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Abstract 
Introduction 

Sudden death among young (<35 years) athletes gets a lot of public attention and is often of 

cardiac origin. Athletes are at an increased risk of sudden cardiac death (SDC) and the main 

causes are heredetary. Most of the causative conditions can be detected by common 

diagnostic tools, screening therefore might seem appropriate. Screening programs are in use 

in selected populations, but is not common practice in Norway. Mainly because of worries of 

low efficacy, high cost/benefit ratio and traditionally a low specifisity of the screening 

methods. We sought to investigate wether or not pre-participation screening should be 

implemented for young athletes in Norway. 

Methods  

We did a systematic search in EMBASE and PubMed using keywords related to ”screening”, 

”athlete” and ”sudden cardiac death”. We ended the search 12.12.18. We also included 

guidelines from The European Heart Association, The American Heart Association and 

international sports affiliations. In addition we reviewed the reference lists of the included 

papers for additional relevant resources.  

Results 

The reported incidens of SDC among young athletes range from 1:3000 to almost 1:1000 000 

per year, but is generally accepted to be around 1:50 000. There are few studies that include 

sudden cardiac arrests (SCA). The leading cardiac causes include diseases of the myocardium, 

cardiac channelopathies, myocarditis and trauma to the chest (commotio cordis). New ECG 

guidelines have improved ECG specificity to 97%, lowering the need for secondary 

assesments (and costs). The estimated cost per life saved differs widely between papers, but 

probably exceeds the “payment-threshold” for most governments at the moment. The ability 

of screening programs to save lives is disputed and studies show different results regarding 

this matter. A newly published study screening over 11 000 athletes showed a false negative 

rate of 75% and no apparent reduction in incidence of SCD. 

Conclusions  
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Heart screening of young athletes has yet to be proven cost effective and efficient in reducing 

sudden carciac arrests. The most appropriate screening alternative seems to include history, 

physical examination and ECG. A mandatory registry of SCD and SCA is needed, and there 

is a need for more studies on the efficacy on heart screening in young athletes. Untill proof is 

established, the focus should be kept on CPR-training and the availability of AEDs. 
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Forord 
 

Arbeidet med oppgaven har vært faglig utfordrende og svært interessant.  

Takk til vår tålmodige veileder Thor Edvardsen for hjelp og støtte. 
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1 Innledning  

Plutselig hjertedød er oppsiktsvekkende uansett alder og situasjon, men spesielt hos unge 

tilsynelatende friske idrettsutøvere vil plutselig død vekke mye oppmerksomhet, både i 

media1 2 og samfunnet ellers. Mange vil i ettertid lure på om dødsfallet kunne vært unngått. 

Når det da er kjent at yngre utøvere som får hjertestans oftest rammes av medfødte 

hjertesykdommer3
 som kan avdekkes med vanlige diagnostiske tester og ofte med enkle 

intervensjoner vil det være naturlig å tenke seg screening som en mulighet. Forekomsten av 

plutselig hjertedød er høyere blant idrettsutøvere enn i den sammenliknbare 

normalbefolkningen ellers med opp mot 3 ganger så høy forekomst4. 
 

 

Forekomsten av plutselig hjertedød i forbindelse med idrett blant unge i Norge er tidligere 

funnet å være 0.9 per 100 000 idrettsaktive årlig5 . I Danmark er det funnet en forekomst på 

2,3 dødsfall årlig per 100 000 idrettsutøvere i alderen 1-35 år.6 Dette er et relativt sett lite 

antall og idrettsutøvelse er trygt og det er allment akseptert at fysisk aktivitet (innenfor 

rimelige grenser) absolutt er sunt.7  

 

 

Norges Idrettsforbund hadde totalt 1 926 304 registrerte medlemmer i 20178, men anslår selv 

at andelen unike medlemmer ligger rundt 20 % lavere.9 Dette tallet gjelder alle aldersgrupper 

og alle medlemmene ville nok ikke blitt regnet som idrettsutøvere etter definisjoner som 

vanligvis brukes i litteraturen. Samtidig betyr dette at det er svært mange som bedriver 

organisert idrett i Norge i dag. Den nevnte insidensen og det omtrentlige tallet på norske 

idrettsutøvere tilsier at mellom 5-10 unge dør av plutselig hjertestans i forbindelse med 

idrettsutøvelse årlig. Antallet av disse dødsfallene som kan unngås er et område for stadig 

diskusjon med svært ulike rapporterte resultater.10 11 12 På tross av sprikende resultater krever 

store internasjonale idrettsorganisasjoner som den internasjonale olympiske komite(IOC)13, 

det internasjonale fotballforbundet (FIFA)14 og det europeiske fotballforbundet (UEFA)15  

hjertescreening av sine idrettsutøvere. Som følge av UEFAs krav er det hjertescreening av 

norske elite-fotballspillere, noe som innebærer årlig EKG og ekkokardiografi hvert andre år.16 

Videre har både det amerikanske (AHA) og det europeiske hjertemedisinske forbund (ESC) 
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anbefalt hjertescreening av idrettsutøvere17
  

18. Hjertescreening er allikevel ikke akseptert av 

alle19, og det er også uttrykt skepsis fra norsk hold.20 Det er i liten grad innført hjertescreening 

i verden, med noen få unntak med nåværende og tidligere screeningprogram i blant annet 

Italia, Nederland, Israel, Storbritannia og stater i USA10
 
12

 
11

 
32.Årsaken til skepsisen og 

manglende innføring er grovt sett bekymring hva gjelder kostnad/nytte-vurdering, sensitivitet 

og spesifisitet for de ulike screening metodene og usikker effekt på reduksjon av plutselig 

hjertedød19
 
32. 

 

Det finnes mye litteratur innen dette emnet, og vi oppdaget tidlig at temaet har vært behandlet 

i  prosjektoppgaver av medisinstudenter også tidligere, i 2013 av Stokstad21 og senest i 2014 

av Stenhammer22. Ingen av disse ville på daværende tidspunkt anbefale hjertescreening i 

Norge og de etterspurte mer kunnskap. Med 4-5 år siden forrige norske litteraturgjennomgang 

synes vi at det gått nok tid til at en ny gjennomgang er relevant. Spesielt ettersom dette er et 

område med mye forskningsaktivitet og publikasjoner. 

 

Denne oppgaven er vår felles prosjektoppgave ved medisinstudiet på Universitetet i Oslo. Vi 

sto fritt til å selv velge emne og veileder. Vi er begge interessert i idrettskardiologi og idrett 

generelt. Oppgaven er stort sett skrevet på høydetreningsleir i Sør Afrika da en av forfatterne, 

August Flø er en aktiv langdistanseløper. Vi var heldige som fikk kardiolog og professor II 

ved UiO, Thor Edvardsen som veileder. Problemstillingen er valgt i samråd med han.  
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1.1 Problemstilling  

Vi har registrert ulik praksis og ulike meninger både i Norge og internasjonalt når det kommer 

til hjertescreening av unge idrettsutøvere. Vi så derfor et behov for å gjennomgå litteraturen 

systematisk og forsøke å komme med vitenskapelig begrunnede anbefalinger vedrørende 

hjertesreening. Vår problemstilling er: Bør vi innføre hjertescreening av unge idrettsutøvere i 

Norge?  

 

Hensikten med vår litteraturgjennomgang er å komme fram til hvem som skal screenes, hva 

slags hjertescreening som bør innføres og å si noe om kostnadene ved hjertescreening, 

økonomiske, og også psykososiale. For å mene noe om dette må vi blant annet se nærmere på 

den faktiske forekomsten av plutselig hjertedød blant idrettsutøvere og effekten 

hjertescreening har på overlevelsen hos utøverne.  
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2 Metode  

Vi arbeidet grundig med vår problemstilling og brukte tid på å finne nøkkelord til vårt 

litteratursøk. Deretter søkte vi systematisk i databasene EMBASE og PubMed med 

søkeordene ”athlete”, ”screening”, ”heart”, ”cardiomyopathy”, ”sudden death”, ”cardiac 

arrest”, ”reliable”, ”preparticipation”, ”value”, ”endurance”, ”sport”, ”running”, ”football”, 

”ecg”, ”echocardiography” og ”soccer”, inkludert MESH-ord. Vi avsluttet søket 12.12.18. Vi 

avgrenset til artikler publisert fra og med 2010 og språkene dansk, svensk, norsk og engelsk. 

Vi fikk 107 treff, 55 artikler ble gjennomlest i fulltekst og 30 inkludert. Artiklenes relevans 

ble vurdert på bakgrunn av tittel og sammendrag og vurdert ved hjelp av våre 

inklusjons/eksklusjonskriterier og skjønnsmessig inkludert ut i fra relevans for oppgaven. De 

inkluderte artiklenes referanselister ble gjennomlest og relevante artikler ble inkludert på 

samme måte. Relevante retningslinjer fra anerkjente kilder som ESC(European heart 

association), AHA(American heart association) og norske og internasjonale idrettsforbund ble 

lastet ned fra deres respektive hjemmesider rundt søketidspunktet og inkludert. 

 

Vi inkluderte enkeltstudier og litteraturstudier som oppfylte følgende forhåndsbestemte 

kriterier: omhandlet idrettsutøvere, alder< 35 år, plutselig hjertedød eller plutselig hjertestans, 

omhandlet hjertescreening (eller med tema ellers relevant for screening). 

 

Eksklusjonskriteriene var: alder>35 år, plutselig død eller screening av ikke-idrettsutøvere 

(med unntak av andre populasjoner med mye intensiv trening, for eksempel militærpersonell).  
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Alder over/under 35 år er et kriterium fordi det er medfødte tilstander som gjerne dominerer 

som årsak til plutselig hjertedød før 30-35 års alder, mens det etterpå er mer utbredt med 

ervervede tilstander som koronararteriesykdom med påfølgende hjerteinfarkt23. Kravet om 

idrettsutøver er av samme grunn som til at vi skriver oppgaven, idrettsutøvere har 

tilsynelatende en høyere forekomst av plutselig hjertedød enn den sammenliknbare 

befolkningen3. Som endepunkt i artiklene ønsket vi plutselig hjertedød eller plutselig 

hjertestans, helst dokumentert i form av obduksjon eller dødsattest, men annen 

dokumentasjon(som nyhetsoppslag) er relativt utbredt og er derfor godtatt. Endepunkter 

kunne også være påvist alvorlig hjertesykdom, da ønsket vi lang oppfølgingstid (for å vurdere 

effekt av diagnostisering). 

  

Det er få randomiserte, kontrollerte studier (RCT) som tar for seg hjertescreening, selv om 

RCT-designet hadde vært velegnet som studiedesign er man avhengig av et stort antall 

deltakere i studien (på grunn av lav insidens av SCD). Det har også vært ansett å være uetisk å 

hjertescreene én gruppe og ikke en annen noe som vanskeligjør RCT. Hjertescreening av 

idrettsutøvere er lovfestet i noen land, dermed blir en slik studie umulig der.11 Derfor har vi 

ikke hatt krav om RCT som studiedesign, men vi har vurdert enkeltstudiene nøye før de ble 

inkludert. I vektleggingen av de ulike studiene har vi sett etter om formålet med studien har 

vært klart formulert. Videre har vi sett om metoden er beskrevet detaljert og virker 

hensiktsmessig. Vi har vektlagt oppfølgingsperiode av studiens deltakere (da en lengre 

periode som regel er hensiktsmessig for å fange opp dødsfall og vurdere effekt av 

screeningen). I litteraturstudiene har vi vurdert litteratursøkene etter  om søkeordene har vært 

relevante, og om det har vært klare, forhåndsbestemte avgrensninger og inklusjons-

/eksklusjonskriterier som har virket hensiktsmessige. Vi har også vurdert om litteraturstudiene 
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har tatt for seg de mest relevante enkeltstudiene. For alle inkluderte artikler har vi vektlagt 

publikasjonstidskrift og vurdert eventuelt oppgitte interessekonflikter. 

 

For å ha et så bredt kunnskapsgrunnlag som mulig har vi valgt å bruke internasjonal litteratur 

og overført dette til norsk populasjon etter skjønnsmessige vurderinger (blant annet sett på 

den studerte populasjon og idrettstypen). Ved behov har vi brukt UpToDate, Norsk 

elektronisk legehåndbok (NEL) og store medisinske leksikon som oppslagsverk. 
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3 Klassifisering og definisjoner  

3.1 Plutselig hjertedød  

Plutselig hjertedød (’sudden cardiac death’, SCD) er definert som et plutselig, uventet 

dødsfall som skyldtes kardiell årsak, eller plutselig død i et strukturelt normalt hjerte uten 

annen forklaring og med en historie konsistent med hjerterelatert død som inntraff innen 1 

time etter påbegynte symptomer hos en person uten kjent hjertesykdom. I tillegg innlemmer 

Harmon et.al. ubevitnede dødsfall innen 24 timer etter at en utøver har vært i live og 

symptomfri23. Dødsfallet regnes som plutselig hjertedød i forbindelse med idrettsutøvelse 

dersom det inntreffer under eller like etter aktivitet24.  

 

Tilstandene som kan føre til hjertestans hos idrettsutøveren kan være arvelige eller ervervet, 

og utøverens livstil med mye intensiv aktivitet stimulerer hos noe utviklingen av visse av 

disse tilstandene. Dette fører også til en økt sannsynligheten for hjertestans også utenfor 

aktivitet. Målet ved en hjertescreening av idrettsutøvere er å oppdage sykdommer som i 

værste fall kan medføre hjertestans, også den som inntreffer utenfor aktivitet25. Derfor er det 

naturlig for oss å inkludere all plutselig hjertedød blant idrettsutøvere i beregning av 

forekomst, ikke kun den som skjer direkte i forbindelse med aktivitet.  

 

Felles for mangfoldet av tilstandene som kan føre til plutselig hjertestans (’sudden cardiac 

arrest’, SCA) er at de kan utløse en malign arytmi, som ventrikkeltakykardi. Uten rask 

behandling av ventrikkeltakykardi, kan det utvikles til ventrikkelflimmer og deretter asystole 
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og død. Hensikten med hjertescreening er derfor å oppdage tilstander som kan føre til 

plutselig hjertedød. SCA vil lede til SCD dersom ikke gjenopplivning og defibrillering 

iverksettes raskt. SCA i seg selv er åpenbart en livstruende tilstand med høy risiko for død 

eller etterfølgende morbiditet ved overlevelse, vi behandler derfor SCA og SCD på lik linje 

som et mål for hjertescreening i denne oppgaven. I beregning av insidens er det i litteraturen 

som regel kun inkludert SCD og sjeldenere SCA.  

3.2 Ung idrettsutøver  

Ordet idrettsutøver (’athlete’) defineres ulikt i litteraturen. I noen studier brukes definisjonen i 

betydning toppidrettsutøver hvor det er snakk om elite utøvere som presterer på et topp 

internasjonalt nivå. I andre studier brukes konkurerende utøver, hvor det er snakk om en som 

deltar i organisert idrett hvor konkurranse mot andre er en sentral del av idrettsutøvelsen og 

det stilles høye krav til prestasjon og oftest en form for systematisk, intensiv trening26. Noen 

legger til grunn frekvensen og intensiteten av treningen (mer enn 4 ganger i uken med 

intensiv trening) i definisjonen av idrettsutøver. Ytterligere noen definerer idrettsutøver etter 

maksimalt oksygenforbruk (>50mlO2/kg/min hos menn) eller mer enn 120% av forventet 

verdi sammenliknet med tilsvarende referansegruppe27. Høyt maksimalt oksygenopptak 

henger ofte sammen med intensiv trening og utviklingen av idrettshjerte28, en fysiologisk 

tilstand beskrevet senere. 

 

Vi ser fordeler og ulemper med de ulike definisjonsformene av en idrettsutøver: Med en 

definisjon som favner bredt, som antall intensive treninger per uke, så inkluderes flere utøvere 

og man har muligheten til å fange opp flere med screening. Samtidig vil man antagelig 

inkludere utøvere med mindre andel intensiv trening og mindre risiko for å dø, dermed vil 

man sannsynligvis øke andelen falsk positive relativt til antall sanne positive. Ved en 

definisjon basert på fysisk kapasitet (VO2-maks) så kan det tenkes at man fanger opp utøvere 

som trener intensivt uavhengig av idrettslig nivå, og som dermed har en økt risiko for 

plutselig hjertedød. Samtidig er det få utøvere som gjennomgår en slik test (selv om det finnes 

løpetester som estimerer maksimalt oksygenopptak). I tillegg finnes det nok utøvere som vil 
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kunne klare seg på et høyt nivå i en idrett med relativt lavt oksygenopptak, men som allikevel 

gjennomfører intensiv trening og anstrenger seg maksimalt i konkurranse. I tillegg vil noen av 

tilstandene som leder til plutselig hjertedød nedsette kardiell funksjon og dermed også 

oksygenopptak. Ved de snevre definisjonene som kun inkluderer utøvere på toppnivå (med 

store krav til prestasjon i konkurranse og trening) vil sannsynligvis hjertescreeningen bli mer 

spesifikk, men store grupper utøvere som gjennomfører intensiv trening vil falle utenfor. På 

tross av lavere forekomst av plutselig hjertedød i gruppen med mindre intensiv trening så vil 

det totale antallet kunne bli større, da denne gruppen vil være vesentlig større i antall.  

 

Ung idrettsutøver defineres som en person under 35 år 29. Dette skillet på alder over/under 35 

år er relevant da den vanligste årsaken til plutselig hjertedød hos de under 35 år er medfødte, 

mens den vanligste årsaken til plutselig hjertedød hos de over 35 år er ervervet hjerte-

/karsykdom (som ellers i befolkningen)30. Dette vil nødvendigvis føre til et ulikt fokus hva 

gjelder screening og en ulik behandling og oppfølging av utøverne. Denne aldersgrensen 

kunne kanskje vært noe lavere, da forekomsten av hjerteinfarkt øker ved økende alder. 

Allikevel bruker vi over/under 35 år som skille mellom ung og ”gammel” da dette er mest 

hensiktsmessig for å unngå å ekskludere relevant litteratur. 

 

3.3 Idrettshjerte  

Hos veltrente idrettsutøvere kan det være vanskelig å skille mellom fysiologiske forandringer, 

også kjent som «athlete´s heart» (idrettshjerte) og patologiske forandringer i hjertet31. Dette 

kan gjøre det vanskelig å oppdage de som er i risikogruppen for å få plutselig hjertedød 24. 

Idrettshjerte kjennetegnes av elektriske og fysiske endringer i hjertet hos utøvere som bedriver 

intensiv trening. Dette kommer til uttrykk i redusert hjertefrekvens, økt slagvolum, nedsatt 

perifer motstand og økt størrelse på hjertet. De elektriske forandringene kan komme til 

uttrykk på EKG, hyppig forekomne (og ofte normale) funn hos idrettsutøvere kan være høyre 

grenblokk, tegn på venstre ventrikkel hypertrofi og sinus bradykardi. Dette er EKG-funn som 

ikke nødvendigvis krever ytterligere oppfølging hos idrettsutøvere.33 En ekkokardiografisk 

undersøkelse kan påvise at venstre ventrikkel er dilaterert og hypertrofisk. Trening fører i 
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tillegg ofte til dilatasjon av høyre ventrikkel og bilateral dilatasjon av atriene34. Denne 

remodelleringen kan bli uttalte nok til å etterlikne en patologisk tilstand, men venstre 

ventrikkels systoliske og diastoliske funksjoner i aktivitet vil være normale34. Ekkokardiografi 

kan stort sett brukes til å skille mellom idrettshjerte og patologiske tilstander(som hypertrofisk 

kardiomyopati). I tvilstilfeller vil en periode (ofte 3 måneder) uten fysisk aktivitet 

(’Detraining’) som regel normalisere hjertets størrelse hos de med fysiologiske forandringer, 

men ikke hos de med patologiske forandringer34. 

 
 

3.4 Kardiomyopati  

Kardiomyopatier er en gruppe hjertelideser hvor en har primær sykdom i hjertemuskelcellene 

som fører til kardiell dysfunksjon og strukturelle endringer i hjertet. Dette kan komme til 

uttrykk som vanlige hjerterelaterte symptomer som dyspné, angina, synkoper eller 

palpitasjoner. Hos noen få vil det første tegnet på sykdom være plutselig hjertestans. Intensiv 

og hyppig trening virker å påvirke sykdomsbildet negativt for hypertrofisk og arytmogen 

høyre ventrikkel kardimyopati35 36 37. Disse to tilstandene er regnet å være blant de hyppigste 

årsakene til plutselig hjertedød blant idrettsutøvere26. 

  

3.4.1 Hypertrofisk kardiomyopati  

Hypertrofisk kardiomyopati er en autosomal dominant nedarvet hjertesykdom som fører til 

venstre ventrikkel hypertrofi 38. Dette er den vanligste genetiske hjertesykdommen og man 

antar at 1 av 500 i den generelle populasjonen har denne tilstanden. De færreste som har 

diagnosen vet om det og et stort flertall er udiagnostisert39. Diagnosen hypertrofisk 

kardiomyopati stilles på bakgrunn av en hypertrofisk og ikke-dilatert venstre ventrikkel, i 

fravær av andre tilstander som kan føre til samme grad av hypertrofi. Ekkokardiografisk 

kriterie for diagnosen er en veggtykkelse > 15 mm i venstre ventrikkel. I motsetning til 

endringene i et idrettshjerte så vil venste ventrikkels diameter bli mindre ved hypertrofisk 
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kardiomyopati 40. Kardiell MR kan også brukes som et supplement til ekkokardiografi for å 

stille diagnosen34.  

 

3.4.2 Dilatert kardiomyopati  

Ved dilatert kardiomyopati er diameteren i venstre ventrikkel betydelig forstørret, og det vil 

være en systolisk dysfunksjon, i fravær av koronarsykdom og patologisk hemodynamisk 

belastning41. Når hjertemuskelveggen svekkes så mye at hjertet ikke klarer å kompensere 

lenger, utvikles hjertesvikt. Etiologien er i de fleste tilfellene idiopatisk (uten kjent årsak), 

men man har beregnet at 30-50% av disse tilfellene er arvelige. Pasienter kan også utvikle 

dilatert kardiomyopati etter gjennomgått eller ved pågående myokarditt. Den endelige 

diagnosen stilles ved hjelp av ekkokardiografi samtidig som koronarangiografi er normal eller 

ikke kan forklare endringene i hjertet. Ekkokardiografisk undersøkelse vil påvise den nevnte 

dilatasjonen og svekkelsen av venstre ventrikkelfunksjon, som ikke kan forklares av andre 

årsaker42.  

 

3.4.3 Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati  

Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC) er en arvelig sykdom og er assosiert med 

ventrikulære arytmier og økt risiko for plutselig hjertedød, særlig hos unge og idrettsutøvere 

43. Sykdommen innebærer en defekt i desmosomene som fungerer som et lim mellom 

kardiomyocyttene. Høyt trykk i ventriklene inntrer ofte ved idrettsaktivitet og kan derfor 

forårsake at kardiomyosyttene kan bli skadet. Etterhvert skjer det en omdannelse av 

kardiomyocytter til fett og bindevev. Dette vil igjen påvirke den elektriske aktiviteten til 

hjertet, noe som i visse tilfeller fører til utvikling av malign arytmi og plutselig hjertedød35. 

Ved makroskopisk undersøkelse ved obuksjon kan man i noen tilfeller dilatert høyre atrium 

og ventrikkel, i tillegg til områder hvor hjertemuskulatur er erstattet med fett44. EKG kan 
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påvise mistanke om ARVC hos en stor andel av idrettsutøvere med sykdom.35 Det er bevist at 

idrettsaktivitet er direkte skadelig hos pasienter med ARVC37.  

3.5 Kardielle kanalopatier 
Kanalopatier er en fellesbetegnelse på arvelige tilstander med patologi i ionekanalene i hjertet. 

Hjertet er strukturelt normalt og vil være upåfallende ved makroskopisk- og 

ultralydundersøkelse, dette kan gi vansker ved en obduksjon etter plutselig, uforklarlig død. 

EKG vil i de fleste tilfeller kunne påvise kanalopatier. Moderne ekkokardiografiske metoder 

kan også vise spesifikke endringer i kontraktraksjonen av venstre ventrikkel hos lang QT-

syndrom45. Det skjer også stadige fremskritt innen genetisk diagnostikk som gjør at man kan 

identifisere tidligere skjulte tilfeller av kardielle kanalopatier34. Felles for disse forandringene 

er at de fører til en elektrolyttforstyrrelse i hjertemuskelcellene som i noen tilfeller kan lede til 

en malign arytmi og død. En person kan ha en slik tilstand asymptomatisk hele livet, mens det 

for andre kan oppdages ved hjertebank eller svimmelhet. For noen er det første symptomet på 

sykdommen plutselig hjertedød. Blant idrettsutøvere er det Brugada syndrom og langt QT-

syndrom som oftest fører til plutselig hjertedød3.  

 

3.6 Hjertescreening  
Screening brukes i en populasjon for å identifisere sykdom hos individer uten symptomer 

eller tegn på sykdom. Verdens helseorganisasjon(WHO) har definert følgende kriterier som 

bør oppfylles før implementering av et eventuelt screening-program: 

• Tilstanden man screener for bør være et viktig helseproblem. 

• Den bør kunne oppdages på et tidlig tidspunkt. 

• Det bør finnes behandling for tilstanden som er mer fordelaktig tidlig enn sent i 

sykdomsforløpet. 

• Den diagnostiske testen bør være akseptabel. 

• Det bør foreligge kllare retningslinjer om hvem av de screenede man skal behandle.  

• Prossessen bør være kostnadseffektiv. 

• Screeningen bør være pålitelig, spesifik og sensitiv. 
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Disse kriteriene er overførbare til hjertescreening og må oppfylles. «Et viktig helseproblem» 

innebærer at tilstanden har en viss insidens i befolkningen. Det er blant annet disse kriteriene 

vi har tatt utgangspunkt i når vi har strukturert denne litteraturgjennomgangen og i punktene 

som omtales i oppgaven. 

 

 

Hjertescreening av unge idrettsutøvere kan gjøres med de samme undersøkelsene som brukes 

i kardiologisk utredning av mange andre pasientgrupper med hjertesykdom. Anamnesen er 

helt sentral. Man bør fokusere på opplevde symptomer som svimmelhet, besvimmelse og 

hjertebank. I tillegg bør man spørre etter medfødte sykdommer/misdannelser og forekomst av 

plutselig uforklart død og tilfeller av hjertesykdom i familien. Videre brukes 

blodtrykksmåling, EKG, ekkokardiografi og nukleær medisinske metoder. Ulike fagmiljøer 

har ulike anbefalinger til screening av unge idrettsutøvere. Tradisjonelt har man i USA brukt 

sykehistorie og fysisk undersøkelse for å fange opp utøvere med økt risiko for plutselig 

hjertedød.17 I Europa har European Society of Cardiology (ESC) i tillegg til undersøkelse og 

anamnese anbefalt å bruke EKG i screeningen.18 Årsaken til denne uenigheten mellom de to 

fagmiljøene er at EKG tidligere ga opp mot 20% falske positive hos idrettsutøvere. Med 

intensiv trening vil det skje fysiologiske endringer i hjertet som ofte kan likne på patologiske 

forandringer på EKG. På tross av relativ høy sensitivitet ville en bred screening med EKG 

tidligere kunne resultert i svært høye kostnader på grunn av ekstraundersøkelser av falske 

positive utøvere. Dette har endret seg etter at ESC med flere har videreutviklet kriterier 

spesifikt for tolkningen av idrettsutøveres EKG. Dette har økt spesifiteten til 97% og bevart 

opprinnelig sensitivitet.46 Arbeidet med å finpusse kriteriene har i det siste dreid seg om 

tilpasninger etter kjønn, alder og etnisitet, men det er trolig enda muligheter for forbedring og 

det har vært foreslått egne kriterier også avhengig av idrettsgren. De fysiologiske endringene 

som følger intensiv trening kjennetegnes av et forstørret hjerte og langsom puls og refereres 

til som athlete´s heart.34 Det er denne funksjonelle og godartede forstørrelsen som på EKG 

kan etterlikne de patologiske forandringene man ser ved blant annet hypertrofisk 

kardiomyopati.40 Ekkokardiografi kan med stor nøyaktighet brukes for å skille athlete´s heart 

fra alvorlige patologiske tilstander i hjertet.34 Ultralyd av hjertet brukes i dag som en del av 

den rutinemessige medisinske undersøkelsen av toppfotballspillere i Europa15, også i 

Norge.16 På grunn av kostnadene knyttet til undersøkelsen er den tradisjonelt regnet å være 

en del av den videre utredningen av en selektert gruppe etter screening. Dette kan i 
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midlertidig endre seg etter hvert som de håndholdte ultralyd apparatene blir bedre og 

rimeligere. I tilfeller hvor ekkokardiografi ikke gir sikkert svar vil man kunne bruke andre 

nukleærmedisinske metoder som kardiell MR med kontrast (late gadolinum enhancment, 

LGE) eller kardiell CT for å stille sikker diagnose34.  

 

Hensikten med denne oppgaven er først og fremst å vurdere om hjertescreening av unge 

idrettsutøvere i noen som helst form burde innføres i Norge. Dette innebærer åpenbart en 

også en vurdering av hva slags screening-metode som eventuelt skal innføres. I oppgaven vil 

vi for enkelhetsskyld allikevel stort sett bruke begrepet hjertescreening som fellesbetegnelse 

på alle former for screening-alternativer, foruten når vi konkret vurderer de ulike metodene 

opp mot hverandre. 
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4 Resultater  

4.1 Insidens av plutselig hjertedød  
Det vil generelt ved all form for screening være slik at en høyere insidens av tilstanden det 

screenes for, vil tale for screening, mens det ved sjeldnere tilstander stilles strengere krav til 

sensitivitet og spesifisitet ved screeningen. For at screening av en subpopulasjon skal være 

aktuelt og etisk riktig, bør insidensen av tilstanden være vesentlig større enn hos den 

sammenliknbare befolkningen. Det er etablert at idrettsutøvere har en høyere forekomst av 

plutselig hjertedød enn andre47 34, det har vært anslått opptil 5 ganger så høy forekomst48. 

Risgaard (2016) kom i Danmark riktignok frem til at insidensen for SCD var lik blant 

idrettsutøvere som resten av befolkningen, men dette resultatet kan ikke direkte overføres til 

vår studie på tross av likheten i populasjon.49 Denne studien baserer seg på gjenomgang av 

dødsårsaksregister og inkluderer kun dødsfall under eller like etter sportsutøvelse. I tillegg 

skiller ikke studien mellom idrettsutøvere som utøver idrett og normalbefolkningen ellers som 

utøver idrett ved dødsfallet. SCA med suksessfull gjennopplivning er heller ikke inkludert i 

denne studien (naturlig nok). 

 

Den økte forekomsten kan skyldes flere ting. Ved en lik fordeling av genotyper for de ulike 

kardiomyopatiene i befolkningen vil utøvernes intensive trenings- og konkurranseregime 

kunne stimulere til utvikling av fenotypen av sykdommen50. Ved fysisk anstrengelse øker 

idrettsutøverens puls og slagvolum. Stresset på hjertemuskelcellene øker og sannsynligheten 

for at det skal oppså en arytmi øker. Slike kardielt stressende situasjoner er utøverene oftere i 

en andre. En annen årsak til plutselig hjertestans er traume mot brystet, commotio cordis. Ved 

noen idretter er det en økt risiko for slag mot brystet, for eksempel baseball og 

nærkontaktidretter. Bruk av prestasjonsfremmende midler i idrett som amfetamin, kokain og 

anabole steroider kan føre til plutselig hjertedød på kort og lang sikt34.  

 

I en vurdering av hjertescreening er det helt essensielt å kjenne den sanne forekomsten av 

plutselig hjertedød (SCD) blant unge idrettsutøvere. Det har vært gjort mange forsøk på å 

komme frem til en riktig insidens, og resultatene spriker. I litteraturen finner man 
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insidensberegninger fra 33:100 000 per år, ned til 0,1:100 000 (se tabell 2 for oversikt).23 I en 

nylig publisert studie fra Storbritannia hvor man screenet over 11 000 unge fotballspillere 

over en 20 års periode var insidensen av SCD 6.8:100 000, dette var forekomsten i en allerede 

hjertescreenet populasjon (med EKG og ultralyd)11. Årsakene til spredningen er flere, noe av 

forklaringen ligger i hvilken populasjon som er undersøkt. Et viktig spørsmål er om 

insidensvariasjonen er reell eller om det er den metodiske variasjonen i de ulike studiene som 

er skyld i forskjellene. Sannsynligvis er det både reelle variasjoner i tillegg til at 

utvalgsmetoden vil påvirke resultatene.  

 

Visse idrettstyper har tilsynelatende en høyere forekomst av SCD enn andre, fotball i Europa 

og basketball og amerikansk fotball i USA har en høyere forekomst av SCD enn andre 

idretter.3 Dette kan skyldes idrettenes egenart med høy intensivitet og krav til mye intensiv 

trening, men kan også skyldes svært høy deltakelse i disse idrettene med mulighet for 

systematisk feil. Et tenkt eksempel på dette kan være at man ved høy deltakelse i 

befolkningen senker terskelen for deltakelse og dermed også inkluderer utøvere med lavere 

fysiske (kardiopulmonære) forutsetninger og allerede utviklet hjertesykdom. 

 

 Det er vist en 3-9 ganger så høy forekomst av SCD hos menn enn kvinner4 5 6 17 51. Studier 

fra USA har også vist en 3 ganger så høy forekomst av SCD blant afro-amerikanske 

idrettsutøvere sammenliknet med hvite3. Ulike definisjoner av idrettsutøver-begrepet vil også 

påvirke sammensetningen av den undersøkte populasjonen. Ved en snever definisjon som kun 

inkluderer toppidrettsutøvere vil du inkludere de med mest ekstrem trening og således mest 

kardiell stimulans. Det kan tenkes at det i denne mer selekterte, elite-gruppen vil være en 

høyere forekomst av plutselig død. Ved en bredere definisjon av begrepet idrettsutøver vil 

trolig insidensen nærme seg den til den sammenliknbare befolkningen. En studie som støtter 

dette, så på forekomsten av plutselig død blant amerikanske college-utøvere inndelt i et 1., 2. 

og 3. divisjonssystem. Her hadde utøverne på det høyeste nivået en insidens av SCD 1:29 000 

årlig, i 2. divisjon var insidensen 1:42 000, og i 3. divisjon var insidensen 1:95 000.53 
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En annen viktig årsak til de spredte insidensberegningene er metoden som har vært brukt til å 

innhente data over dødsfall. En av de vanligste metodene for å innhente data har vært media-

søk, hvor forskerne har foretatt nettsøk for å finne døde utøvere. En slik passiv, retrospektiv 

måte å innhente data på er sårbar og usikker. Man vil med denne metoden sannsynligvis gå 

glipp av mindre profilerte dødsfall og dødsfall fra små steder som ikke får så mye media-

oppmerksomhet. Dermed vil man få en underestimert insidens. I tillegg vil denne metoden 

kunne gi et bilde av en kunstig økning i insidens med tid, da slike studier har vært gjenomført 

med tidsperioder helt tilbake til 80-tallet. Søkemotorer, internett og media-plattformer 

utvikles og det er trolig lettere å innehente slike data fra nyere tid. En annen metode for data 

innhenting, spesielt i USA, er søk i utbetalte forsikringskrav. Denne metoden vil også enkelt 

kunne underestimere dødsfall, dødsfall som ikke skjer under organisert idrettsutøvelse vil som 

regel ikke være oppført i slike registere. Utøvere som dør like etter aktivitet, eller på fritiden 

ellers vil heller ikke regnes med, på tross av at hjertestansen kan skyldes deres fysiske 

aktivitetsnivå.  

 

En annen metode er å bruke dødsårsaksregister. Da mister man muligheten til å inkludere 

SCA og man vil ikke få en sikker dødsårsak i noen tilfeller. Videre er det vanskelig å definere 

de døde som konkurrerende idrettsutøvere (for det er som kjent ikke nok å kun utøve sport). 

Dødsfall som i et dødsårsakregister står oppført som plutselig hjertestans i søvne, kan skyldes 

en idrettsutøver økte risiko for plutselig hjertedød, på tross av at dette ikke kommer frem i 

dødsregisteret. En insidensstudie gjennomført av Risgaard i 2016 er et eksempel på en slik 

retrospektiv studie49 hvor han brukte skillet sportsrelaterte dødsfall (under eller like etter 

idrettsutøvelse) satt opp mot annen plutselig hjertedød. En liknende type studie gjorde 

Solberg et al i Norge i 20095. Det er naturlig å bruke et slikt skille når man bruker et 

dødsårsaksregister som informasjonskilde da et slikt register ikke har mye inormasjon den 

avdøde utover det aktuelle ved dødstidspunktet. Man fanger med denne metoden kun opp 

dødsfall som skyldes idrettsutøverens livsstil dersom dødsfallet skjer under eller like etter 

aktivitet.  
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Hittil har vi beskrevet usikkerhet når det gjelder antall døde, eller nevneren i ”insidens-

brøken”, det er ofte også knyttet usikkerhet til telleren, eller antall idrettsutøvere. Dette tallet 

er ofte et estimat basert på mer eller mindre sikre kilder og legger til enda en variabel i 

beregningen av insidens. Det finnes unntak til dette, det finnes prospektive studier hvor man 

har undersøkt effekt av screening så har man fulgt en screenet gruppe utøvere og har dermed 

en definert cohorte.10  

 

I tabellen nedenfor er et utvalg av studier som har sett på insidens av plutselig hjertedød blant 

unge idrettsutøvere. Insidensen er svært varierende fra studie til studie hvor den eldste studien 

har den laveste insidensen. Vi har inkludert en studie hvor Eckart et al57 undersøkte 

forekomsten av plutselig hjertedød blant ungt millitær-personell. Denne gruppen kan på 

mange måter sammenliknes med idrettsutøvere. Begge gruppene er etnisk heterogene og det 

stilles krav til fysisk form. Forfatterne kom frem til en insidens av plutselig hjertedød på 2,4-4 

per 100 000 hos millitærpersonell fra 18 til 35 år, dette er altså ikke inkludert plutselig 

hjertestans med suksefull gjenopplivning. Hverken nevneren(antall personell) eller telleren 

(antall døde) er estimater, men reelle tall ved hjelp av personellregister, obligatorisk 

dødsfallsregister og obduksjoner av alle døde.  Dette gir en sikrere insidensberegninger 

sammenliknet med de tidligere beskrevne metodene. I studien fremkommer det også at 

omtrent 0.015% diskvalifiseres årlig som følge av et spørreskjema som spør etter kardielle 

misdannelser, symptomer på arytmi, hypertensjon og kjent strukturell hjertesykdom. Dette vil 

si at den undersøkte populajsonen gjenomgår en form for screening og den nevnte insidensen 

er fra en screenet gruppe og kan være underestimert. 

 

Det er imidlertidig interresant å se forekomsten av SCD Malhotra et al kom frem til i 

Storbritannia etter å ha gjenomført et hjertescreening-program inkludert ekg og 

ekkokardiografi. De fant en insidens av SCD på 6,8 per 100 000 utøvere årlig blant den 

screenede populasjonen, en insidens høyere enn de fleste studier på ikke-screenede utøvere. 

Dette var en prospektiv studie med obligatorisk dødsfallsregister og et kjent antall utøvere, 

tallene er svært pålitelige, men det totale antallet plutselige hjertedødsfall var kun 8. Dette 

gjør at resultatet kan være mer utsatt for tilfeldige svingninger og tilfeldigheter når det gjelder 

sammensetning av populasjonen. Deltakerne i studien var mellom 15-17 år gamle og 95% var 
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gutter og tilknyttet fotballakademiene til toppfotballklubbene i Storbritannia, altså talentfulle, 

hardtsatsende, mannlige fotballspillere noe som kan være med å forklare den høye 

forekomsten av SCD (mye intensiv trening, fotball og hankjønn). 2 av 8 utøvere som døde av 

SCD fikk påvist hypertrofisk kardiomyopati, men gikk i mot medisinsk råd og fortsatte 

idrettsutøvelse, noe som reduserte effekten av hjertescreeningen11. 

 

Insidensstudier i generelle populasjoner av idrettsutøvere: 

Forfatter  År  Land  Metode Populasjon  Insidens av SCD Alder  Antall hjertedøde  

Van 

Camp et 

al55 

1995 USA Retrospektiv 

kohorte – 

mediasøk for å 

finne SCD. 

College 

idrettsutøvere 

og 

videregående 

skole  

1:300 000  17-24 100 

Corrado 

et al56 

2003 Italia Prospektiv 

kohorte-studie 

med 

obligatorisk 

register. 

Idrettsutøvere 

og unge 

personer 

1:47 600 

idrettsutøvere 

1: 142 900 unge 

personer 

12-35 55 

Eckart et 

al57 

2011 USA Retrospektiv 

kohorte. 

Obligatorisk 

register over 

dødsfall. Kjent 

antall personell. 

Millitær-

personell  

< 20 år, 1:29,673 

20-24 år, 1:40,983 

25-29 år, 1:30,120 

30-35 år, 1:25,000 

18-34 298 

Risgaard4

9 

2010 Danm

ark 

Retrospektiv 

kohorte 

Idrettsutøvere 

og unge 

personer 

1:82 645 (sports-

relaterte dødsfall) 

 

12-35 15 sportsrelaterte 

SCD (under 

aktivitet eller 

innen 1 time). 

Steinvil et 

al12 

2011 Israel Retrospektiv 

kohorte. Media 

søk i to aviser. 

Estimert antall 

idrettsutøvere. 

Idrettsutøvere  Første: 

1:39 370  

Andre:  

1:37 593 

12-44 24 

Solberg 2009 Norge Retrospektiv Fysisk aktive 0.9:100 000 15-34 23 
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et al5 kohorte, 

estimert antall 

idrettsaktive 

menn 

Malhotra 

et al11 

2018 Storbr

itannia 

Prospektiv 

kohorte med 

obligatorisk 

registrering av 

dødsfall. Kjent 

antall utøvere. 

Hjerte-

screenede 

idrettsutøvere 

6.8:100 000 16.4 ±1.2  8 

 

 

Harmon et al gjenomførte i 2014 en omfattende, systematisk gjenomgang av studier som har 

sett på forekomsten av SCD blant idrettsutøvere. De kom frem til at studiene med høyest 

metodisk kvalitet har insidens-estimater på fra 1:40 000 til 1:80 000, og forfatterne 

konkluderte med at et insidens-estimat på rundt 2 dødsfall per 100 000 utøver årlig generelt er 

å akseptere og bør regnes som et minimum, da ikke inkludert SCA 23. Dette er en over dobbelt 

så høy insidens som Solberg et al5 beregnet i 2009 i Norge. Denne norske studien kom frem 

til en insidens på 0.9:100 000 etter å ha undersøkt det norske dødsårsaksregsiteret og estimert 

antall fysisk aktive unge menn. Dødsfall som kunne klassifiseres som plutselige og relateres 

til idrettsutøvelse ble inkludert. Forfatterne selv skriver at antall døde av SCD i forbindelse 

med idrett er et minimumstall da de var nødt til å ekskludere dødsfall som følge av vansker 

med å knytte de til idrett. Videre er dødsfallene direkte sportsrelaterte og ikke fra gjennom 

hele døgnet. I studien blir begrepet idrettsutøver brukt bredt (som fysisk aktive unge menn) og 

vil derfor gjøre insidensen mer lik den i normalbefolkningen. Studien er allikevel eneste av 

sitt slag i Norge og gir omtrent lik beregnet insidens som tilsvarende studier i andre land, noe 

som kan tyde på at insidensen i Norge er lik den i USA og resten av Europa. 
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4.2 Årsaker til plutselig hjertedød 
 

Årsakene til plutselig hjertedød varier mellom ulike populasjoner og ulike aldersgrupper. Hos 

unge (<35år) indrettsutøvere er det medfødte og arvelige tilstander som er hyppigste årsak til 

plutselig hjertestans, mens ervervet hjertekarsykdom dominerer hos eldre (>35år) utøvere57 34. 

Det virker rimelig å legge til grunn at den genotypiske forekomsten av hjertesykdom er lik 

eller lavere (dersom syke har nedsatt hjertefunksjon og derfor unngår idrett) blant 

idrettsutøvere sammenliknet med befolkningen ellers. Når insidensen av plutselig hjertedød er 

rundt 3 ganger høyere hos idrettsutøvere tyder det i seg selv på at idrettsutøvelsen i seg selv 

øker sjansen for å utløse malign arytmi hos syke og/eller stimulerer til utvikling av fenotypen 

av sykdom. Dette gjenspeiles i rettningslinjer fra den amerikanske og den europeiske 

hjertemedisinske forening for oppfølging av personer med myokarditt og hypertrofisk og 

arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopti hvor intensiv idrettsaktivitet er frarådet58 70.  

 

Den vanligste årsaken til plutselig hjertedød blant idrettsutøvere er hypertrofisk 

kardiomyopati26 58. Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati og myokarditt er andre 

hyppige årsaker. I tillegg er ikke-penetrerende traume mot brystet over hjertet under hjertets 

repolariseringsfase (commotion cordis) en årsak til plutselig hjertestans. I tabellen nedenfor er 

en oversikt over ulike årsaker til plutselig hjertestans blant idrettsutøvere (tabell 2). Ved 

obduskjon ser man i opp mot 30-42% av tilfellene også et strukturelt normalt hjerte, et 

”obduksjons-negativt”-hjerte hvor hjertet fremstår friskt59. Slike dødsfall klassifiseres i noen 

studier som plutselig arrytmisk dødssyndrom (’Sudden arrythmic death syndrome’). Nyere og 

mer utbredt bruk av genetisk analyse post mortem gjør at man oftere enn tidligere finner 

årsaken til disse dødsfallene34. Eksempler på slike primære arrytmogene sykdommer som 

giret strukturelt normalt hjerte ved obduksjon er langt-QT syndrom, katekolaminerg polymorf 

ventrikkeltakykardi (CPVT) og Brugada syndrom60. Å fastslå hyppigheten av dødsårsakene 

blant unge idrettsutøvere er viktig da det legger grunnlaget for screeningmetoder. På 

individnivå er det også svært viktig da de fleste av disse tilstandene som nevnt er arvelige og 

vil forekomme hos rundt 50% av gjenlevende nær familie til avdøde61.  
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Årsaker til plutselig hjertedød blant unge idrettsutøvere: 

MEDFØDTE/GENETISKE TILSTANDER ERVERVEDE TILSTANDER 

Myokardsykdom 

• Hypertrofisk kardiomyopati 

• Arytmogen ventrikulær kardiomyopati 

• Dilatert kardiomyopati 

 

Myokarditt 

Koronararteriesykdom/-anomalier  

• Medfødt koronararterieanomalier 

• Prematur ateromatøs koronararteriesykdom 

 

Traume (commotio cordis) 

Ledningsforstyrrelser  

• Wolff-Parkinson-White Syndrom 

 

Narkotika og prestasjonsfremmende midler 

Klaffesykdom og sykdom i aorta 

• Mitralklaffprolaps  

• Medfødt aortastenose  

• Marfan syndom 

 

Hypo-/hypertermi  

Kannalopatier  

• Medfødt langt QT-tid syndrom 

• Katekolaminerg polymorf ventrikulær 
takykardi (CPVT) 

• Brugada syndrom 

 

Elektrolyttforstyrrelser 

 Koronararteriesykdom  

Tabell 2: Årsaker til plutselig hjertedød blant idrettsutøvere, modifisert fra Dhutia H, et al. (2018)62 

Etter plutselige, uforklarlige dødsfall blant unge idrettsutøvere er det åpenbart på sin plass å 

foreta en obduksjon. Den europeiske hjerteforeningen (ESC) har uttrykt et ønske om at slike 

obduksjoner foretas av patologer med en spesiallkompetanse innen kardiologi25. Et problem 
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ved beregning av fordelingen mellom ulike årsaker til plutselig hjertedød er at det ikke alltid 

er like lett å fastslå dødsårsaken. Noen obduksjoner kan gi funn i gråsonen, som vanskeliggjør 

sikre konklusjoner. Ved idrettshjerte har man en fysiologisk venstre ventrikkel hypertrofi som 

i grensetilfeller kan være vanskelig å skille fra hypertrofisk kardiomyopati, spesielt post 

mortem. I tillegg kan det tenkes at en utøver har medfødte anatomiske varianter i hjertet som 

tillegges vekt ved obduksjon som egentlig kun er et bifunn. Ved obduksjon risikerer man 

derfor en feilklassifisering av dødsårsaker. Spesielt ved retrospektive studier med søk i 

dødsregistre/media og liknende kan en slik årsaksfordeling bli omtrentlig. Ved hjelp av 

prospektive studier og obduksjoner av alle døde utøvere i spesialiserte sentre (som Corrado et 

al10 og Dhutia et al11 har gjenomført i hhv. Italia og Storbritannia) vil vi få sikrere tall. De 

studiene som foreligger på etiologien bak plutselig hjertedød gir allikevel en grov oversikt 

over årsakene. I diagrammet nedenfor har vi brukt data fra en retrospektiv studie gjort av 

Maron et al publisert i 20093 av 1866 plutselige dødsfall blant idrettsutøvere i USA over en 25 

års periode. Litt over 1000 av dødsfallene ble tilskrevet kardiell årsak og i omtrent 350 av 

disse tilfellene kunne man ikke tilskrive dødsfallet en sikker årsak. Dette skyldtes flere 

grunner, noen ganger fordi detaljene fra obduksjonen var unntatt offentligheten, andre ganger 

fordi obduksjonsrapportene var usikre eller for lite detaljert. Hvor mange av disse omtrent 350 

dødsfallene som er å regne som ”obduksjons-negative”-dødsfall er ikke mulig å si noe om ut i 

fra studien. Fordelingen blant de resterende kardielle dødsfallene (med kjent dødsårsak) har vi 

illustrert ved hjelp av digrammet nedenfor. 
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Fordeling av årsakene til SCD blant unge idrettsutøvere. Diagram med data fra Maron BJ, et al (2009)3. Totalt antall tilfeller 

755.  WPW: Wolf-Parkinson-White-syndrom, HCM:Hypertrofisk kardiomyopati. 

 

4.3 Metoder for hjertescreening 
 

Det har vært brukt ulike metoder for screening av unge idrettsutøvere for hjertesykdom. I 

Minnesota i USA brukes anamnese og fysisk undersøkelse17, i Italia brukes anamnese, fysisk 

undersøkelse og EKG10, i England brukes det i en selektert populasjon i tillegg 

ekkokardiografi11. Ved bruk av anamnese som screening-metode, undersøker man om det er 

andre familiemedlemmer som har kjent hjertesykdom eller som har dødd av plutselig 

hjertedød. I tilegg spør man etter symptomer som kan være tegn på underliggende 

hjertesykdom, for eksempel palpitasjoner, brystsmerter og synkope/svimmelhet. Ved positivt 
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svar på et av disse spørsmålene, vil man utrede videre med EKG og ekkokardiografi. I en 

enkeltstudie som undersøkte familiene til de som hadde dødd av plutselig hjertedød, fant 

forskerne at 30 prosent av utøverne hadde en historie der andre familiemedlemmer hadde 

dødd plutselig før 45 års alder 63. 

 

Fysisk undersøkelse har også blitt brukt som screeningmetode og er kombinert med anamnese 

den anbefalte hjertescreeningen fra Den Amerikanske hjertemedisinke forening (AHA)17. Ved 

denne typen screeing blir utøverne undersøkt for bilyder og unormale hjertelyder, i tillegg 

måles blodtrykk. Eventuelle funn kan være tegn på underliggende medfødte hjertefeil, blant 

annet klaffesykdom. Ved positive funn vil utøverne bli videre utredet med ekkokardiografi og 

i noen tilfeller kardiell magnettomografi (CMR) eller arbeids-EKG. I en retrospektiv 

undersøkelse av 134 unge idrettsutøvere som hadde dødd av plutselig hjertedød, hadde 115 

gjennomgått en fysisk undersøkelse som ”pre-participation”-screening. I denne screeningen 

var det kun 3 % som på forhånd hadde en mistenkt underliggende hjertesykdom64.  

 

Ved bruk av 12-avlednings hvile-EKG er det svært viktig å benytte EKG-kriterier beregnet på 

idrettsutøvere når man ser etter patologi. Videre har menn og kvinner egne kriterier, og 

idrettsutøvere etnisk fra Afrika(med unntak av de arabiske landene i nord) egne kriterier. De 

nyeste internasjonale retningslinjene for tolkning av idrettsutøveres EKG kom i 201765 og har 

ifølge nylig publisert britisk studie på nesten 5000 utøvere økt spesifisiteten til EKG som 

hjertescreening metode til 97%, mens sensitiviteten er bevart. Videre ble andelen utøvere som 

ble henvist til ekkokardiografi redusert med 66%, andelen som ble henvist til arbeids-EKG 

ble redusert med 29% og andelen som trengte kardiell MR ble redusert med 25% 

sammenliknet med den europeiske hjerteorganisasjonens kriterier fra 201046. Dette gir både 

kostnadsbesparelser og mindre bekymringer blant friske idrettsutøvere. Disse retningslinjene 

gjør også en standardisering av hjertescreening på tvers av landegrenser og behanadlere 

enklere. 

 

En meta-analyse gjennomført av Harmon et al fra 2015 viste følgende sensitivitet og 

spesifisitet for å oppdage tilstander som kan føre til SCD  for de ulike screeningalternativene: 
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EKG sensitivitet 94 % og spesifisitet 93 % (nyere kriterier har som nevnt ført til en spesifisitet 

på 97%46), for anamnese henholdsvis 20% og 94 %, og for fysisk undersøkelse hhv. 9% og 

97%. Andelen falske positive er lavest for EKG, mens anamnese (8 %) og fysisk undersøkelse 

(10 %) har høyere forekomst av falsk positive66.  

 

 

4.4 Effekt av hjertescreening 

Det er helt avgjørende å ha klarhet i effekten av hjertescreening for å kunne anbefale en 

generell screening av unge idrettsutøvere i Norge. Uten en sikker reduksjon i forekomsten av 

plutselig hjertestans er det umulig å komme med en slik anbefaling. Det finnes noen svært 

relevante publikasjoner med oppfølging av en screenet gruppe unge idrettsutøvere. Et 

problem med alle disse studiene, er at man ikke kjenner hva insidensen av plutselig hjertedød 

ville vært for den samme gruppen uten hjertescreening. Noe som er en forutsetning for å måle 

en nedgang av plutselig hjertedød.  

 

En italiensk studie screenet 42 386 unge idrettsutøvere mellom 12 og 35 år med 26 års 

oppfølgingsperiode. Før-deltakelse (’Pre-participation’) screening blant idrettsutøvere er 

påbudt i Italia.Disse utøverne hjertescreenes med anamnese, fysisk undersøkelse og 12-

avlednings hvile-EKG. Studien fulgte de screenede utøverene og sammenliknet forekomsten 

av plutselig hjertedød blant idrettsutøvere før og etter det ble påbudt med screening. Studien 

viste en reduksjon på plutselig hjertedød fra 3.6/100 000 idrettsaktive år til 0.4/100 000 

idrettsaktive år, tilsvarende en 90 % redusert dødelighet av SCD. Den viktigste årsaken til 

redusert dødelighet var at man oppdaget kardiomyopati (spesielt arytmogen høyre ventrikkel 

kardiomyopati som har høy prevalens i den undersøkte regionen) ved screening10. Denne 

studien la grunnlaget for den europeiske hjerteforeningens anbefaling om at EKG skal 

inkluderes i screening-program av unge idrettsutøvere18. 
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Italienerns suksess med redusert forekomst av SCD ved hjelp av hjertescreening har ikke blitt 

replikert i andre land. Tilsvarende studie i Israel hvor et screening-program inkludert EKG ble 

implementert og i Minnesota i USA hvor hjertescreeningen innebar anamnese og fysisk 

undersøkelse har ikke demonstrert liknende resultater. Begge studiene konkluderte med at 

screeningen ikke reduserte insidensen av SCD blant unge idrettsutøvere12 17. På samme måte 

som Italia, har Israel hatt et påbudt screeningsystem siden 1997 som screener unge 

idrettsutøvere mellom 17 og 34 år. Hjertescreeningen innebærer anamnese, fysisk 

undersøkelse og 12-avlednings-EKG og eventuelle sekundær oppfølging ved funn på primær-

screeningen. For å kartlege antall døde av plutselig hjertedød brukte forfatterne mediasøk i to 

aviser. Deretter sammenliknet de insidensen av SCD i de 12 årene før screening ble innført 

(2.54 døde per 100 000 årlig) med insidensen de 12 årene etter at screening ble påbudt (2.66 

døde per 100 000 årlig) og fant ingen signifikant forskjell. Det er relevant å påpeke at 

metoden for å fastslå antall døde utøvere var søk i to avisers databaser, altså en metode med 

stor mulighet for underestimering, spesielt lenger tilbake i tid. Det kan derfor hende at den 

opprinnelige insidensen var høyere enn beregnet. Forfatterne vil trolig uansett gå glipp av 

dødsfall ved en slik metode, både bed søk i nåtid og langt tilbake i tid.   

 

Studien fra Israel viser at hjertescreening av unge idrettsutøvere har liten effekt på 

forekomsten av plutselig hjertedød og motsier dermed funnene fra Italia. Den italienske 

studiens styrke er at den er en av få prospektive studier, slik at den kartlagte etter innføringen 

av screening er svært nøyaktig insidensen (for denne bestemte populasjonen). Dette fordi de 

kjenner antall utøvere og har et obligatorisk register av plutselig hjertedød. Videre 

gjenomføres obdukjsoner etter dødsfall av patologer med spesialkompetanse innen kardiologi, 

noe som er anbefalt av den Europeiske hjerteforeningen (ESC)25. Ved å gjenomføre en 

randomisert, kontrollert studie (RCT) ville de italienske forskerne kunne styrket egne 

resultater, men hjertescreening er som nevnt lovfestet i italia og man kan derfor ikke ha en 

kontrollgruppe uten hjertescreening. Den italienske studien er kritisert for at perioden de 

brukte for å kartlegge insidensen av SCD kun varte i 2 år, og at det dermed er mulig at 

’baseline’-insidensen er overestimert som følge av tilfeldige svingninger i dødsfall.  
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I 2018 publiserte Malhotra et al11 en britisk studie som fulgte opp over 11 000 

hjertescreenede, unge (15-17 år) gutter(95 % var gutter) i 20 år. Deltakerne var fotballspillere 

på fotballakademiene til de beste fotballklubbene i Storbritannia og ble screenet ved hjelp av 

et spørreskjema, fysisk undersøkelse, EKG og ekkokardiografi. Etter primær screening og 

sekundære undersøkelser ble utøverne enten klassifisert som friske uten behov for oppfølging, 

eller inkludert i en gruppe som skulle følges opp jevnlig. Eller plassert i en siste gruppe 

(0,38% av de screenede) blant de med tilstander som er assosiert med plutselig hjertestans. 

Denne siste gruppen ble enten tilbudt behandling(ablasjon ved Wolf-Parkinson-White 

ledningsforstyrrelse, beta blokker ved langt QT-syndrom, kirurgi ved koronararterie anomali) 

eller frarådet videre idrettsutøvelse. I studieperioden var det 8 tilfeller av plutselig hjertedød i 

den studerte gruppen. Hvorav 2 av disse var blitt frarådet intensiv idrettsaktivitet etter påvist 

hypertrofisk kardiomyopati. 6 av de avdøde hadde normale funn ved primærscreening og 

hadde verken blitt henvist til sekundærundersøkelser eller inkludert i ”oppfølgings-gruppen”. 

Forfatterne utelukket at dette hadde med tolkningen av EKG og ekko-undersøkelsen å gjøre 

ved å blinde to uavhengige kardiologer som også tolket undersøkelsene til å være normale. 

Dermed viser denne studien en svært høy falsk negativ andel på 75%. Som nevnt tidligere er 

insidensen for SCD i denne selekterte og screenede populasjonen høyere enn forventet på 6.8 

dødsfall per 100 000 utøver årlig. I og med dette ikke var en RCT, men en prospektiv 

kohorte-studie er det vanskelig å si noe om hjertescreening hadde effekt på forekomsten av 

SCD. Ved siden av den høye andelen falsk negative belyser studien et compliance-problem, 2 

av de døde utøverne fulgte ikke medisinsk råd om å gi seg med idrett. Ved dårlig etterfølgelse 

fra idrettsutøvere vil en evt screening raskt bli fånyttes. I Italia vil en utøver kunne bli 

utestengt fra idrett ved funn av alvrolig hjertesykdom, der det er altså ikke valgfritt å følge 

kardiologens råd og fortsette idrettskarrieren10.  

 

4.5 Hvem skal screenes?  
 

Det finnes ulike hjertescreeningprogram i verden i dag, noen program  som screener alle 

konkurrerende utøvere, som i Italia har resultert i screening i en stor andel av landets 

befolkning10 og noen program som kun screener en selektert gruppe eliteutøvere som i Norge 
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av fotballspillere og olympiske utøvere16 13. Tanken bak det siste er nok at hjertestans blant 

høy-profilerte toppidrettsutøvere i stor grad vil kunne skade idrettens omdømme og kanskje 

skremme befolkningen ellers fra idrettsutøvelse. Videre kan det tenkes at de hardest satsende 

utøverene er de som trener mest og hardest og således er mest utsatt for hjertestans. Dette 

støttes av en amerikansk studie gjenomført av Toresdahl et al68 som undersøkte insidens av 

hjertestans blant college-utøvere i USA hvor insidensen var fallende med fallende idrettslig 

nivå. Visse idrettstyper har som nevnt tidligere tilsynelatende en høyere forekomst av SCD 

enn andre, fotball i Europa og basketball og amerikansk fotball i USA har en høyere 

forekomst av SCD enn andre idretter3. Det er vist en 3-9 ganger så høy forekomst av SCD hos 

menn enn kvinner4 5 6 17 68. Studier fra USA har også vist en 3 ganger så høy forekomst av 

SCD blant afro-amerikanske idrettsutøvere sammenliknet med hvite3, men dette er ikke 

entydig avklart23.  

 

Alder ved SCD er svært varierende, Malhotra et al. Som hjertescreenet over 11 000 15-17 

åringer raporterte en gjenomsnittsalder ved SCD på 23 år, men med stor spredning i alder11. 

En større amerikansk gjennomgang av 1866 plutselige dødsfall hos idrettsutøvere viste en 

spredning mellom 8 og 39 år med gjennomsnittet på 18±5 år for tidspunkt for SCD. Denne 

spredningen i alder ved plutselig hjertedød kan gjøre screening mer utfordrende og skyldes 

blant annet at utøverene kan utvikle fenotypen av kardiomyopatiene ved forskjellig alder11 42. 

 

4.6 Oppfølging av utøvere med positiv primær-
screening 

 

De vanligste tilstandene som fører til plutselig hjertedød hos unge idrettsutøvere, hypertrofisk 

kardiomyopati, arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati og commotio cordis er ikke 

kurerbare, men det finnes akseptable intervensjoner for å hindre plutselig død. Implanterbar 

hjertestarter (ICD), å avstå fra intensiv trening og beskyttelsesutstyr er intervensjoner som kan 

brukes. For andre av tilstandene som ved en aksesorisk ledningsvei ved WPW-syndrom vil 

ablasjon virke kurrativt. Ved medfødte koronarterie anomalier vil kirurgi kunne være 
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kurrativt. Farmakologisk terapi med med beta blokkere er en effektiv førstelinjebehandling 

for langt QT-syndrom69. Screening for disse tilstandene blant unge idrettsutøvere oppmuntres 

derfor med bakgrunn i at det er etablerte intervensjoner tilgjengelig for å redusere risikoen for 

plutselig hjertedød70. ICD er indikert hos de idrettsutøverne som har høy risiko for plutselig 

hjertedød og kan være effektiv for å redusere dødsfall som følge av malign arytmi hos 

idrettsutøvere som har strukturell eller elektrisk kardiell sykdom70. Retningslinjer utarbeidet 

av den amerikanske (AHA) og europeiske hjertemedisinske (ESC) forening for risiko-

vurdering ved hypertrofisk kardiomyopati foreligger og kan brukes i vurdering av risiko for 

SCD og implantering av hjertestarter hos utøvere med påvist HCM72. Momenter å legge vekt 

på ved vurdering av risiko for SCD ved langt QT-syndrom, Brugada-syndrom og Wolf-

Parkinson-White-syndrom er også utarbeidet av de nevnte foreningene69. 

 

Retningslinjer for tolkning av idrettsutøveres EKG har vært endret hyppig de siste 10 årene46. 

Dette gjør at tidligere studier som omhandler hjertescreening med EKG vil ha en høyere 

forekomst av falsk positive og påfølgende sekundærundersøkelser enn nye. Dette må det tas 

høyde for i fortolkningen av de eldre resultatene. I 2018 publiserte som nevnt Malhotra et al11 

en artikkel etter å ha analysert hjertescreeningen av over 11 000 idrettsutøvere i 20 år. De 

fleste utøverene ble klassifisert som friske uten behov for videre oppfølging. 7 % av utøverne 

måtte gjennom sekundærundersøkelser som trenings-EKG, 24-timers EKG eller kardiell MR 

avhengig av funn. Omtrent 2/3 av disse igjen ble friskmeldt og fikk fortsette idrettsaktivitet 

uten videre oppfølging. En gruppe utøvere (omtrent 4%) fikk fortsette å konkurere, men ble 

fulgt opp med ekkokardiografi og EKG. De fleste av disse hadde enten EKG funn i 

grenseland mot patologi eller medfødte misdannelser uten assosiasjon med SCD (som 

atrieseptum-defekt og ventrikkelseptum-defekt uten store hemodynamiske endringer i hjertet). 

Hos 0.38% av de screenede, unge idrettsutøverne fant kardiologene tilstander assosiert med 

plutselig hjertestans. Halvparten av disse fikk behandling (de fleste ablasjon ved WPW-

syndrom) og fikk returnere til idrettsutøvelse. Det vil si at omtrent 0.2% ble ekskludert fra 

idrett. 

 

 

Corrado et al10 skrev i 2006 en artikkel som omhandlet det lovbestemte screeningprogrammet 

i Italia. Der fremkommer det at omtrent 9% av utøverne i Italia måtte gjennom sekundære 
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undersøkelser etter primær screening med EKG, fysisk undersøkelse og anamnese. Her var, i 

motsetning til den nevnte britiske studien ekkokardiografi ikke en del av primærscreeningen, 

men den hyppigste forekomne sekundære undersøkelsen. Etter sekundære undersøkelser ble 

75% av utøverne friskmeldt, mens de resterende (2% av totalen) ble ekskludert fra idretten. 

Det var allikevel kun 0,2% av alle utøverne som hadde en tilstand forbundet med SCD, 

relativt nærme 0.38% fra den britiske studien. Tallet på ekskluderte utøvere er nesten 10 

ganger så høyt som i den italienske sammenliknet med den britiske studien. Andelen falsk 

positive i den italienske studien var 7%, litt høyere enn den britiske studien. 

 

 

4.7  Negative Aspekter ved hjertescreening 
Innføring av et screening program av alle idrettsutøvere i Norge, med en bred definisjon av 

begrepet idrettsutøver vil resultere i en screening av flere hundre tusen unge, idrettsutøvere 

som antas å være friske. Dette er en gruppe som ellers ville hatt relativt kontakt med 

helsevesenet. Kostnadene knyttet til dette er åpenbart store, men man risikerer også at disse 

friske ungdommene sykeliggjøres. Det vil være nødvendig med svært god informasjon for å 

hindre at ungdom ser på idrett som farlig eller seg selv som syke, når tilstanden det screenes 

for er såpass sjelden. Ved funn av arvelig patologi hos en ung utøver utløses også det kjente 

problemet innen medisinsk genetikk hva gjelder å informere utøverens nære familie.  

 

4.7.1 Falsk positive utøvere 

I praksis vil de fleste screening-program som retter seg mot mange personer gi et høyt 

absolutt antall falsk positive resultater. Dette avhenger av de diagnostiske testenes sensitivitet 

og spesifisitet og tilstanden det screenes for sin insidens i den screenede populasjonen. 

Andelen falske positive etter primær screening har ligget rundt 7% og andelen som har blitt 

ekskludert fra idrett ligger mellom 0,2 og 2%10 11. Dersom overlevelsen for de ekskluderte er 

den samme (altså dersom hjertescreening ikke har effekt) vil dette påvirke disse 

idrettsutøverene på en svært uheldig måte da det å frata de muligheten til idrettsutøvelse kan 
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være en stor inngripen i deres liv. Både andelen falske positive og andelen som ekskluderes 

fra idrett vil trolig bli lavere med de nye EKG-kriteriene og erfaringer fra de ulike 

screeningprogrammene46.  

 

Det kan tenkes at det å bli henvist til sekundære undersøkelser oppleves skremmende for en 

idrettsutøver. Dette har vært undersøkt nærmere i to amerikanske studier på totalt over 2000 

idrettsutøvere. I begge undersøkelse er det gjennomgående funn at flertallet av de screenede 

utøverne følte seg tryggere under konkurranse og mente at alle idrettsutøvere burde tilbys 

hjertescreening og ville anbefalt det videre. Utøvere med falskt positive resultater uttrykte 

ikke mer bekymring etter screeningen sammenliknet med de med normale funn. Utøverne 

med falskt positive resultater ga allikevel i større grad uttrykk for en bekymring for å i 

fremtiden bli utestengt fra idrett eller utvikle en hjertesykdom sammenliknet med de med 

normale funn. Det ble i disse studiene ikke funnet noen uikheter på kjønn, etnisitet eller 

idrettslig nivå. Flertallet av utøverne ønsket å vite om en eventuell underliggende tilstand73 74. 

 

4.7.2 Ressursbruk 

Ettersom det ikke er et bredt screening-program i Norge vil innføringen av et nytt utløse et 

stort behov for helsepersonell, både for gjenomføring av primærscreening og 

sekundærundersøkelser. Dersom ekkokardiografi skal være en primær screeningmetode og vi 

går ut ifra at det er omtrent 500 000 unge idrettsutøvere i Norge og vi i tillegg går ut i fra at en 

kardiolog kan gjenomføre 10 ekkokardiografier daglig vil vi ha behov for 30 nye årsverk 

innen kardiologi kun for å dekke dette behovet. I tillegg kommer sekundærundersøkelser, 

tolkninger av EKG-ene, fysisk undersøklse og anamnese. Her kunne man involvert annet 

helsepersonell og leger med kurs i EKG-tolkning blant idrettsutøvere, men det er allikevel 

snakk om store ressurser av helsepersonell totalt. Avhengig av hva slags screening-program 

man velger (screening hvert år, annenhvert år eller kun en gang vil tallet på utøvere som må 

screenes årlig kunne bli mye lavere). 

 

En del studier har forsøkt å gjøre kostnad/nytte-vurderinger rundt hjertescreening, med noe 

sprikende resultater75 76. Dette fordi kostnadene varierer fra land til land, men også spesielt 
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fordi beregning av effektivitet ved hjertescreening og forekomst av plutselig hjertedød og 

hjertestans varierer mye i litteraturen og har svært stor invirkning på kostnad/nytte-ratioen.  

Halkin et al77 beregnet i USA i 2012 kostnadene per liv man ville reddet med hjertescreening 

inkludert EKG og kom frem til en kostnad på 10,2-14,4 millioner USD per reddede liv. 

Tilsvarende omtrent 100 millioner kroner per liv. Denne studien er 7 år gammel og EKG har 

blitt en mer spesifik hjertescreeningsmetode siden da, spesielt med tanke på at studiene 

forfatterne baserer tallene sine på er enda eldre. Det illustrerer allikevel at kostnadene 

forbundet med et slikt screenig-program kan bli svært høye. Viktige poeng her er at 

helsevesenet i USA og Norge ikke er likt bygd opp, plutselig hjertestans eller 

diagnostiseringen av diverse hjertesykdommer er ikke tatt med i beregningen, og de som 

reddes vil med de rette intervensjonene som regel leve relativt lenge (sammenliknet med 

andre grupper som får diagnostisert alvorlig hjertesykdom). 

 

I Storbritannia estimerte Malhotra et al11 i 2018 at kostnadene per oppdagede alvorlige 

hjertesykdom som kunne føre til SCD var omtrent 860 000 NOK. Videre var kostnaden per 

oppdagede hjertesykdom omtrent 135 000 NOK. Dette for hjertescreening inkludert 

ekkokardiografi som primærmetode og med britiske kostnader. De beregnet kostnaden for 

primærscreening av hver enkelt utøver til å være 2850 NOK, inkludert ekkokardiografi og 

2050 NOK ekskludert ekkokardiografi. I denne studien som strekker seg tilbake til 1996 

brukte man lenge eldre EKG-kriterier med høyere andel falsk positive og dermed økte 

kostnader. Hvis man allikevel skal bruke disse tallene for å gi et estimat for hva et 

screeningprogram ville kunne koste i Norge ville kostnadene for hjertescreening uten 

ekkokardiografi av 500 000 idrettsutøvere bli omtrent 1 milliard norske kroner kun for 

primærscreening det første året. Til sammenlikning kostet det nasjonale screeningprogrammet 

mot livmorhalskreft omtrent 730 millioner kroner i 201578 og det nasjonale mammografi-

programmet omtrent 574 millioner kroner i 201579 
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5 Vurdering og anbefalinger 
 

Etiske betraktninger 

Det er som nevnt enighet om en økt insidens av SCD blant idrettsutøvere sammenliknet med 

normalbefolkning på tross av at det har vært stilt spørsmål ved dette. Samtidig er insidensen 

av SCD blant kvinner lavere enn blant menn og sammenliknbar med menn i 

normalbefolkningen. Dersom kvinnelige idrettsutøvere og menn i normalbefolkningen har lik 

forekomst av SCD vil det være etisk problematisk å screene idrettsutøverne og ikke unge 

menn ellers. Videre er det etisk problematisk å innføre et bredt screeningprogram uten sikker 

positiv effekt for befolkningen. 

 

INSIDENSBETRAKTNINGER 

Som beskrevet tidligere er det vanskelig å trekke noen sterke konklusjoner om insidensen av 

SCD og SCA blant idrettsutøvere. Heterogenitet i metodikk og populasjoner og lav metodisk 

kvalitet er utbredt innen insidensstudiene. Det har lenge vært behov for et obligatorisk 

dødsfall register blant idrettsutøvere, et slikt register er ønsket av Den Europeiske 

Hjertemedisinske forening (ESC)25. En slik aktiv inhenting av data vil minske risikoen for å 

gå glipp av dødsfall og dermed gi et riktigere bilde av insidens. I et slikt registert er det også 

ønskelig med registrering av plutselig hjertestans (SCA) med suksessfull gjenopplivning. 

SCA er et resultat av de samme tilstandene som SCD og det er som regel ytre omstendigheter 

(som tilgang til defibrilator, rask HLR og kyndig personell) som avgjør om utøveren 

overlever. SCA er i seg selv en tilstand man hjertescreener mot med betydelig mortalitets- og 

morbiditetsrisiko. 

 

I en amerikansk studie som undersøkte plutselig hjertestans blant unge idrettsutøvere fant man 

at 89% av utøverne med bevitnet hjertestans som fikk HLR med en utplassert defibrillator 

overlevde.80 Hvis man da legger til grunn at 2:100 000 er en omtrent riktig årlig forekomst av 

SCD blant idrettsutøvere og man estimerer at halvparten av de som opplever SCA blir 
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suksessfullt gjennopplivet vil den samlede insidensen av SCD og SCA være 4:100 000. Dette 

er omtrentlig, hovedpoenget er at man må inludere SCA for å få et riktig bilde av omfanget av 

tilstanden i befolkningen.  Hjertestartere og HLR-trening er blitt mer utbredt, noe som kan 

føre til at forekomsten av SCD går ned, mens antallet med SCA forblir det samme. Veldig få 

av studiene som beregner insidens av SCD har inkludert SCA, noe som gjør resultatene mer 

utsatt for en gradvis reduksjon i insidens som følge av mer suksessfull gjenopplivning. Som 

følge av de metodiske svakhetene ved mange  insidensberegniner kan den rapporterte 

forekomsten av plutselig hjertedød ofte ansees som et minimumsantall.  

• Vi mener et obligatorisk register over plutselig hjertedød og plutselig hjertestans med 

suksessfull gjenopplivning blant idrettsutøvere er nødvendig. Videre bør all hjertestans 

blant idrettsutøvere inkluderes i et slikt register for at det skal være fullstendig, ikke 

bare hjertestans som skjer under eller like etter aktivitet.  

 

Effektbetraktninger 

Det italienske, lovfestede screening-programmet som inkluderte hvile-EKG ga i 200610 svært 

lovende resultater i favør hjertescreening. Liknedne resultater har ikke vært demonstrert i 

andre land. Kritikere av den italienske studien sier at den reduserte mortaliteten ikke 

nødvendigvis var reell. Perioden som ble brukt til å kartlegge insidens var på bare et par år, og 

var således sårbar for tilfeldige svingninger i plutselig hjertedød og kan dermed ha vært et 

overestimat. Dermed kan de ha fått en kunstig nedgang i insidensen av SCD ved inføring av 

hjertescreening-programmet. Videre er ikke studien en randomisert, kontrollert studie, noe 

som også skaper usikkerhet ved om det er en faktisk nedgang, eller kun et resulatat av bias 

eller tilfeldigheter. Den påviste nedgangen i Italia kan også skyldes at populasjonen der (hvor 

arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati er spesielt utbredt) tjener mer på hjertescreening 

enn populasjonene i andre land som har forsøkt hjertescreening.  

 

Studien fra Israel12 som ikke demonstrerer noen nedgang i insidens av SCD etter innføring av 

hjertescreening har metodiske svakheter, spesielt i beregningen av insidensen før/etter 

hjertescreening. Mediasøk ble brukt for å finne de døde, noe som ikke er særlig pålitelig. 

Maron et al.3 viste i 2009 at insidens av SCD beregnet ved hjelp av mediasøk økte med 6% 
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årlig fra 1980 til 2006, noe som ikke bare kan skyldes økt deltakelse i idrett alene. Dette 

illustrerer at mediasøk er mangellfullt for å beregne endringer i SCD som følge av 

hjertescreening.  

 

Den britiske studien av Malhorta et al11 fra 2018 viste en falsk negativ andel på 75%. Det vil 

si at hjertescreeningen som innebar anamnese, fysisk undersøkelse, hvile-EKG og 

ekkokardiografi overså 3 av 4 som senere led av plutselig hjertedød. Dette isolerte resultatet 

støtter argumentet om at hjertescreening gir en falsk trygghet for idrettsutøveren, og at det 

således er uetisk. Innvendinger mot disse resultatene er at screeningprogrammet kun la opp til 

en hjertescreening av friske/normale deltakere én gang. Det vil si at dersom en idrettsutøver 

ikke hadde funn ved primærscreeningen ble han aldri undrsøkt igjen. Når vi da vet at utøvere 

kan uttrykke fenotyper av kardiomyopatier på ulike tidspunkt er dette åpenbart en systematisk 

svakhet. Dette understreker at det sannsynligvis ikke er godt nok å screene en gruppe 

idrettsutøvere én gang, for så å ekskludere de med normale funn fra videre undersøkelser. Det 

europeiske fotballforbundet (UEFA) anbefaler årlig EKG og ekkokardiografi annenhvert år 

for toppfotballspillere i europa, uavhengig av resultatet av tidligere screeninger noe som 

virker mer hensiktsmessig, men også betydelig mer ressurskrevende.  

 

Mye av usikkerheten vedrørende effekt av hjertescreening ville kunne vært løst med en 

omfattende sammenliknende prospektiv studie mellom to like grupper idrettsutøvere, hvor en 

av gruppene hjertescreenes og den andre grupper er uscreenede. På grunn av den relativt lave 

forekomsten av SCD er man avhengig av mange tusen deltakere og lang oppfølgingsperiode 

(helst flere tiår). En slik studie kunne i teorien vært gjennomført som en RCT (hvor alle 

utøvere opplever å "screenes", men resultatene tolkes kun hos halvparten. Dette er nok ikke 

gjennomførbart i praksis da et eventuelt RCT-design raskt ville blitt uetisk.  

 

Det er uansett et stort behov for entydige resultater når det gjelder effekten av hjertescreening, 

dette foreligger ikke per i dag. Det er gjort for få studier på området. Blant de studiene som er 

gjennomført er ikke alle av optimal metodisk kvalitet.  



37 
  

• Vi ser et behov for flere studier på hjertescreenings effekt på forekomsten av plutselig 

hjertestans blant idrettsutøvere. 

 

 
 

Kost/Nytte-Betraktninger  

Uten sikre tall på forekomsten av SCD og effekten av hjertescreening er det vanskelig å gjøre 

en ordentlig kost/nytte-avveining. Kostnaden forbundet med hjertescreening er estimert til å 

være svært høy per liv reddet. Samtidig er dette dødsfall som påvirker mange og det å bevitne 

en hjertestans eller ta del i en gjenopplivning vil for de aller fleste være skremmende. Det er 

forøvrig god samfunnsøkonomi og folkehelse å hindre en frykt blant befolkningen mot å 

trene, selv om slike verdier er vanskelige å tallfeste. Det kan også tenkes at det å oppdage 

hjertelidelser ved hjertescreening vil kunne spare helsevesenet for kostnader senere. Vi har 

som nevnt allerede ressurskrevende screeningprogram i Norge (mammografi-screening, 

livmorhalskreft-screening). Ved sikker effekt og få negative konsekvenser (som falske 

positive) er det trolig en relativt høy betalingsvilje i Norge for en slik hjertescreening. SCD 

blant idrettsutøvere rammer tross alt unge mennesker som ofte ville hatt mange 

kvalitetsjusterte leveår (QALYs) fremfor seg. Kostnadene ved et hjertescreeningprogram kan 

trolig gjøres lavere enn i dag. Et eksempel er effektive, oppsøkende team av sykepleiere eller 

medisinstudente/leger uten spesialisering med trening i hjertescreening-prosedyre hvor 

innhenting av anamnestisk informasjon (ved et standardisert spørreskjema), en enkel fysisk 

undersøkelse med blodtrykk og 12 avlednings hvile-EKG gjøres billig og effektivt. Tolkning 

av resultatene kan derretter gjøres på sentraliserte, spesialiserte sentre. Håndholdte rimelige 

ultralydapparater kan også gjøre hjertescreening med ekkokardiografi mer kostadseffektiv34. 

Det er mye penger i deler av idretten og en egenandel for utøveren gjennom trenigsavgift eller 

delt kostnad mellom staten og idrettsforbundene/klubbene er også et alternativ.  

• EKG kombinert med et standardisert spørreskjema og en enkel fysisk undersøkelse 

virker i dag å være den mest kostnadseffektive metoden for å screene en bred 

populasjon av unge idrettsutøvere. 
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• Vi tror ikke det begrensende for innføring av hjertescreening i Norge er kostnader, 

men enn så lenge manglende dokumentasjon av effekt på insidens av plutselig 

hjertestans. 

Hjertestartere utplassert på idrettsarenaer og HLR-trening av befolkningen ellers har reddet og 

vil fortsette å redde liv. Investeringer i HLR-trening med hjertestarter gagner ikke bare 

idrettsutøvere med hjertestans, men befolkningen ellers også. Dette er åpenbart gunstig og 

dersom man kun satset på HLR-trening med hjertestarter vil man unngå å feilaktig ekskludere 

idrettsutøvere fra idrett, og spare veldig mye ressurser som kan brukes andre steder i 

helsevesenet.  

• Vi mener allikevel at HLR-trening med hjertestarter ikke skal komme i stedenfor 

hjertescreening, men uavhengig av og i tillegg til et eventuelt hjertescreeningprogram 

av unge idrettsutøvere i Norge.  

 

KONSEKVENSER FOR DE FALSK POSITIVE  

Det er ikke vanskelig å se for seg at det å ha funn i forbindelse med screening vil ha en 

psykisk påkjenning på utøveren. Frykt for alvorlig sykdom og frykt for utestengelse fra idrett 

er mulige påkjenninger. Allikevel viser den litteraturen som foreligger at flertallet av de 

screenede utøverene er positive til og føler seg trygge etter screening. Her er god informasjon 

til utøver og eventuelle foresatte nok essensielt for slike resultater.  

• Det er ønskelig med mer forskning på dette området, men frykt og engstelse blant 

(falsk positive) idrettsutøvere kan ikke per i dag være et sterkt argument for å unnlate 

å hjertescreene. 

 

Vi mener at det per i dag ikke foreligger dokumentasjon som rettferdiggjør 
hjertescreening av alle idrettsutøvere i Norge. Det er etter vår mening for enkelt å 
avskrive hjertescreening som for dyrt eller for med manglende effekt da flere studier 
kreves for å trekke slike konklusjoner. Frem til flere studier foreligger bør fokuset på 
HLR-trening med bruk av hjertestartere opprettholdes. I tillegg må alle som opplever 
nyoppståtte mulige kardielle symptomer oppsøke lege, også idrettsutøvere. 
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