 friske menn som deltok i en sykkeltest med EKG i 
perioden 1972-75 (8). Ved oppfølging hadde 270 utviklet AF. De fant at BMI>28 
kg/m2 og vektøkning på >10kg fra 25 års alder var prediktorer for AF hos menn som 
var i dårligere fysisk form enn medianen av studiepopulasjonen. Menn som var i god 
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fysisk form i forhold til medianen hadde lett redusert forekomst av AF. Dette tyder på 
at fysisk inaktivitet og overvekt kan bidra til å utvikle AF. 
 
Prevalensen av såkalt ”lone atrial fibrillation” (LAF, definert under) angis noe 
variabelt i litteraturen. I en oversiktsartikkel av Kozlowski og medarb. angis den til å 
være fra 1,6-11,4% blant alle med AF (9). Mont og medarb. angir prevalensen for 
LAF til å være 2-10% i den generelle befolkningen (10).  
 

LITT OM HJERTETS LEDNINGSSYSTEM OG FYSIOLOGI 
 
Hjertet består av celler med ulike egenskaper. Man kan enklest dele de inn i to:  
pacemakerceller og kontraktile celler (11). Pacemakerceller finnes i ledningssystemet. 
For øvrig består hjertet av kontraktile celler som kontraheres ved et aksjonspotensial. 
Pacemakercellene er i stand til å initiere og lede aksjonspotensialer. Det skjer ved at 
spesielle Na⁺-kanaler åpnes spontant når cellen hyperpolariseres og gir en influx av 
Na⁺. Senere åpnes spenningsstyrte T-type Ca²⁺-kanaler.  Sammen kalles denne 
depolariseringen for pacemakerpotensialet. Ved en viss terskelverdi åpnes 
spenningsstyrte L-type Ca²⁺-kanaler som gir en stor influx av Ca²⁺. Det er da initiert et 
aksjonspotensial. Videre skjer en repolarisering når K⁺-kanaler åpnes og gir efflux av 
K⁺, samtidig som L-type Ca²⁺-kanalene lukkes. Cellens membranpotensiale faller 
under terskelnivå, og syklusen starter på ny med et nytt pacemakerpotensial. 
 
De kontraktile cellers aksjonspotensial er annerledes. Her skjer en rask Na⁺ influx 
etter at cellen har nådd terskelverdien. Så skjer en liten forbigående K⁺ efflux 
etterfulgt av en langsom Ca²⁺ influx, fordi L-type Ca²⁺-kanaler åpnes. Dette gjør at 
membranpotensialet flater av og gir en karakteristisk platåfase. Senere åpnes en type 
spenningsstyrte K⁺-kanaler og gir rask efflux av K⁺. Cellen er da tilbake på 
hvilepotensialet (11). 
 
Pacemakercellene i sinoatrialknuten (SA-knuten, sinusknuten) fyrer med raskest 
frekvens av cellene i ledningssystemet og er normalt derfor hjertets pacemaker 
(rytmegenerator). Fra sinusknuten spres de elektriske impulsene utover atriene, videre 
til atrioventrikulærknuten (AV-knuten), His’ bunt, og endelig ut i purkinjefibrene som 
omkranser ventriklene. Dette medfører at kontraktile celler i atriene og ventriklene 
depolariseres og kontraherer. Refraktærperioden i AV-knuten sikrer adekvat 
diastolisk fylning av ventriklene før systolen (11). 
 

HVA ER ATRIEFLIMMER? 
 
Atrieflimmer er en rytmeforstyrrelse i hjertet med sin opprinnelse i atriene (Figur 1). I 
atriene oppstår uregelmessige elektriske impulser med høy frekvens, ofte rundt 500 
impulser pr. min (2). På grunn av refraktærperioden i AV-knuten vil kun en viss andel 
av impulsene fra atriene overledes til ventriklene. Derfor blir ventrikkelfrekvensen 
uregelmessig og rask, ofte 60-120 slag pr. min i hvile, høyere ved belastning (2).  
Ventrikkelfrekvensen kan bli uhensiktsmessig høy, slik at diastolisk fylningstid 
forkortes, og minuttvolumet (MV) blir faretruende lavt. Symptomer som svimmelhet 
og nærsynkope kan oppstå.  
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SYMPTOMER OG DIAGNOSTIKK 
 
Symptomene ved AF kan være palpitasjoner, dyspné, brystsmerter, svimmelhet, 
slitenhet og nærsynkope (sjeldent). Noen kan også ha flere symptomer på hjertesvikt 
(for eksempel perifere ødemer). Pasienter med kronisk AF har ofte mindre 
fremtredende symptomer enn de med episodisk AF (12). De kan plages med tretthet, 
slitenhet og redusert fysisk yteevne (6). Kronisk AF er forøvrig hyppigere blant eldre 
og oppdages ofte i forbindelse med en rutineundersøkelse (12).  
 
I diagnostikken av AF er nøyaktig anamnese, klinisk undersøkelse og EKG viktig 
(12). I tillegg kan tyroideablodprøver (TSH og fritt T4) være nyttige å ta for å 
avdekke eventuell hypertyreose. Anamnesen bør inneholde informasjon om 
anfallsmønster (eventuelle triggerfaktorer), tidligere sykdommer, hereditet og 
medikamentforbruk (6). En uregelmessig palpabel puls er i seg selv suspekt på AF, 
men et 12-avlednings EKG er diagnostisk. For de med paroksystisk AF kan det være 
et problem å fange opp arytmien på EKG. Da kan 24-timers EKG (Holter 
monitorering) eller lengre tids registrering (for eksempel en ”loop recorder” eller en 
”event recorder”) komme til nytte. På et EKG vil atrieflimmer vises som fravær av P-
bølger og uregelmessige RR-intervaller (Figur 1). Ofte kan det også være en ujevn 
baseline  (7,13). 
 

TYPER ATRIEFLIMMER 
 
European Society of Cardiology (ESC) deler AF inn i fem typer, hovedsakelig basert 
på varigheten av tilstanden (7). Nyoppstått AF er alle pasienter som nylig har fått 

Figur 1 



	  
	  

7 

oppdaget AF. Paroksysmal AF er hvis tilstanden går over spontant, helst innen 48 
timer, men man aksepterer opp til 7 døgn. Persisterende AF er ved varighet over 7 
døgn eller der det kreves medikamenter eller likestrømsstøt for å terminere den. 
Langtstående persisterende AF er hvis den persisterende AF har vedvart over 1 år og 
man prøver å oppnå rytmekontroll. Endelig er det permanent AF der arytmien er 
erkjent som kronisk både hos lege og pasient. Man prøver ikke her å oppnå 
rytmekontroll, men fokuserer på frekvenskontroll. 
 
En siste type som er relevant for denne oppgaven er såkalt ”lone atrial fibrillation” 
(LAF). LAF er i Kozlowskis oversiktsartikkel definert som AF uten kliniske eller 
ekkokardiografiske funn på kardiorespiratorisk sykdom hos personer <60 år (9). Det 
er altså AF hos yngre individer med ukjent etiologi. LAF er dog noe ulikt definert i 
litteraturen.  
 

MEKANISMER 
 
Mekanismen for AF er kompleks. Både anatomiske og elektrofysiologiske faktorer 
kan forklare hvordan tilstanden oppstår. Den franske kardiologen Coumel postulerte 
tre kriterier for at en arytmi igangsettes (14). Det må være en trigger, et substrat og en 
modulator. Man antar at ektopiske slag i venstre atrium nær lungevenene ofte er en 
triggerfaktor ved AF (10). Også cellulær elektrofysiologisk ubalanse, som for 
eksempel kan oppstå ved et myokardinfarkt, kan være triggerfaktor. Substratet er det 
anatomiske området arytmien kan utfolde seg i. En strukturell remodellering av 
hjertet, for eksempel som ved ventrikkelhypertrofi, kan være et slikt substrat. 
Anatomiske endringer assosiert med AF er blant annet inflammasjon, fibrose og 
amyloide avleiringer (7,10). En modulator mener man er økt vagustonus, som bidrar 
til bradykardi og forkorter atrienes refraktærperiode. Sammenlagt legger dette 
elektroanatomisk til rette for en re-entry mekanisme, som kan opprettholde arytmien 
(10). 
 
Autonome mekanismer 
Nervesystemet og hormoner modulerer hjertets funksjon tilpasset kroppens behov. 
Det parasympatiske nervesystem dominerer i hvile, mens det sympatiske nervesystem 
overtar blant annet ved stress og fysisk aktivitet. Parasympatikus, representert ved  
n.vagus, innerverer atriene, SA-knuten og AV-knuten. Sympatikus innerverer, i 
tillegg til dette, ventriklene. Effekten av økt parasympatisk aktivitet er redusert fyring 
av sinusknuten, redusert eksitabilitet i AV-knuten, forlenget AV-knute forsinkelse og 
forkortelse av atrienes aksjonspotensial. Sympatikus øker fyringen i sinusknuten og 
øker eksitabiliteten i AV-knuten, His-bunten og purkinjefibrene. I tillegg økes 
kontraktiliteten i både atrier og ventrikler. Sympatikus bidrar også til frigjøring av 
katekolaminer. Adrenalin og noradrenalin virker eksitatorisk på hjertet via β1-
reseptorer. Hormonene virker også karkonstringerende og gir økt venøs 
tilbakestrømning, som gjennom å øke det endediastoliske volum (EDV), stimulerer 
Frank-Starling mekanismen. Samlet gir sympatisk stimulering økt slagvolum (SV), 
økt puls (HR) og følgelig økt minuttvolum (MV) (11). 
 
Man kan dele AF inn etter hva slags mekanisme som utløser anfallet (2). Vagale 
anfall utløses av aktivitet i n.vagus. Disse pasientene får ofte anfall om natten, etter 
store måltider, hostekuler eller i timene etter hard fysisk påkjenning. Det er ofte hos 
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yngre og/eller veltrente individer dette er mekanismen. Mont og medarb. fant at 70% 
av deltakerne med LAF, som trente moderat til hardt, hadde vagalt indusert AF (15). 
Det adrenerge anfall er hyppigere blant eldre, med samtidig kjent hjertesykdom og 
hypertensjon. Adrenerge anfall utløses ofte ved fysisk aktivitet, emosjonelt stress og 
oftere på dagtid. Kunnskap om anfallsmekanismen kan ha betydning for den enkeltes 
livsstil og farmakologisk terapi. De med vagalt utløste anfall tolererer for eksempel 
dårligere β-blokkere (6). 
 

ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER 
 
Det finnes flere årsaker og risikofaktorer til AF. Av hjertelidelser kan hjertesvikt, 
klaffefeil, kardiomyopatier, koronar hjertesykdom og medfødte misdannelser være 
årsaker til AF (7,12). I en norsk studie fant man at selv BT i øvre normalområde 
(>128mmHg systolisk og >80 diastolisk) var en prediktor for AF hos tidligere friske 
menn (16). Hypertensjon er trolig den mest disponerende tilstanden (6). Rundt 30-
40% av alle hjertesviktpasienter lider samtidig av AF (7). Flimmeret kan komme 
sekundært til hjertesvikt, eller omvendt; at AF medfører venstre ventrikkel 
dysfunksjon, en tachykardiomyopati. Andre kardiomyopatier finnes hos 10%. Opptil 
30% av AF-pasientene har manifest klaffefeil (7). Mitralstenose og mitralinsuffisiens 
gir økt trykk i venstre atrium med påfølgende dilatasjon. Dette antas å disponere for 
AF. Atrie-septum-defekter antas å representere rundt 10-15% av tilfeller med AF. Det 
er trolig over 20% av de med AF som også har koronar hjertesykdom (7). 
 
En endokrinologisk årsak til AF er hypertyreose. Noen studier tyder også på at 
subklinisk tyroidea-dysfunksjon kan gi AF (7). Det er også en sammenheng mellom 
overvekt og AF, ettersom ca. 25% av pasientene er overvektige (gjennomsnittlig 
BMI=27,5) (7). Grundvold og medarb. fant også som tidligere nevnt at både BMI>28 
kg/m2 og en vektøkning på >10kg ifra 25 års alder var prediktorer for AF hos menn 
som var i dårligere fysisk form (8). Tveit og medarb. foreslår i sin studie en mulig 
mekanisme for overvekt og AF (17). De målte blant annet nivået av plasminogen 
aktivator inhibitor-1 (PAI-1) i venøst blod før elektrokonvertering av AF-pasienter. 
De fant at et høyt nivå av PAI-1 var en signifikant prediktor for AF tilbakefall etter 
konverteringen. En viktig kilde til PAI-1 er adipocytter, noe som overvektige har mye 
av. Fordi PAI-1 hemmer plasminogen aktivatorer, vil aktiveringen til plasmin 
hemmes, og dermed også plasmins aktivering av matrix metalloproteinaser. Matrix 
metalloproteinaser er viktige i reguleringen av collagen matrix. I følge studien kan 
manglende aktivering av metalloproteinasene medføre avleiringer i matrix og 
remodellering av hjertet, som i sin tur danner et substrat for AF.  
 
Diabetes, KOLS og søvnapné er også tilstander assosiert med AF (2,7). Alkohol er 
kjent for å kunne utløse anfall med AF (12). Populært kalles dette ”holiday heart”, 
fordi det typisk oppstår etter helgens eventuelle alkoholholdige utskeielser. Tidligere 
hjertefriske individer med et stort og plutselig alkoholinntak kan rammes av ”holiday 
heart” (2). Alder er også i seg selv en risikofaktor og man regner med at rundt en av 
fire over 40 år vil utvikle AF i sin levetid (7). Endelig antas det å være en 
sammenheng mellom langvarig utholdenhetsidrett og AF, noe som denne oppgaven 
undersøker litteraturen på. 
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KOMPLIKASJONER TIL 
ATRIEFLIMMER 
 
Den alvorligste og mest fryktede 
komplikasjonen ved AF er 
tromboembolisme. I det flimrende 
atriet blir det stase av blod og mulighet 
for trombedannelse, særlig i aurikkelen. 
Herfra kan det potensielt bli en 
embolous som forflyttes via venstre 
ventrikkel, aorta og okkluderer 
cerebrale kar (Figur 2). Watson og 
medarb. beskriver i sin 
oversiktsartikkel en moderne utgave av 
Virchows triade der endret hemostase, 
stase av blod og endret/dysfunksjonelt 
endotel disponerer for trombedannelse 
(18). Tidligere har man antatt at 
trombogenesen ved AF hovedsakelig 
har å gjøre med stase av blod i atriet. 
Men, ifølge Watson og medarb. er 
endret/dysfunksjonelt endotel og hyperkoaguabilitet også faktorer som trolig er av 
større betydning enn tidligere antatt (18). 
 
Ca. 20% av alle hjerneslag kan knyttes til kardioemboli på grunn av AF (6,7). Det er 
derfor viktig å forebygge denne komplikasjonen med antikoagulantia hos disponerte. I 
henhold til Norsk legemiddelhåndbok bør alle med paroksysmal AF som varer utover 
48 timer vurderes for antikoagulasjon (12). Retningslinjene for denne behandlingen 
omtales senere i oppgaven.  
 
En annen komplikasjon er tachykardiomyopati (se over) på grunn av vedvarende rask 
og uregelmessig puls (7). Det er en potensielt reversibel tilstand hvis man oppnår 
frekvens- og rytmekontroll.  
 
Mange pasienter med AF har også betydelig nedsatt livskvalitet (2). Ariansen og 
medarb. undersøkte i sin studie sammenhengen mellom livskvalitet og AF (19). De 
rekrutterte 27 pasienter med permanent AF og 71 pasienter med sinusrytme 
(kontrollgruppe). Alle var 75 år og rekruttert fra den tidligere omtalte ABAF-studien 
(5). Deltakerne besvarte blant annet et spørreskjema om livskvalitet. De fant at OR 
var 4,3 (1,5-12,4) for dårlig fysisk livskvalitet hos AF-gruppen, selv etter å ha justert 
for konfunderende variabler. 

METODE 
 
For å fremskaffe litteratur til oppgaven har jeg har brukt PubMed databasen ved å 
kombinere søkeordene ”atrial fibrillation” og ”lone atrial fibrillation” med ”endurance 
training”, ”endurance sport”, ”athletes” og ”long-term training”. Jeg har valgt å 
inkludere både systematiske oversikter, case-kontroll studier og kohortstudier. 

Figur 2 
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Seleksjonen har foregått ved å vurdere artiklenes relevans utfra deres abstract, men 
også med råd fra faglig ekspertise (veiledere). 

RESULTAT 
 
I det følgende presenteres en av studiene til Grimsmo og medarb., som er en av de 
nyere studiene gjort på området. Videre presenteres andre studier med liknende funn. 
Til slutt beskrives studier som ikke styrker sammenhengen mellom AF og 
utholdenhetsidrett i vesentlig grad. Metodologien i studiene er noen steder beskrevet, 
da denne blir gjenstand for diskusjon. 
 
Grimsmo og medarb. gjorde i 2004-06 en oppfølgingsstudie av norske langdistanse 
skiløpere (”birkebeinere”) (20). De tok utgangspunkt i populasjonen ”birkebeinere” 
fra Lie og medarb. sine studier fra 1976 og 1981 (21,22). Kravet var at deltakerne 
over flere år skulle ha deltatt i langdistanse skiløp (30-90km) og ha vært såkalte 
”merketakere” i Birkebeinerrennet. Det vil si å ha fullført på en tid bedre enn 25% 
mer enn gjennomsnittstiden for de 5 beste i aktuell aldersklasse. Av totalt 122 
deltakende i 1976 var 37 døde, noen lot seg ikke oppspore og noen avslo å delta. 
Totalt deltok 78 individer i oppfølgingsstudien til Grimsmo og medarb., som ble gjort 
i 2004-06, 28-30 år senere. De ble da undersøkt med EKG i hvile og ved belastning, 
ekkokardiografi og VO2 max. på tredemølle. De ble også spurt utfyllende om 
treningsaktivitet.  
 
I studien fant de en prevalens på 12,8% (10/78) for LAF blant skiløperne. 
Gjennomsnittsalderen for diagnostisert LAF var 57,9 (±10,1) år. I den predefinert 
yngste aldersgruppen (26-33 år) som ved etterundersøkelsen var 58,9 (±2,2) år var 
forekomsten av LAF 18,2% (6/33). PQ-tid hos de med LAF var signifikant lengre enn 
hos de med sinusrytme, både i forhold til materialet fra 1976 (p=0,001) og 1981 
(p=0,02). Hvilepuls var også signifikant lavere hos LAF-gruppen (42,9 ±5,3 slag/min) 
enn hos sinusgruppen (49,3 ±7,5 slag/min) i materialet fra 1981 (p=0,015). Studien 
antyder derfor at lang PQ-tid (i øvre normalområde) og lav hvilepuls kan være mulige 
prediktorer for LAF. Studien viste også at LAF-gruppen ved etterundersøkelsen hadde 
signifikant større venstre atrium diameter og areal, sammenlignet med sinusgruppen 
(p<0,001). De fant ingen signifikant sammenheng mellom akkumulerte treningstimer 
og LAF. Skiløperne med LAF hadde i gjennomsnitt 36 år med treningsaktivitet og ca. 
15000 akkumulerte treningstimer bak seg.  
 
Karjalainen og medarb. gjorde i 1995 en case-kontroll studie av orienteringsløpere på 
toppnivå (23). De tok utgangspunkt i 300 topprangerte løpere fra 1985. Løpernes 
alder var da mellom 35-49 år eller 55-59 år. Videre hadde de en kontrollgruppe på 
495 personer i alderen 35-59 år, som i en annen studie fra 1985 hadde besvart et 
spørreskjema om fysisk aktivitet og helse. I 1995, 10 år senere, ble både løperne og 
kontrollene tilsendt et liknende spørreskjema om fysisk aktivitet, men som også 
inneholdt spørsmål om arytmier. De som svarte at de hadde atrieflimmer eller flutter 
måtte besvare et mer omstendelig spørreskjema, og det ble innhentet EKG fra 
journalen deres. Eksklusjonskriterier i studien var koronar hjertesykdom eller 
risikofaktorer for AF. 228 av 300 løperne og 212 av 495 kontroller ble inkludert i 
studien. Resten var døde, avslo deltakelse, ble ikke funnet eller ble ekskludert. 
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Resultatene fra studien viste en prevalens på 5,3% (12/228) for LAF hos løperne og 
0,9% (2/212) hos kontrollgruppen (23). Det ga en RR på 5,5 (1,3-24,4) for LAF. 
Gjennomsnittsalder for debut av LAF var 52 (±10) år. Gjennomsnittlig samlet 
treningstid var på 36 år. Av andre funn hadde løperne lavere mortalitet og lavere 
forekomst av koronar hjertesykdom enn kontrollgruppen.  
 
En kohortstudie gjort av Molina og medarb. antyder også en sammenheng mellom 
utholdenhetsidrett og AF (24). De inviterte 252 maratonløpere i alderen 20-60 år fra 
en studie gjort i 1990-92 til å delta i en oppfølgingsstudie ca. 11 år senere. 183 av 252 
deltok og gjennomsnittlig oppfølgingstid fra baseline var 11,6 år. Kontrollgruppen 
bestod av 305 inviterte menn i alderen 25-74 år rekruttert fra en annen studie 
gjennomført i 1994-96. De ble valgt fordi de forbrukte <300 kcal pr. dag som et mål 
på relativt lav fysisk aktivitet. Av disse deltok 290 av 305 inviterte, og 
gjennomsnittlig oppfølgingstid fra baseline var her 6,4 år. Det ble målt BT, høyde, 
vekt og tatt EKG av deltakerne. Alle fylte ut et standardisert spørreskjema angående 
deres fysiske aktivitet det siste året (Minnesota Leisure Time Physical Activity 
Questionnaire, MLTPAQ). Maratonløperne måtte i tillegg fylle ut et skjema om fysisk 
aktivitet nedlagt totalt i livet og de ble ekkokardiografisk undersøkt.  
 
I denne studien fant de signifikant høyere prevalens for LAF hos løperne enn hos de 
passive kontrollene, henholdsvis 4,92% (9/183) og 0,69% (2/290). Maratonløperne 
hadde også signifikant lavere alder, BMI, høyde, vekt, puls og BT enn 
kontrollgruppen (p<0,001). I tillegg var venstre atriums diameter (målt 
inferiosuperiort) signifikant større hos løperne med LAF enn hos de uten (p=0,006). I 
studien anslår 90% av løperne at total livslang treningstid var >3000 timer. 
Forfatterne trekker derfor ingen slutninger om treningsmengde og utvikling av LAF. 
En mulig svakhet ved studien er at observasjonstiden for kontrollgruppen er ca. 5 år 
kortere enn for maratonløperne. 
 
Mont og medarb. rekrutterte 107 pasienter <65 år i en periode fra 2001-05 som var 
innlagt i sykehusets akuttmottak med LAF (15). Gjennomsnittsalderen deres var 48 
(±11,6) år og 69% (74/107) var menn. Som kontrollgruppe brukte de 107 friske 
individer som enten var slektninger eller bekjente av pasientene. Kontrollgruppen ble 
gjort likeverdig med hensyn til alder og kjønn. Deltakerne ble spurt om 
treningsaktivitet i fritiden og fysisk aktivitet i deres yrke. Aktiviteten ble klassifisert i 
fire intensitetsgrupper: ingen, lett, moderat og høy. Videre ble det gjort 
ekkokardiografi og målt høyde, vekt og BMI.  
 
Studien viste at moderat og høy treningsaktivitet var signifikant hyppigere hos 
pasientene enn hos kontrollgruppen (p<0,001). Det gjaldt også moderat fysisk 
aktivitet i deres yrke. Venstre atriums diameter og volum var også signifikant større 
hos pasientgruppen (p<0,001). Det samme var venstre ventrikkels volum og masse.  
Et annet funn i denne studien var at høyden til pasientene var større enn i 
kontrollgruppen. De viser videre i en multivariabel modell at moderat til høy fysisk 
aktivitet, venstre atriums diameter og individets høyde alle er uavhengig relatert til 
LAF.  Studien konkluderer derfor med at moderat til høy fysisk aktivitet, høyde og 
venstre atriums størrelse er risikofaktorer for LAF hos middelaldrende. I studien var 
70% av anfallene rapportert som vagale anfall. En svakhet med studien er at 
kontrollgruppen bestod av slektninger eller bekjente av deltakerne. Det er også svært 
brede konfidensintervaller. 
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Mont og medarb. gjorde også en studie i 2001 der de undersøkte 1160 journaler ved 
en arytmiklinikk (25). Der fant de 70 individer <65 år med diagnosen LAF. Kvinner 
ble ekskludert fra studien for å unngå konfunderende variabler. Populasjonen bestod 
da av 51 menn. De som hadde trent >3 timer pr. uke i minst 2 år ble plassert i en 
sportsgruppe. I alt havnet 32 individer i sportsgruppen og 19 havnet i ikke-
sportsgruppen. Ingen var profesjonelle utøvere. Gjennomsnittsalderen i sportsgruppen 
var 44 (±13) år og i ikke-sportsgruppen 49 (±11) år. De ble undersøkt med 
ekkokardiografi, samt spørreskjemaet MLTPAQ. Det ble også gjort ekkokardiografi 
av 20 kontrollindivider som hverken bedrev idrett eller hadde risikofaktorer for AF. 
Det fremkom ikke om disse var aldersmatchet med studiepopulasjonen. 
 
Andelen av pasienter som trente > 3 timer pr. uke (sportsgruppen) var 62,7% (32/51) 
mot 15,4% hos menn <65 år i den generelle katalanske befolkningen. Forfatterne 
sammenlignet her med en undersøkelse av treningspraksis i den generelle katalanske 
befolkningen, REGICOR-studien (26). Det var altså en mye større andel av 
pasientene med LAF som trente >3 timer pr. uke, enn i den generelle befolkningen. 
Videre fant de i studien at 57% (17/32) av AF-anfallene i sportsgruppen var vagalt 
induserte, mot kun 18% (3/19) i ikke-sportsgruppen (p<0,01). Det var også signifikant 
økt forekomst av mild hypertensjon i ikke-sportsgruppen, 37% (7/19), sammenliknet 
med sportsgruppen, 12% (4/32) (p<0,05). Sportsgruppen hadde signifikant større 
venstre atrium, tykkere interventrikulære septa, tykkere bakre vegg og større venstre 
ventrikkelmasse, enn de friske kontrollene (p<0,05). Ikke-sportsgruppen hadde de 
samme signifikante forskjellene, dog ikke forstørret venstre atrium. Det skal nevnes at 
denne studien baserer seg på en liten populasjon (n=51) med utelukkende menn. 
 
Elosua og medarb. gjorde noen år senere en case-kontroll studie med den samme 
populasjonen som i overnevnte studie (27). Det var 51 menn med LAF og 109 
aldersmatchede kontroller. Det var 20 individer med vagalt indusert LAF og disse ble 
sortert i en undergruppe. Alle ble intervjuet og spurt om de bedrev idrett jevnlig, hva 
slags idrett de bedrev (aerob/ikke-aerob), samt alder ved oppstart/slutt og 
gjennomsnittlig antall treningstimer pr. uke. Ut fra dette ble total livslengde 
treningstimer utregnet. 
 
Blant pasientene med LAF var det 31,4% (16/51) som fortsatt var idrettsaktive, mot 
13,8% (15/109) i kontrollgruppen, og dette var signifikant (p=0,006). Odds ratio for 
LAF var 3,13 (1,39-7,05) for de som fortsatt var idrettsaktive. Det var for øvrig ingen 
signifikant forskjell mellom antall år med trening eller livstid akkumulerte 
treningstimer mellom pasientene og kontrollgruppen. Videre fant de at akkumulerte 
livslengde treningstimer mellom 1561-5668 timer var signifikant prediktivt for vagalt 
indusert LAF (p=0,039). De fant også at individer som fortsatt var idrettsaktive, med 
total livslengde treningsmengde på >1500 timer, var signifikant disponert for LAF 
(p=0,018). Det samme var ikke signifikant for de som ikke var idrettsaktive lenger. 
Forfatterne setter en sannsynlig terskelverdi på 1500 totalt livslengde treningstimer ut 
fra en logistisk modell, men presiserer at dette må tolkes med forsiktighet. Studien 
antyder at kun pågående idrettsaktivitet er assosiert med LAF, selv blant individer 
med ekvivalent treningshistorikk. Forfatterne er tydelige på at terskelverdien for antall 
treningstimer ikke er absolutt og at flere studier med bedre måleverktøy trengs. 
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En oppfølgingsstudie fra 2007 av Baldesberger og medarb. avdekket også høyere 
prevalens av AF blant profesjonelle syklister (28). Studien undersøkte også om 
syklistene hadde andre typer arytmier. Syklister som hadde deltatt i ”Tour de Suisse” i 
perioden 1955-75 ble rekruttert, og av 134 inviterte syklister var det 62 som deltok. 
Kontrollgruppen bestod av 62 golfspillere matchet for alder, BMI, hypertensjon og 
nåværende treningstimer. Syklistene var ved oppfølgingen i gjennomsnitt 66 (±7) år 
og alle var menn. De hadde i gjennomsnitt vært profesjonelle utøvere i 11 (±4) år, og 
gjennomsnittlig tid fra siste profesjonelle sykkelritt var 38 (±7) år. Alle besvarte et 
spørreskjema, ble intervjuet, og gjennomgikk 24-timers EKG og ekkokardiografi. AF 
og atrieflutter var signifikant hyppigere hos syklistene, 10% (6/62), sammenliknet 
med golfspillerne, der forekomsten var 0% (p=0,028). Av de totalt seks tilfellene var 
det to med AF (persisterende type), resten hadde atrieflutter. Både venstre og høyre 
atrium var også større hos syklistene enn kontrollene.  
 
Heidbüchel og medarb. gjorde også en studie der de undersøkte utholdenhetsidrett 
som risikofaktor for AF hos pasienter som var ablasjonsbehandlet for atrieflutter (29). 
Deres populasjon bestod av 137 pasienter som var behandlet med ablasjon for 
atrieflutter. De ble spurt både før og etter ablasjon om hvilken type idrett de bedrev, 
antall idrettsaktive år og gjennomsnittlig antall timer pr. uke de brukte på idretten. De 
som trente gjennomsnittlig >3 timer pr. uke utgjorde sportsgruppen (n=50). I 
sportsgruppen bedrev 31 individer utholdenhetsidrett (sykling, løping og svømming) 
og resten (n=19) annen ikke-utholdende idrett, før ablasjon. Etter ablasjon var fortsatt 
27 idrettsaktive, hvorav 19 individer var aktive i utholdenhetsidrett. 
Gjennomsnittsalderen på pasientene var 58 (±10) år og 83% (114/137) var menn.  
 
Median oppfølgingstid var 2,5 år og 60% (82/137) av pasientene fikk minst én 
episode med AF. Etter ett år hadde 81% av de som bedrev utholdenhetsidrett før 
ablasjon (n=31) hatt minst ett AF-anfall, mot 48% hos resten av deltakerne (n=106). 
Det var signifikant flere blant de som bedrev utholdenhetsidrett som fikk AF, enn i 
resten av populasjonen (p=0,02). Det var også signifikant lavere alder, 
gjennomsnittlig 53 (±9) år (p<0,01), og signifikant flere menn (30/31) blant de som 
bedrev utholdenhetsidrett før ablasjon (p=0,02). De fant for øvrig ingen sammenheng 
mellom kjønn og risiko for AF i studien, men det kan nevnes at den kvinnelige 
andelen var liten (n=23). Relativ risiko for AF hos de som bedrev utholdenhetsidrett 
før ablasjon var 1,81 (1,10-2,98). Hos de som fortsatt var idrettsaktive etter ablasjon 
var RR 1,68 (0,92-3,06).  
 
Studien viser at en historikk med utholdenhetsidrett er relatert til utvikling av AF, 
etter ablasjonsbehandling for atrieflutter. De fant midlertidig ikke forstørret venstre 
atrium diameter hos sportsgruppen, i forhold til resten av populasjonen. Det utgjorde 
heller ingen forskjell å ekskluderte pasienter med forstørrede atrier som følge av 
hypertensjon og annen hjertesykdom.  
 
Aizer og medarb. har gjort en studie på fysisk aktivitet og risiko for AF blant leger 
(30). De rekrutterte 16921 friske menn i alderen 40-84 år fra ’Physicians health 
study’. Av disse var det 1661 som utviklet AF over en 12 års periode. De ble spurt om 
treningsvaner både 3 og 9 år fra baseline. Både treningsfrekvens, varighet og type 
trening ble undersøkt ved et spørreskjema. Tilfellene av AF var selvrapporterte. 
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Ved 3 års oppfølging fant de ved multivariabel analyse en liten økt risiko for AF hos 
de som trente. Størst risiko var hos de som trente 5-7 ganger pr. uke. Denne 
sammenhengen var ikke signifikant ved 9 års oppfølgingen. De delte videre 
populasjonen opp i tre grupper basert på alder: <50 år, 50-65 år og >65 år. Her fant de 
ved multivariabel analyse en sammenheng mellom treningsfrekvens og risiko for AF 
hos de <50 år, men ikke for de øvrige aldersgruppene. Det gjaldt særlig de som trente 
5-7 ganger pr. uke. Resultatet tyder på at den økte risikoen for AF avtok hos de som 
trente når de ble eldre. Videre analyser avdekket at jogging var den aktiviteten som 
var sterkest relatert til AF. 
 
I en studie av Myrstad og medarb. inviterte de 483 deltakere >65 år fra 
Birkebeinerrennet i 2009 til å delta (31). Av de inviterte deltok 423 individer, hvorav 
7,5% (32/423) var kvinner. Deltakerne besvarte et spørreskjema om helse, fysisk 
aktivitet, livsstil, og om de hadde kjent AF eller hadde hatt anfall av AF. LAF ble 
definert som AF uten samtidig koronar hjertesykdom, diabetes, bruk av 
antihypertensiva og et alkoholforbruk under anbefalt inntak. Kontrollgruppen var 
individer fra en annen helseundersøkelse (Tromsø helseundersøkelse), og disse var 
alders- og kjønnsmatchet. Prevalensen for AF var 14% (59/422) hos deltakerne og 
12% (47/398) i kontrollgruppen. Odds ratio for AF var 1,21 (0,81-1,83) og det var 
ikke signifikant (p=0,41). Prevalensen for LAF var 13% (43/334) hos deltakerne og 
6% (11/190) i kontrollgruppen. Det ga en OR på 2,41 (1,21-4,28) for LAF og var 
signifikant (p=0,01). Dette kan tyde på at langvarig trening har sammenheng med å 
utvikle LAF. 
  
Alle de overnevnte studier taler for en viss sammenheng mellom utholdenhetsidrett og 
AF. Men, det er også gjort studier som ikke finner noen tydelig sammenheng.  
 
Bjørnstad og medarb. gjorde de en 15 års oppfølgingsstudie av toppnivå 
utholdenhetsutøvere etter endt karriere (32). Deltakerne hadde bakgrunn fra langrenn, 
skiskyting, langdistanseløping og orientering. Populasjonen bestod av 30 individer 
(50% menn) med gjennomsnittsalder på 23,9 (±3,3) år ved baseline og 38,6 (±3,2) år 
ved oppfølging. Gjennomsnittlig karrieretid var 15 år og det var i gjennomsnitt 9 år 
siden de hadde lagt opp. Det ble gjort en klinisk vurdering, EKG, Holter registrering 
og ekkokardiografi av deltakerne. Gjennomsnittlig treningstid ved oppfølging var 4,2 
timer pr. uke versus 11,6 timer pr. uke ved baseline. De fant at ingen av deltakerne 
hadde hatt episoder med AF eller atrieflutter ved oppfølging. En svakhet ved studien 
er at den tar for seg en liten populasjon (n=30) og har ingen kontrollgruppe ved 
oppfølging, slik den hadde ved baseline. Noe som også kan forklare den fraværende 
forekomsten av AF er at individene i studien var relativt unge (gjennomsnittsalder var 
39 år ved oppfølging). Resultatet kan også henge sammen med at det i gjennomsnitt 
var 9 år siden deltakerne hadde lagt opp som konkurransedeltakere. En styrke ved 
studien er at den er likt kjønnsfordelt. 
 
En italiensk studie av Pelliccia og medarb. undersøkte venstre atrium i en kohort av 
konkurranseutøvere over en 3 års periode (33). Populasjonen bestod av 1777 topp 
trente individer med gjennomsnittsalder på 24 (±6) år, der 71% (1298/1777) var 
menn. Noen var olympiske mestre eller verdensmestre. De utøvde totalt 38 ulike 
sportsgrener. De ble undersøkt med ekkokardiografi og EKG.  
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Det var 0,8% (14/1777) individer som hadde en EKG-verifisert arytmi, og av disse 
var det 0,3% (5/1777) med AF og 0,5% (9/1777) med supraventrikulær tachykardi 
(SVT). I populasjonen var det 20% (347/1777) som hadde forstørret venstre atrium 
(>40mm). Av disse var 95% (339/347) menn og de deltok i 28 ulike idrettsgrener. 
Roing (18%), sykling (10%), ishockey (10%), rugby og fotball (7%) var de hyppigste. 
Av de med forstørret venstre atrium var det 0,3% (1/347) med AF og 0,6% (2/347) 
med SVT. Av deltakerne med normal størrelse på venstre atrium (<40mm) hadde 
0,3% (4/1430) AF og 0,5% (7/1430) SVT. Det var altså ingen signifikant forskjell i 
forekomst av AF blant de med forstørret venstre atrium og de med normal størrelse. 
Forfatterne hevder med bakgrunn i dette at forstørret venstre atrium like sannsynlig 
kan være en uskyldig treningsindusert forandring, som at det er patologi som 
medfører sykelighet. Mulige svakheter ved studien er at det var mange med kort 
observasjonstid og at individene var unge. 
 
I en amerikansk studie av den eldre befolkningen fulgte de 5446 individer >65 år fra 
1989-2001 (34). De undersøkte deres fysiske aktivitet i fritiden, treningsintensitet og 
gangvaner. Det ble tatt årlig EKG i hvile av deltakerne. Fysisk aktivitet ble målt ved 
hjelp av et spørreskjema (MLTPAQ) og kvantifisert i kcal/uke. Ut fra deres forbruk 
av kcal/uke ble individene plassert i en av fem aktivitetsgrupper. De med lavest 
aktivitet, som forbrukte <35 kcal/uke, ble plassert i aktivitetsgruppe 1. De med høyest 
aktivitet, som forbrukte >1840 kcal/uke, ble plassert i aktivitetsgruppe 5. De 
resterende ble plassert i gruppene 2-4, ut fra økende forbruk av kcal/uke. Individene 
ble også delt inn i intensitetsgrupper ut fra deres treningsintensitet. 
Intensitetsgruppene var delt opp i fire: ingen, lav, moderat og høy. Aktivitetsgruppe 1 
(<35 kcal/uke) og gruppen med ”ingen intensitet” var referansegrupper ved beregning 
av relativ risiko. Studien undersøkte også sammenhengen mellom nedlagt 
gangavstand og hastighet i forhold til insidens av AF. Personer med komorbiditet som 
kunne konfundere med fysisk aktivitet (blant annet angina pectoris, claudicatio 
intermittens), ble ekskludert fra studien. Gjennomsnittsalder ved baseline var 73 
(±5,6) år og det var 58% kvinner med i studien.  
 
Ved 12 års oppfølging var det 1061 nye tilfeller av AF, noe som ga en insidens på 
22,4 per 1000 personår. Undersøkelsen viste at både fysisk aktivitet og 
treningsintensitet var assosiert med lavere insidens av AF (p<0,001). Relativ risiko 
for AF var signifikant lavere (p<0,001), jo mer fysisk aktiv man var (målt i kcal/uke). 
Relativ risiko for aktivitetsgruppene 2, 3, 4 og 5 (rangert etter økende antall kcal/uke) 
var henholdsvis 0,86 (0,71-1,03), 0,75 (0,61-0,90), 0,78 (0,65-0,95) og 0,64 (0,52-
0,79). Dette var etter å ha justert for en rekke variabler (blant annet alder, kjønn, 
hudfarge).  
 
Individer med moderat treningsintensitet hadde RR på 0,72 (0,58-0,89) for AF, 
sammenlignet med de som ikke trente. Det samme fant man ikke hos de som 
rapporterte om lav og høy treningsintensitet. Disse hadde RR på henholdsvis 0,85 
(0,69-1,03) og 0,87 (0,64-1,19), i forhold til de som ikke trente. Forfatterne fant 
dermed en U-formet sammenheng mellom risiko for AF og treningsintensitet. Det var 
også suksessivt økende risikoreduksjon for AF ved økende gangdistanse (målt i antall 
kvartalers gange). Det samme gjaldt ganghastighet. Her var RR 0,68 (0,59-0,77) for 
gruppen som gikk 2-3 mph (Miles per hour) og 0,59 (0,48-0,74) for de som gikk >3 
mph, målt i forhold til en referansegruppe som gikk med hastighet <2 mph. 
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Resultatene fra denne studien tyder på at fysisk aktivitet med moderat intensitet er 
assosiert med lavere insidens av AF hos eldre individer. En svakhet er at studien tar 
for seg individer >65 år. Den er derfor ikke direkte sammenlignbar med flere av de 
øvrige studier beskrevet (med yngre populasjoner). 
 
I 2013 ble det publisert to nye norske studier som undersøkte sammenhengen mellom 
hvilepuls, fysisk aktivitet og risiko for å utvikle AF.  
 
Den ene studien ble gjort av Thelle og medarb. (35). De tok utgangspunkt i en kohort 
av 309540 norske kvinner og menn i alderen 40-45 år, som i 1985-1999 deltok i et 
screeningprogram utført av norske helsemyndigheter. Populasjonen bestod av 52% 
(162078/309540) kvinner. Det ble målt hvilepuls, høyde, vekt og BT av individene. 
De besvarte også et spørreskjema om pågående og/eller tidligere sykdom, samt om 
deres livsstil (fysisk aktivitet, røyking). De ble spurt om å gradere sin fysiske aktivitet 
etter fire nivåer: stillesittende, moderat, over moderat og intensiv. Studiepopulasjonen 
ble undersøkt opp mot reseptregisteret i perioden 2005-2009. Reseptregisteret 
inneholder informasjon om utskrevede resepter for hele befolkningen fra og med 
2004. Hvis det til vedkommende var utskrevet minst én resept av enten flekainid eller 
sotalol i perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2009, ble det regnet som at 
vedkommende hadde enten paroksysmal eller persisterende LAF. Studien definerte 
altså tilstedeværelse av LAF ut fra utskrevede resepter til vedkommende. 
 
Resultater fra studien viste at 0,4% (575/147462) menn og 0,2% (288/162078) 
kvinner hadde fått utskrevet flekainid ved etterundersøkelsen (fra 2005-09). Hazard 
ratio ved en reduksjon i hvilepuls på 10 slag/min hos menn var 1,29 (1,20-1,38) for å 
få utskrevet flekainid. For kvinner var hazard ratio 1,12 (1,02-1,23). Denne 
sammenhengen var relativt konstant, selv når de justerte for en rekke variabler (alder i 
2005, screening-år, utdanning, BMI, røyking og selvrapportert kardiovaskulær 
sykdom). Hvilepulsen tenderte også til å falle proporsjonalt med økende fysisk 
aktivitet både hos kvinner og menn. Et annet funn i studien er at antall brukere av 
flekainid økte jevnt, jo hardere fysisk aktivitet individene bedrev, men dette gjaldt 
kun for menn. Det kan nevnes at det var ca. 4 ganger så mange menn (n=4185) som 
rapporterte om intensiv fysisk aktivitet, enn kvinner (n=1198). Av de mannlige 
individene var det hele 1,0% av de som bedrev intensiv fysisk aktivitet som hadde fått 
utskrevet flekainid. Hazard ratio for utskrivning av flekainid til disse var 3,44 (2,40-
4,94).  
 
Denne studien tyder altså på at det for begge kjønn er en sammenheng mellom lav 
hvilepuls og utvikling av LAF, slik også Grimsmo og medarb. antyder (20). 
Resultatene viser også at økende mengde fysisk aktivitet ser ut til øke forekomsten av 
LAF, dog fantes denne sammenhengen kun hos menn.  
 
Grundvold og medarb. publiserte også i 2013 en oppfølgingsstudie av en kohort på 
2014 friske menn undersøkt i forbindelse med en kardiovaskulær undersøkelse i 
perioden 1972-75 (36). Ved baseline, i 1972-75, ble det gjort en rekke undersøkelser, 
blant annet BT-måling, EKG i hvile og en sykkeltest med økende arbeidsbelastning 
(de startet på 100W og økte med 50W hvert 6. minutt). Gjennomsnittsalder ved 
baseline var 49,8 (±5) år. 
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Ved 30 års median oppfølging var det 13% (270/2014) som hadde utviklet AF. 
Diagnosen ble innhentet fra sykehusjournaler. Individene var i gjennomsnitt 71 år ved 
debut av AF. De fant en signifikant sammenheng mellom individer som hadde lav 
puls (HR<100) ved laveste arbeidsbelastning (100W) og utvikling av AF. Relativ 
risiko for AF var 1,40 (1,00-1,92) for disse, sammenlignet med de som hadde høyere 
puls (HR>100) ved 100W arbeidsbelastning. Relativ risiko økte til 1,60 (1,11-2,26) 
når de justerte for alder, fysisk form og systolisk BT. Sammenhengen ble ytterligere 
styrket når de undersøkte kun én subgruppe, nemlig de som hadde høyt BT ved 
baseline. Det så altså ut til at forhøyet BT økte risikoen for AF ytterligere. Resultatene 
fra denne studien tyder på at en mulig prediktor for AF hos middelaldrende menn er 
lav puls (<100) ved lav arbeidsbelastning (100W). 

DISKUSJON 

ALDER 
	  
Alder kan være er en faktor av betydning for utviklingen av AF ved 
utholdenhetsidrett. Sammenhengen mellom økende alder og prevalens av AF er godt 
kjent i den generelle befolkning (3). De fleste av studiene referert i denne oppgaven er 
gjort på middelaldrende menn. I studiene til Grimsmo og medarb. og Karjalainen og 
medarb., var gjennomsnittsalder for debut av LAF henholdsvis 57,9 (±10,1) år og 52 
(±10) år (20,23). Karjalainen og medarb. fant at prevalensen for LAF var henholdsvis 
5,6% og 6,6% for aldergruppene 55-62 år og 63-70 år. I Rotterdamstudien var 
prevalensen for AF hos menn henholdvis 0,8% og 5,2% i aldersgruppene 55-59 år og 
65-69 år (3). Aldersintervallene overlapper ikke nøyaktig, men ser man bort fra det, er 
aldersprevalensen i studien til Karjalainen og medarb. høyere, enn hos den generelle 
befolkningen. En svakhet med sammenligningen er at Rotterdamstudien baserer seg 
på en vesentlig større populasjon. 
 
I studiene til Bjørnstad og medarb. og Pelliccia og medarb. fant de ingen økt 
hyppighet av LAF (32,33). I disse studiene var gjennomsnittsalder henholdsvis 38,6 
(±3,2) år og 24 (±6) år. Lavere alder hos studiepopulasjonene kan være en mulig 
forklaring på fraværende resultater hva gjelder sammenhengen mellom AF og 
utholdenhetsidrett. I den norske studien hadde deltakerne sluttet med konkurranse for 
gjennomsnittlig 9 år siden, noe som også kan være av betydning (32). 
 
I undersøkelsene til Mont og medarb. og Elosua og medarb. var gjennomsnittsalderen 
på pasientene med LAF henholdsvis 48 (±11,6) år og 41,7 (±13) år (15,27). De 
sveitsiske syklistene hadde en gjennomsnittlig alder på 66 (±7) år (28). Det 
fremkommer dog ikke hva debutalderen for LAF var i disse studiene. Aizer og 
medarb. fant i sin studie signifikant høyere risiko for AF hos personer <50 år som 
trente ofte (5-7 ganger pr. uke) (30). På den annen side fant de ingen forskjell i risiko 
for de >50 år. Dette strider imot funnene fra andre studier (20,23).  
 
Oppsummert synes det som at alder >40 år muligens kan være en ”risikoalder” for AF 
hos individer som driver idrett, men det finnes for få studier til å trekke noen endelig 
konklusjon vedrørende dette. Dog er den generelle livstidsrisikoen for å utvikle AF 
hos personer >40 år ca. 25% (6,7). Det kan derfor være sannsynlig at andre faktorer 
(for eksempel treningsintensitet, nedlagt treningsmengde, genetikk) spiller en rolle, i 
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tillegg til alder, for å forklare utviklingen av AF hos personer som driver 
utholdenhetsidrett. 
 

PREDIKTORER 
	  
Grimsmo og medarb. var tidlig ute med å foreslå lav hvilepuls og forlenget PQ-tid (i 
øvre normalområde) som mulige prediktorer for AF hos individer som bedriver 
utholdenhetsidrett (20). Thelle og medarb. fant senere i sine studier også en 
sammenheng mellom lav hvilepuls og utvikling av AF (35). Grundvold og medarb. 
beskriver en signifikant sammenheng mellom lav puls (HR<100) ved 
arbeidsbelastning og AF (36). I denne studien var også disse individene i god fysisk 
form og hadde både lav hvilepuls og lav makspuls. Det synes altså som at 
sammenhengen mellom hvilepuls og risiko for å utvikle AF, som Grimsmo og 
medarb. beskrev, er styrket. Både hvilepuls og PQ-tid er variabler som enkelt kan 
måles ved et EKG i hvile. På den måten kan man kanskje avsløre om personer er i 
risiko for å utvikle AF. Dersom flere kan reprodusere de samme resultatene, kan 
kanskje slike prediktorer en gang i fremtiden brukes til en risikoscreening for AF hos 
fastlegen, basert på for eksempel alder, treningsanamnese og EKG.  
 
Men, hvilepuls og PQ-tid er to faktorer av en helhet. Dessuten var det individer med 
lav hvilepuls i de overnevnte studiene som ikke utviklet AF. Risikoen avhenger 
utvilsomt også av andre faktorer, for eksempel genetisk disposisjon. Christophersen 
og medarb. gjorde en studie på 342 pasienter med debut av LAF før fylte 50 år, der 
gjennomsnittlig debutalder var 34 (±9) år (37). Studien undersøkte reguleringen av 
genet GJA5, som koder for en type Connexin (Cx40), et gap junction-protein som 
finnes mellom atriets celler. De fant at det var signifikant flere av pasientene som 
hadde allel A av et regulatorisk enkeltnukleotid kalt rs10465885 (p=0,011). Dette er 
et funn i søken etter mulig genetisk disposisjon for utvikling av AF. 
 
Mont og medarb. fant i sin studie at individets høyde var uavhengig relatert til LAF 
(15). De studerte en ganske liten populasjon (n=107). Det er svært brede 
konfidensintervaller for OR, så funnet kan ikke tillegges for stor vekt. En fordel med 
studien er at den har en kontrollgruppe som er alders- og kjønnsmatchet. Grimsmo og 
medarb. hadde også med individets høyde som variabel, men fant ingen signifikant 
forskjell, hva gjelder høyde, mellom LAF-gruppen og sinusgruppen (20). Her var for 
øvrig populasjonen enda mindre (n=78), og de hadde ingen kontrollgruppe. Høyde  
synes derfor foreløpig å være usikker som prediktorvariabel for AF. 
 
Flere studier rapporterer om forstørret/dilatert venstre atrium ved ekkokardiografisk 
undersøkelse (15,20,24,25,28). En pågående diskusjon angående dette er om LAF 
bidrar til forstørret atrium eller omvendt; at forstørrede atrier over tid er en 
risikofaktor for å utvikle LAF. Molina og medarb. rapporterer om økt venstre atrium 
(inferiosuperior) diameter hos maratonløperne med LAF (24). Ekkoundersøkelsen er 
her gjort etter debut av LAF, og de avgjør derfor ikke hva som kom først av LAF og 
det forstørrede atriet. Grimsmo og medarb. er også varsomme med å trekke 
konklusjoner om mekanismen, fordi ekkofunnene er gjort i etterkant av diagnosen 
(20). I den ene studien til Mont og medarb. var venstre atriums størrelse uendret når 
de sammenlignet pasienter med førstegangsanfall og de med tilbakefall av AF (15). 
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Dette er et funn i de presenterte studiene som kan tale for at AF ikke bidrar til 
forstørret atrium.  
 
Pelliccia og medarb. har motstridende funn i sin studie (33). Her var det ingen 
overhyppighet av AF hos de med forstørret venstre atrium. Som nevnt var individene 
her vesentlig yngre enn i flere av de andre studiene (20,24,25), og dette kan være av 
betydning. Heidbüchel og medarb. fant heller ingen signifikant forstørrelse av atriet 
hos de idrettsaktive, selv når de kontrollerte for dilaterte atrier grunnet komorbiditet 
(som hypertensjon og hjertesykdom) (29). Remodellering av atriet legger grunnlag for 
et substrat, men dette er sannsynligvis ikke alene nok til å utløse AF. Molina og 
medarb. beskriver i sin studie tilstedeværelse av ektopiske triggere og økt vagal tonus, 
noe som kanskje er vel så viktige faktorer for å utvikle AF (24).  
 
Resultatene vedrørende dilatasjon av atriene i disse studiene er altså motstridende, 
men det tyder på at dilaterte atrier (særlig venstre atrium) er assosiert med AF.  
 

MEKANISMER 
	  
Flere studier beskriver mulige mekanismer for AF hos utholdenhetstrente (10,24,27). 
Det er gjennomgående de samme elementene som beskrives, og de tar utgangspunkt i 
Coumels triade, som beskrevet i innledningen. Dilaterte atrier kan oppstå ved 
langvarig trykk- og volumbelastning, slik som ved hard utholdenhetstrening over tid. 
Endringer i hjertets struktur (fibrose og lignende) som følge av dette, danner et mulig 
substrat (15). Ektopiske slag antas ofte å være en trigger for tilstanden (10,24). 
 
Det er velkjent at lav hvilepuls er vanlig forekommende hos utholdenhetstrente. Flere 
nyere studier antyder en sammenheng mellom lav hvilepuls og utvikling av AF 
(20,35,36). Økt vagal tonus beskrives hyppig i litteraturen som en mulig bidragsyter 
til AF (15,20,24). Det synes altså som at økt vagal tonus og medfølgende lav 
hvilepuls kan være en viktig mekanisme for AF hos utholdenhetstrente. 
 

KJØNN 
 
Et problem og en svakhet ved forskningen på dette temaet, er at mange av studiene 
utelukkende inkluderer mannlige deltakere. Det blir da naturlig nok vanskelig å 
studere kjønn som variabel. Kun noen av studiene beskrevet her inkluderte kvinner. 
Og, i studiene som har med kvinner, er det oftest overvekt av menn. En mulig 
forklaring på problemet, kan være at andelen menn aktive i utholdenhetsidrett har 
vært større enn kvinner. Det har kanskje også vært lettere å rekruttere mannlige 
deltakere. Myrstad og medarb. inviterte 483 deltakere >65 år i Birkebeinerrennet 2009 
til å delta i sin studie (31). Av de 423 som deltok i studien var kun 32 (7,5%) kvinner. 
Ifølge Birkebeinerrennets statistikk for 2009 var det 44 kvinner >65 år som stilte til 
start (38). Av menn >65 år var det totalt 515 som stilte til start. Det var altså bare litt 
lavere andel av kvinner (32/44=ca. 72%), enn menn (391/515=ca. 75%), som valgte å 
delta i studien til Myrstad og medarb. Det er sannsynlig at det er lavere kvinnelig 
deltakelse i utholdenhetskonkurranser som er hovedproblemet, og ikke dårligere 
svarrespons.  
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Man kan også se av Birkebeinerrennets statistikk for 2009 at antall kvinner i 
startklassen 50-54 år var 285, mot 1190 i samme startklasse for menn (38). Det var 
altså ca. 4 ganger så mange menn som stilte til start enn kvinner (1190/285=4,17). På 
den annen side har den kvinnelige deltakelsen økt på 8 år, siden 2001. Da var det 97 
kvinner i aldersgruppen 50-54 år som stilte til start og 810 menn i samme 
aldersgruppe (39). Det gir en nesten tredobling i antall påmeldte kvinner i denne 
aldersgruppen (285/97=2,93) på 8 år. Økningen blant menn har ikke vært like 
formidabel; en økning på ca. 1,5 (1190/810=1,47). Det ser ut til at den kvinnelige 
rekrutteringen til Birkebeinerrennet er på vei opp, og dette på lang sikt vil kunne være 
bra for å få studert kjønn som variabel. Det er viktig, særlig fordi man vet at både 
insidensen og prevalensen for AF er høyere blant menn i den generelle befolkningen 
(3,4). Gjelder denne kjønnsfordelingen også når det kommer til AF og 
utholdenhetsidrett? Det må i fremtiden inkluderes flere kvinner i studiene på 
utholdenhetsidrett og AF. 
 

MORTALITET OG MORBIDITET 
	  
I studien til Karjalainen og medarb. hadde orienteringsløperne lavere mortalitet, 
lavere forekomst av koronar hjertesykdom og færre tradisjonelle risikofaktorer for AF 
(23). Utholdenhetsidrett synes å ha en gunstig effekt, tross økt forekomst av AF. 
Grimsmo og medarb. studerte også mortalitet og morbiditet hos de 122 opprinnelige 
skiløperne fra 1976, hvorav 78 individer deltok ved oppfølgning 28-30 år senere (40). 
Mortaliteten var signifikant lavere blant deltakerne, enn i den øvrige befolkning. De 
fant i tillegg lav forekomst av diabetes, hypertensjon, fedme (BMI>30) og 
kardiovaskulær sykdom blant de gjenlevende skiløperne. I tillegg hadde de gunstige 
verdier av systolisk BT og HDL kolesterol. Studien konkluderer med at langvarig 
utholdenhetstrening har gunstig effekt på både mortalitet og morbiditet. 
 
Mont og medarb. sorterte deltakerne med LAF i en sportsgruppe og en ikke-
sportsgruppe (25). De fant signifikant lavere forekomst av mild hypertensjon i 
sportsgruppen, 12% (4/32), versus i ikke-sportsgruppen, 37% (7/19) (p<0,05). I 
studien til Molina og medarb. hadde maratonløperne signifikant lavere vekt, BMI, 
puls, systolisk og diastolisk blodtrykk, enn kontrollgruppen som ikke var fysisk aktive 
(p<0,001) (24). Dette er resultater som tyder på at fysisk aktivitet har gunstig effekt. 
 
Jahangir og medarb. fulgte 76 pasienter diagnostisert med LAF i gjennomsnittlig 25,2 
(±9,5) år (41). Deltakerne var i gjennomsnitt 44,2 (±11,7) år ved diagnosetidspunktet. 
De fant ingen signifikant høyere mortalitet hos pasientene sammenliknet med 
kontrollgruppen. Tvert imot, overlevelsen for AF-pasientene var på henholdsvis 92% 
og 68% ved 15 og 30 års oppfølgning, mot 86% og 57% hos kontrollgruppen. Dette 
var ikke signifikant (p=0,12). Risikoen for hjerneslag/TIA var lik som hos den øvrige 
befolkningen, men risikoen økte etter 25 år. Ved 30 års oppfølging var 
sannsynligheten for å unngå hjerneslag/TIA hos pasientene 72%, mot 85% i den 
generelle befolkningen (p=0,004). Alle som fikk en cerebrovaskulær hendelse hadde 
minst én risikofaktor, der den hyppigste var hypertensjon. De konkluderer med at det 
er viktig å fange opp komorbiditet (hypertensjon, diabetes og hjertesvikt) hos 
pasienter med AF. Denne studien studerte dog ikke spesielt utholdenhetstrente. 
 



	  
	  

21 

En oversiktsartikkel nylig publisert i Heart konkluderer med at mengden hard trening 
bør begrenses til 30-50 minutter pr. dag (42). De trekker frem at hard trening gir en  
mortalitetsreduksjon opp til et visst nivå, men som flater av etter 30-50 minutters 
varighet av treningen, som en omvendt J-kurve. Med flere studier underbygger 
artikkelen sitt budskap, nemlig at moderat fysisk aktivitet er gunstig, men 
ekstremtrening over tid ser ut til å øke mortaliteten. Forfatterne anbefaler å kun delta i 
maraton, triathlon og liknende konkurranser et par ganger, for så å trappe ned til et 
sunnere treningsnivå. 
 
Det synes som at utholdenhetsidrett totalt sett har en gunstig effekt på mortalitet og 
morbiditet, til tross for at noen ser ut til å utvikle AF. 
 

INTENSITET OG TRENINGSMENGDE 
 
Et viktig tema innenfor dette emnet er hvordan treningsintensitet og total nedlagt 
treningstid er av betydning for å utvikle AF. Dette er begge variabler som er vanskelig 
å studere objektivt, da de stort sett baserer seg på selvrapporterte svar fra deltakere 
(særlig spørreskjemaer og intervjuer). Sannsynligvis er grad av tolerert intensitetsgrad 
og treningsmengde noe som varierer mellom individer grunnet for eksempel genetisk 
disposisjon. Men, finnes det en terskelverdi for nedlagte treningstimer som kan inngå 
som et generelt råd til befolkningen?  
 
Få av studiene har undersøkt dette i detalj, men Elosua og medarb. fant i sin studie at 
fortsatt idrettsaktivitet med en historikk på ca. 1500 nedlagte treningstimer eller mer 
var signifikant assosiert med LAF (p<0,05) (27). Deltakere som ikke fortsatt var 
idrettsaktive, men tidligere hadde nedlagt >1500 treningstimer, var ikke signifikant 
assosiert med LAF (p=0,992). Studien baserer seg på et lite materiale (n=51) og 
treningsmengden er gitt ved selvrapportering (estimerte antall treningstimer pr. uke). 
De fant også at kun nåværende idrettsaktivitet var signifikant assosiert med LAF 
(p=0,006). Individer som ikke var idrettsaktive lenger, men hadde vært aktive, var 
ikke signifikant assosiert med LAF (p=0,441). Dette kan sees i sammenheng med 
studien til Bjørnstad og medarb., som heller ikke fant økt forekomst av AF eller 
atrieflutter (32). Her hadde deltakerne lagt opp profesjonelt for gjennomsnittlig 9 år 
siden. 
 
I studien til Grimsmo og medarb. hadde deltakerne en samlet treningshistorikk på mer 
enn 36 år og ca. 15000 akkumulerte treningstimer før de fikk diagnosen LAF (20). 
Deltakerne i studien til Karjalainen og medarb. hadde også gjennomsnittlig 36 års 
treningshistorikk bak seg før første anfall av LAF (23). I undersøkelsen til Mont og 
medarb. ble 46% (32/70) av pasientene med LAF plassert i en sportsgruppe dersom 
de hadde trent minst 3 timer pr. uke i minst 2 år (25). Gjennomsnittlig varighet på 
idrettsaktiviteten var 21 (±12) år. 71% av dem hadde deltatt i sport som innbar 
krevende trening i >10 år. Blant maratonløperne i studien til Molina og medarb. var 
det 90% som rapporterte >3000 livslengde treningstimer bak seg (24). Kun fem av 
løperne rapporterte <1500 livstid treningstimer. Videre undersøkelse av 
sammenhengen mellom treningsmengde og AF ble derfor ikke gjort. 
 
Studien til Mozaffarian og medarb. viste at moderat treningsintensitet var assosiert 
med en risikoreduksjon for utvikling av AF (34). Den samme assosiasjonen fant de 
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ikke ved lav eller høy intensitet. Selv om studien baserer seg på individer >65 år, kan 
kanskje dette appliseres på yngre individer i faresonen for å utvikle LAF. Hard 
intensitet over tid kan kanskje gi ugunstige effekter av trening. 
 
Tallene fra flere av de overnevnte studer tyder på at det sannsynligvis trengs en 
betydelig treningsmengde over tid for å utvikle LAF. Dette, til tross for at objektiv 
måling av intensitet og mengde er problematisk. Flere longitudinelle studier med 
større materiale, som studerer både intensitet og treningsmengde, bør gjøres i 
fremtiden. 
 

BEHANDLING 
 
Noe av litteraturen anbefaler redusert trening eller midlertidig treningsstopp ved 
diagnostisert AF, inntil sinusrytme er reetablert (10,43). Sorokin og medarb. beskriver 
en periode på 3 mnd., men det er uenighet om hvor lenge man bør redusere/avstå fra 
treningen (43).  
 
I henhold til ESC guidelines tolereres β-blokkere dårlig hos idrettsutøvere, dessuten er 
de ofte forbudte i konkurransesammenheng (7). Digitoksin og Ca²⁺-kanalantagonister 
er heller ikke potente nok for å oppnå frekvenskontroll. ESC anbefaler 
natriumkanalantagonister, for eksempel flekainid, for rytmekontroll hos tidligere 
hjertefriske med paroksysmal AF. Flekainid (Tambocor™) er populært kalt ”pill-in-a-
pocket”. Flere oversiktsartikler viser til at flekainid er potent for å kupere anfall av 
paroksysmal AF (9,10,43). En ulempe med medikamentet er at det er proarytmisk. 
Det kan øke overledningen i AV-knuten slik at man slår over til 1:1 atrieflutter. Dette 
kan delvis forebygges ved samtidig å ta et medikament som reduserer AV-knutens 
overledning, for eksempel en liten dose β-blokker eller Ca²⁺-kanalblokker (43). En 
annen proarytmisk bivirkning er livstruende ventrikkelarytmier. Det ses overveiende 
hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. Hos disse og pasienter med aktiv 
koronarsykdom er flekainid kontraindisert.  
 
Et alternativ til medikamenter er elektrokonvertering (likestrømsstøt) for å kupere et 
anfall av persisterende AF. Hvis anfallet har vart <48 timer kan man 
elektrokonverteres uten antikoagulasjon (12). Hvis derimot anfallet har hatt en 
varighet >48 timer skal pasienten antikoaguleres med vitamin K antagonist (VKA) og 
titreres til INR >2,2 i 3-4 uker før elektrokonvertering. Alternativt kan man i denne 
situasjonen elektrokonvertere hvis man ved transøsofagal ekkokardiografi har 
utelukket kardial trombe (7). Ved videre antikoagulasjon bør man oppnå INR på 2,0-
3,0 i følge norske retningslinjer (12). Dessverre opplever man hyppig residiv etter 
elektrokonvertering (6). I henhold til ESC sine oppdaterte guidelines tyder foreløpige 
studier på at antikoagulasjon med dabigatran (NOAK, se under) i 3 uker før 
elektrokonvertering er trygt (44). Pasienten skal da fortsette med dabigatran i 4 uker 
etter elektrokonvertering. 
 
Kateterablasjon er et invasivt behandlingsalternativ for pasienter med persisterende 
AF (7). Man antar at triggeren for AF ofte er ektopiske foci i lungevenene, nær 
innmunningen til venstre atrium. I ablasjonsbehandlingen fører man et kateter opp 
gjennom v. femoralis til høyre atrium og videre gjennom septum til venstre atrium 
(2). Her bruker man radiofrekvensbølger til å brenne av områder i lungevenene. Calvo 
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og medarb. har vist i en studie at lungeveneablasjon var like effektiv behandling hos 
utholdenhetstrente med LAF, som hos andre pasienter med AF (45). 
 
Av annen medikamentell behandling finnes antikoagulasjonsbehandling. Både ESC 
og annen litteratur anbefaler å antikoagulere pasienter med paroksysmal AF >48 timer 
(6,7,12,43). Risikofaktorene for hjerneslag beregnes ut fra CHA2DS2-VAsC 
kriteriene (7). Akronymet står for Congestive heart failure (hjertesvikt/venstre 
ventrikkel dysfunksjon), Hypertension, Age (>75 år), Diabetes og Stroke (tidligere 
slag/TIA). VAsC står for Vascular disease (karsykdom), Age (65-74 år) og sex 
Category (kvinnelig kjønn). For hver av faktorene skårer pasienten ett poeng, mens 
for tidligere slag/TIA og alder >75 år skårer de to poeng. Deres totalskår bestemmer 
risikoen for hjerneslag og hva slags antikoagulasjonsbehandling de bør ha (se under). 
Hvorvidt hyppigheten av cerebral emboli (hjerneslag/TIA) er lik ved AF i 
sammenheng med utholdenhetsidrett som ved annen AF, er ukjent. Imidlertid 
anbefales allikevel antikoagulasjonsprofylakse til disse pasientene etter CHA2DS2-
VAsC. 
 
I forbindelse med oppstart av antikoagulasjonsbehandling bør pasientens 
blødningsrisiko vurderes (44). En måte å beregne blødningsskår er ved systemet 
HAS-BLED. Akronymet står for Hypertension, Abnormal liver- or renal-function (ett 
poeng for hver), Stroke, Bleeding, Labile INR, Elderly (>65 år) og Drugs or alcohol 
abuse (ett poeng for hver). Hver faktor gir en skår på ett poeng. En skår på 3 eller mer 
er en høyrisiko-pasient og krever tett oppfølging av kliniker ved oppstart av 
antikoagulerende behandling. En høy skår bør altså ikke ekskludere pasienter fra 
antikoagulasjonsbehandling (44). 
 
ESC oppdaterte i 2012 sine guidelines, etter at flere større studier er gjort på en annen 
gruppe antikoagulantia, kalt NOAK (Nye orale antikoagulantia) (44). Disse kan ifølge 
ESC inndeles i to grupper: trombin hemmere (for eksempel dabigatran) og faktor Xa 
hemmere (for eksempel rivaroxaban og apixaban). Studiene på NOAK har hittil vært 
lovende og man har sett redusert antall tilfeller av intrakraniell blødning. Men, det er 
fortsatt begrenset med studier og erfaring med medikamentene. En fordel med NOAK 
er at man ikke behøver å kontrollere pasienten hyppig med en koagulasjonstest. 
Pasienter som bruker VKA bør derimot få målt INR hver 4.-6. uke. Men, NOAK 
fordrer også god compliance, fordi de har korte halveringstider (5-17 timer). Ved 
uteblitt dose går det ikke lang tid før pasienten ikke lenger er antikoagulert. En 
ulempe med NOAK i forhold til VKA, er at det ikke finnes en pålitelig kontrollprøve 
for effekten. Det finnes heller ikke et antidot, slik at behandlingen ved overdosering er 
symptomatisk (44). 
 
I de oppdaterte retningslinjene sidestilles bruk av NOAK med VKA for behandling av 
ikke-klaffeassosiert AF ved CHA2DS2-VAsC skår på 2 eller høyere (44). Ved skår på 
1 anbefales det å vurdere oppstart av enten NOAK eller VKA, basert på 
blødningsrisiko og pasientens preferanser. Det tilstrebes et INR nivå på 2,0-3,0 ved 
bruk av VKA. Hos pasienter med skår på 0 og ingen risikofaktorer, anbefales ingen 
antikoagulasjon. ESC angir ingen anbefalinger om hvilket NOAK preparat som bør 
brukes. 
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KONKLUSJON 
 
Det er mange studier som finner signifikant økt prevalens av LAF hos personer som 
har bedrevet utholdenhetsidrett, sammenlignet med ikke-aktive kontrollgrupper. Men, 
det er også studier som ikke finner denne sammenhengen. Til tross for økt prevalens 
av LAF, har trolig utholdenhetsidrett gunstig effekt på morbiditet og mortalitet. 
 
Sannsynlige variabler som bidrar i sammenhengen mellom LAF og utholdenhetsidrett 
er blant annet alder, treningsintensitet, nedlagt treningsmengde, strukturelle 
hjerteforandringer og eventuelt kjønn. En svakhet med flere av studiene er at de 
baserer seg på små populasjoner som ofte består av kun menn, med noen unntak. Det 
er uansett gjennomgående overvekt av mannlige deltakere i de fleste studiene. Dette 
er problematisk og blir en utfordring for fremtidig forskning på området. 
 
Mange av studiene undersøker altså middelaldrende menn >40 år. Det synes som om 
alder er en bidragsytende faktor ved utviklingen av LAF. Om man kan identifisere en 
”grensealder” for når hard trening bør frarådes eller nedtrappes, blir en utfordring for 
fremtiden. Det trengs antagelig flere longitudinelle studier med større populasjoner 
før et slikt råd eventuelt kan anvendes. 
 
Treningsintensitet og treningsmengde er variabler som er forsøkt studert i noen 
studier. Resultatene er lite konklusive, men levner ingen tvil om at den nedlagte 
treningsmengde i mange tilfeller er meget stor. Intensiteten er også trolig av 
betydning. Et problem med disse variablene er at de vanskelig lar seg måle objektivt, 
og derfor blir gjenstand for subjektiv tilbakemelding (spørreskjemaer og lignende), 
med de problemene det medfører (for eksempel hukommelsesbias, spørsmålstolkning, 
over/underestimering). Noen tiltak som sannsynligvis kan minimere denne effekten er 
bruk av standardiserte spørreskjemaer, opplæring i utfylling av disse og bruk av store 
populasjoner. 
 
Noen studier har funnet en signifikant sammenheng mellom lav hvilepuls, forlenget 
PQ-tid og høyde i utvikling av LAF hos utholdenhetstrente. Dette er funn som bør 
reproduseres i flere og større studier før man kan trekke en sikker konklusjon. 
Imidlertid peker lav hvilepuls og lang PQ-tid på vagal aktivitet som interessant 
årsaksfaktor. En del av studiene finner også dilatert venstre atrium, dog er det noen 
som ikke gjenfinner dette. Sannsynligvis er dette bidragsytende til LAF, men også 
noe som LAF kan føre til. Andre mekanismer, som økt vagal tonus, remodellering og 
ektopiske triggere, må kanskje også være tilstede. 
 
Det synes som det er en sammenheng mellom utholdenhetstrening og AF, men det 
trengs flere og større longitudinelle studier. Studiene bør inkludere flere kvinner. 
Aldersvariasjoner, treningsintensitet og treningsmengde er blant noe som det er viktig 
å undersøke nærmere, da det kanskje finnes terskelverdier som kan gi kunnskap 
anvendt til forebygging. Lang PQ-tid, lav hvilepuls og dilaterte atrier er også variabler 
som bør undersøkes nærmere. Sannsynligvis er ikke hver enkelt ”risikovariabel” alene 
nok, men summen av flere variabler vil disponere individet for LAF. Fremtidig 
forskning kan kanskje bidra til at det utformes et ”risikoskåringssystem” for LAF, 
tilsvarende de som finnes for både antikoagulasjon (CHA2DS2VAsC) og 
kardiovaskulær risiko (Framingham risikoskår). 
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