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31. Metabolsk syndrom
Forfatter
Mai-Lis Hellénius, professor, Centrum för allmänmedicin, Karolinska Institutet,
Huddinge

Sammendrag
I det metabolske syndromet virker faktorer som bukfedme, insulinresistens,
dyslipidemi og hypertoni (økt blodtrykk) sammen. Også faktorer som nedsatt
fibrinolytisk evne, betennelser, høye urinsyrenivåer og fettlever er vanlig forekommende. Det metabolske syndromet øker risikoen for å få kardiovaskulære
sykdommer, type 2-diabetes og dessuten vanlige kreftformer. Forekomsten av
metabolsk syndrom øker i alle land, og de viktigste forklaringene på det er mangel på fysisk aktivitet sammen med et høyt energiinntak, feil matvaner, stress og
psykososiale faktorer.
Høy fysisk aktivitet og god kondisjon reduserer risikoen for å få metabolsk
syndrom, og økt fysisk aktivitet påvirker alle sykdomskomponentene. For å
forebygge og behandle metabolsk syndrom er det viktig å redusere den stillesittende tiden og oppfordre til daglig moderat anstrengende fysisk aktivitet i minst
30, gjerne 60 minutter. Det oppnås enda flere positive effekter hvis man i tillegg
driver regelmessig mosjon av moderat intensitet 2–3 ganger i uken i minst 30
minutter. Kondisjonstrening kan med fordel kombineres med lettere styrketrening.
Personer med metabolsk syndrom kan ha høy risiko for sekundære sykdommer, og det er derfor viktig med individuell risikovurdering og adekvat utredning når det trengs. Samtidig må råd om fysisk aktivitet alltid tilpasses individuelt. Oppfølging av mosjonsråd er likeledes viktig.

Definisjon
Forekomst
Mange internasjonale rapporter viser en urovekkende høy forekomst av metabolsk syndrom hos både barn og voksne. Forekomsten varierer noe etter hvil-
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ken definisjon som brukes (1). I en europeisk studie (DECODE) av 6156 menn
og 5356 kvinner uten diabetes i alderen 30 til 89 år fra Finland, Sverige, Polen,
Nederland, Storbritannia og Italia var den aldersstandardiserte prevalensen 16
prosent hos mennene og 14 prosent hos kvinnene (2). Prevalensen økte med
alderen. Amerikanske undersøkelser viser stor forekomst hos både menn og
kvinner (3–5).
Nå er metabolsk syndrom vanlig forekommende også i land med tradisjonelt
lav sykelighet og dødelighet av hjerte-karsykdom. Hos friske middelaldrende
menn (n = 1128) og kvinner (n = 1154) i Hellas var den totale forekomsten 20
prosent (6). Mennene hadde en høyere forekomst (25 %) enn kvinnene (15 %),
og det metabolske syndromet økte med alderen. I ulike risikopopulasjoner er
forekomsten betydelig høyere. Blant italienske pasienter med overvekt var forekomsten 53 prosent (7), og blant hollandske pasienter med hjerte-karsykdom 45
prosent (8). Blant 3770 eldre engelske kvinner (60–79 år) var forekomsten knapt
30 prosent (9). I en svensk populasjonsbasert undersøkelse av 4232 personer
(alder 60 år, 78 % deltakelse) hadde 26 prosent av mennene og 19 prosent av
kvinnene metabolsk syndrom i henhold til NCEP/ATP III-definisjonen (10, 11).
Det er svært urovekkende med nye rapporter om høy forekomst av metabolsk
syndrom også hos barn og ungdom (12).

Årsaker og risikofaktorer
Metabolsk syndrom oppstår via komplekse samspill mellom arv og miljø. Forandringer i levevaner, f.eks. redusert fysisk aktivitet, usunne mat- og drikkevaner med ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk samt kronisk stress
og psykososiale faktorer, kan være viktige underliggende årsaker til økningen i
forekomsten av metabolsk syndrom (13–19).
Mange internasjonale og nasjonale rapporter er enige om at de fleste voksne
og barn i dag er fysisk inaktive – selv om det kan være vanskelig å måle fysisk
aktivitet, og selv om det brukes mange forskjellige metoder. Bare ca. 20 prosent
av befolkningen er tilstrekkelig fysisk aktive sett i et helseperspektiv (13).
De fleste nye studier viser at det er sterk kobling mellom grad av fysisk aktivitet eller kondisjon og forekomst av metabolsk syndrom. I en svensk undersøkelse av 60-årige menn og kvinner fant man en klar omvendt doseresponsforbindelse mellom rapportert fysisk aktivitet på fritiden og metabolsk syndrom
(11). Personer som mosjonerte regelmessig minst 2 ganger i uken med minst
moderat intensitet i 30 minutter eller mer, hadde 70 prosent lavere risiko for å
utvikle metabolsk syndrom enn de som sa de hadde stillesittende fritid (mindre
enn 2 timer lett fysisk aktivitet per uke). Forbindelsen ble ikke påvirket av faktorer som kjønn, utdannelse, sivilstand, røyking, inntak av frukt og grønnsaker
eller alkoholforbruk (se figur 31.1).
Lignende funn er også gjort i andre tverrsnittsstudier og prospektive studier,
der stillesittende levevaner og/eller dårlig kondisjon har vært sterkt koblet til
forekomsten av metabolsk syndrom (20–24).
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Mange nasjonale og internasjonale rapporter viser at overvekt og fedme
øker blant både barn og voksne (13). Hos både barn og voksne har midjemålet
økt forholdsvis mer enn vekten (25–27). I dag er nesten halvparten av Sveriges voksne befolkning overvektig (KMI >25), og ca. 10 prosent lider av fedme
(KMI >30), noe som er en fordobling fra 1980-tallet (28). Bukfedme har akkurat som fysisk inaktivitet en klar forbindelse med metabolsk syndrom.

Underliggende patofysiologiske mekanismer
Årsaken til metabolsk syndrom er dermed kompleks (se tabell 31.1), og genetiske
faktorer og levevaner virker sammen i et komplisert samspill (19, 20, 30). Overvekt
og spesielt bukfedme er viktige og vanlig forekommende kliniske karakteristika og
spiller sammen med insulinresistens i skjelettmuskulatur, fettvev og lever en sentral
rolle i utviklingen. En typisk dyslipidemi med høye triglyserider, lave HDL-nivåer,
høye ApoB-nivåer samt små, tette, oksideringsvillige og svært aterogene LDL-partikler er en vanlig og viktig komponent i metabolsk syndrom. Man har også vært
oppmerksom på den postprandiale hyperlipidemien (den som opptrer etter måltider) og høyt innhold av frie fettsyrer i serum. Hypertoni er også vanlig forekommende. Andre komponenter som er observert, er nedsatt fibrinolytisk evne, betennelser, høye urinsyrenivåer, nedsatt endotelfunksjon og fettlever (19, 29).

De vanligste symptomene – hva fører metabolsk syndrom til?
Metabolsk syndrom er ofte en symptomfri tilstand som oppdages ved helsekontroll eller ved kontakt med helsevesenet. De forskjellige komponentene som til
sammen utgjør syndromet, er svært vanlig forekommende i en voksen befolkning (11), men de er gjerne symptomløse. Høyt blodtrykk, overvekt, begynnende diabetes eller en uoppdaget kransåresykdom kan naturligvis gi symptomer i form av for eksempel unaturlig tretthet, anstrengelsesutløst ubehag eller
smerter i brystet. Bukfedme kan føre til snorking, søvnproblemer, tretthet på
dagtid og nedsatt livskvalitet (31, 32).
Det metabolske syndromet øker risikoen for store folkehelsesykdommer
som hjerte-karsykdom, type 2-diabetes og dessuten vanlige kreftformer. Flere
tverrsnittsstudier og prospektive studier viser at personer med metabolsk syndrom har kraftig økt risiko for å rammes av kardiovaskulære sykdommer (1, 2,
33–36). Den økte risikoen gjelder samtlige kardiovaskulære sykdommer (1, 2)
og dessuten kognitiv funksjon og demens samt total dødelighet (36–38). Forbindelsen gjelder både menn og kvinner (39).
Risikoen for å bli syk av type 2-diabetes er betydelig høyere hos personer med
metabolsk syndrom, og prognosen er dårligere hos dem som har diabetes og metabolsk syndrom enn hos dem som har diabetes uten dette syndromet (34, 35).
De siste årene har flere epidemiologiske studier også vist at metabolsk syndrom er assosiert med prostatakreft (40, 41) og dessuten andre vanlige kreftformer som tykktarmskreft og brystkreft (42–44). Hyperinsulinemi kan være en
mekanistisk forbindelse (45).
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Diagnostikk
Det er mange ulike definisjoner på metabolsk syndrom. Samtlige definisjoner
omfatter imidlertid bukfedme/overvekt, insulinresistens og forstyrret glukoseinsulinhomeostase, typisk dyslipidemi og hypertoni. De fire vanligste definisjonene i dag er de som er foreslått av WHO (46), European Group for the Study
of Insulin Resistance (EGIR) (47), National Cholesterol Education Program
(NCEP/ATP III) (10) og IDF (International Diabetes Federation) (48). Nylig
er det også blitt foreslått en definisjon for barn (12). Den amerikanske NCEP/
ATP III-definisjonen er mest brukt, og den egner seg godt for klinisk praksis (se
faktarute 1).
Oddsratio for metabolsk syndrom
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Figur 31.1. Sterk omvendt forbindelse mellom grad av fysisk aktivitet på fritiden
og forekomst av metabolsk syndrom hos svenske 60-årige menn og kvinner.

Tabell 31.1. Definisjon av metabolsk syndrom i henhold til NCEP/ATP III
Minst tre av følgende komponenter skal være til stede:
Midjemål > 102 cm hos menn og > 88 cm hos kvinner
S-triglyserider > 1,7 mmol/l
HDL-kolesterol < 1,03 hos menn og < 1,29 hos kvinner
Blodtrykk > 130/ > 85 mm Hg
F-plasma-glukose > 5,6 mmol/l
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Behandling
Forandring av levevaner er grunnlaget for all forebygging og behandling av
metabolsk syndrom (1, 19, 49–52). Økt fysisk aktivitet er en av hjørnesteinene
i behandlingen. Behandlingen må alltid individualiseres, men konsentreres om
vektnedgang og redusert bukfedme via økt fysisk aktivitet og bedre matvaner.
Rådene om mat og alkohol er de samme som de generelle kostanbefalingene
(53), men må alltid tilpasses den enkelte. Det kan også bli aktuelt å gi råd om
nikotinstopp og stresshåndtering.
Farmakologisk behandling av de forskjellige komponentene kan naturligvis
også være relevant (50, 51), og det er ingen motsetning mellom levevaneintervensjon og annen behandling. I dag vil imidlertid moderne og profesjonell forebygging og behandling alltid ha forandring av levevaner som grunnlag.
Behandlingen har til hensikt å minske den framtidige risikoen for sykdom
ved å redusere forskjellige risikofaktorer. Det ligger målnivåer i de ulike aktuelle
behandlingsanbefalingene, for eksempel Läkemedelsverkets behandlingsanbefaling for forebygging av aterosklerotisk hjerte-karsykdom (49).

Effekter av fysisk aktivitet
Klar forbindelse mellom fysisk inaktivitet og metabolsk syndrom
Et økende antall epidemiologiske studier taler for at det finnes en klar omvendt
doseresponsforbindelse mellom grad av fysisk aktivitet eller kondisjon og metabolsk syndrom (se under «De vanligste symptomene»). Dette vises tydelig i
norske og svenske studier. Som eksempel kan man nevne at 60-årige menn og
kvinner som mosjonerte regelmessig minst 2 ganger i uken med minst moderat
intensitet, hadde ca. 70 prosent lavere forekomst også når det ble tatt hensyn til
andre relevante faktorer som matvaner, alkohol, utdannelse og røyking (11).

Fysisk aktivitet reduserer helserisikoer ved metabolsk syndrom
Menn og kvinner med overvekt eller bukfedme som mosjonerer regelmessig, har
betydelig lavere risiko for å bli syke av hjerte-karsykdom enn inaktive. I en amerikansk undersøkelse fulgte man over 21 000 menn i alderen 30–83 år i gjennomsnittlig 8 år. Total og kardiovaskulær dødelighet ble studert. En veltrent mann
med overvekt eller bukfedme hadde lavere risiko enn en utrent mann med normalvekt (54). Ved en 20-årig oppfølging av 88 000 friske middelaldrende kvinner
som inngikk i den såkalte Nurses Health Study, viste det seg også at fysisk aktivitet kunne redusere den risikoen som bukfedme innebærer for framtidig koronarsykdom (55).
Med bakgrunn i en systematisk litteraturgjennomgang av studier om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for type 2-diabetes viste 10 prospektive
studier at regelmessig (daglig) fysisk aktivitet av moderat intensitet i minst 30
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minutter minsket risikoen påtakelig (56). En finsk studie fulgte 2017 friske menn
og 2352 friske kvinner i alderen 45 til 64 år i gjennomsnittlig 9,4 år. Risikoen
for å få type 2-diabetes var 60–70 prosent lavere hos dem som sa de hadde høy
total fysisk aktivitet enn de som sa de hadde lav fysisk aktivitet. Funnet gjaldt
for både overvektige og normalvektige (57). Også hos 1263 amerikanske menn
med type 2-diabetes var risikoen for å dø i oppfølgingstiden 50 prosent lavere
hos dem som var fysisk aktive i en prospektiv 15-årig studie (58). Lignende funn
ble også gjort da 3708 finske menn og kvinner med type 2-diabetes ble fulgt i 19
år. Moderat eller høy fysisk aktivitet var koblet til betydelig forbedret prognose
uavhengig av vekt, blodtrykk, røyking og blodfett (59). Moderat fysisk aktivitet
både i fritiden og arbeidstiden og som transport er forbundet med bedre prognose hos personer med type 2-diabetes (60).
Likeledes viser flere case-control studier og store prospektive studier en
omvendt sammenheng mellom grad av fysisk aktivitet og de kreftformene som
er assosiert med metabolsk syndrom, for eksempel prostatakreft, tykktarmskreft
og brystkreft (61–63).

Multiple effekter av fysisk aktivitet på metabolske forstyrrelser
Effektene av fysisk aktivitet på de metabolske forstyrrelsene som inngår i metabolsk syndrom, er påvist i mange kliniske studier og er også sammenfattet i flere
oversiktsartikler (19, 64–65). Mekanismene bak de forebyggende virkningene
av den fysiske aktiviteten er mange og ennå ikke helt kjente, men de omfatter
blant annet positive effekter på omsetningen av lipoproteiner. Fysisk aktivitet
øker blodgjennomstrømningen i muskulatur og fettvev og fører til aktivering
av lipoproteinlipase, til at triglyseridnivået synker og til at HDL-nivået stiger.
LDL-partiklenes størrelse og tilbøyelighet til oksidering påvirkes positivt av
økt fysisk aktivitet. Den blodtrykkssenkende effekten av fysisk aktivitet er godt
dokumentert. Den perifere insulinfølsomheten forbedres, og det samme gjelder
glukosetoleransen (66, 67). Bukfedme reduseres ved økt fysisk aktivitet, og den
totale vekten avtar også (68, 69). Trombogenese og hemostase påvirkes i positiv retning (70). Det er også påvist effekter på IGFBP-1, endotelfunksjon og
inflammatoriske markører (19, 66). De multiple virkningsmekanismene gjør økt
fysisk aktivitet til et svært fordelaktig middel til å forebygge og behandle metabolsk syndrom.
I dag mangler det primærpreventive randomiserte kontrollerte studier av økt
fysisk aktivitet og den effekten det har for personer med metabolsk syndrom og
den risikoen de har for å få og dø av kardiovaskulære sykdommer og kreft.
Randomiserte kontrollerte primærpreventive intervensjonsstudier av overvektige menn og kvinner med nedsatt glukosetoleranse og metabolsk syndrom har
imidlertid vist at en kombinert intervensjon med kost og økt fysisk aktivitet kan
halvere risikoen for å bli syk av type 2-diabetes (71–73). Den uavhengige effekten
av økt fysisk aktivitet er fremdeles ikke helt kjent selv om den kinesiske 4-armede
studien (kost, mosjon, kost og mosjon eller kontroll) viste at kostrådene og
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mosjonsrådene var omtrent like effektive og hver førte til ca. 40 prosent risikoreduksjon (72). Post hoc-analyser av den finske diabetespreventive studien viser at
risikoreduksjonen hadde nøye sammenheng med økt fysisk aktivitet også når man
siden tok med andre relevante faktorer i beregningen, for eksempel matvaner (74).
Den norske ODES-studien viste at både økt fysisk aktivitet og kostholdsomlegning i betydelig grad klarte å redusere forekomsten av metabolsk syndrom sammenlignet med en kontrollgruppe etter 1 års intervensjon (65).
I de siste årene har det kommet nye molekylærbiologiske og molekylærgenetiske
teknikker. Det betyr at vi ut ifra både dyremodeller og humanstudier har fått økt
forståelse for cellulære mekanismer ved metabolsk syndrom, og hvilke molekylærbiologiske og molekylærgenetiske mekanismer som danner grunnlaget for de positive effektene av fysisk aktivitet.

Indikasjoner
Indikasjonene for økt fysisk aktivitet er svært omfattende både når det gjelder primær og sekundær forebygging av metabolsk syndrom. De forskjellige komponentene som er med (overvekt, bukfedme, insulinresistens, høyt blodtrykk, forstyrrede
blodfettverdier osv.), og det metabolske syndromet er i dag så vanlige i befolkningen at individuelt basert forebygging alene ikke er nok. Befolkningsrettet innsats
for å øke den fysiske aktiviteten hos både barn og voksne kreves også for å redusere framtidig risiko for kronisk sykdom og for tidlig død.

Anbefaling
Redusere stillesittende tid
Antall timer foran TV-apparatet har i flere store prospektive studier vist seg å ha
sammenheng med framtidig risiko for fedme og diabetes hos både menn og kvinner (75, 76). Det er også sammenheng mellom antall timer foran TV-apparatet
eller datamaskinen og forekomst av metabolsk syndrom hos både menn, kvinner
og barn (77, 78). Energiforbruket ved en spasertur (4,8 km/time) er ca. 400 prosent
høyere enn ved hvile, for eksempel når man ligger på sofaen eller sitter i en stol
(20 kilojoule/minutt sammenlignet med 5 kilojoule/minutt) (79). Derfor er det like
viktig å begrense stillesittende aktiviteter som å fremme fysisk aktivitet.

Råd om fysisk aktivitet for å forebygge og behandle metabolsk syndrom
Personer med metabolsk syndrom bør oppmuntres til å være fysisk aktive i minst
30 minutter hver dag (gjerne 60 minutter hvis de er overvektige), og dette bør skje
med moderat intensitet, for eksempel rask spasertur (52, 80). Det oppnås ytterligere helseeffekter hvis man i tillegg til daglig fysisk aktivitet i 30–60 minutter også
utfører en eller annen form for mosjon minst 2–3 ganger i uken.
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Mosjon for å forebygge og behandle metabolsk syndrom skal helst omfatte en
eller annen form for kondisjonstrening, det vil si aerob trening som spaserturer,
stavgang, jogging, svømming, sykling osv., men det kan gjerne inngå noe styrketrening. Muskelmassen minker med stigende alder og som følge av inaktivitet.
Studier viser at muskelstyrke er omvendt relatert til risiko for å utvikle metabolsk
syndrom, og styrketrening kan ha effekt på insulinfølsomhet (81).
Mosjonen skal helst være regelmessig, og øktene bør helst være på minst 30
minutter. Intensiteten bør være moderat, ca. 60–70 prosent av maksimal kapasitet, det vil si at man blir varm og svett, og at åndedrettet øker noe. Slike mosjonsråd er dermed stort sett det som gis for å forebygge og behandle kardiovaskulær
sykdom, type 2-diabetes og overvekt eller for å oppnå eller beholde god helse (49,
52, 53).
Det er logisk at lite fysisk aktivitet er bedre enn ingen fysisk aktivitet, og dette
bekreftes i en nylig publisert randomisert kontrollert studie av overvektige, stillesittende og postmenopausale kvinner (82). Man testet effekt på kondisjonen av ulike
mosjonsdoser, og man fant en tydelig doseresponsforbindelse. Selv 50 prosent av
den anbefalte dosen (ifølge vanlige retningslinjer) ga klar kondisjonsøkning.

Gode råd om fysisk aktivitet
Det er ikke alltid nok med kunnskaper om fysisk aktivitet og helse samt kjennskap til aktuelle anbefalinger og retningslinjer. Helsepersonellets egen holdning
til betydning av levevaner og til endring av disse ved metabolsk syndrom er viktig,
og i tillegg til gode kunnskaper om vitenskapelige årsaker kreves det pedagogiske
ferdigheter. Alle helsearbeidere, det vil si samtlige personalkategorier, bør få tilbud
om opplæring om effekter av fysisk aktivitet og om mosjonsrådgivning/råd om
fysisk aktivitet slik at det er enighet om de rådene som gis. Dette øker troverdigheten.
For å gi råd om fysisk aktivitet kreves det at man er lydhør og forholder seg
til pasienten. Pasienten har ofte skyldfølelse over egne levevaner, det stillesittende
livet sitt, overvekten osv., og derfor er det viktig ikke å øke denne skyldfølelsen.
Rådene om fysisk aktivitet må alltid tilpasses, individualiseres og omarbeides fra
anbefalinger til konkrete råd om bevegelse. Det gjelder å danne seg et bilde av
pasientens livssituasjon og villighet til forandring. Informasjonen skal være nøytral og ikke si noe om rådgiverens egne vurderinger om fysisk aktivitet. Pasienten opplyses om hvilken type fysisk aktivitet som er egnet og hvilken intensitet,
frekvens og varighet som kreves for å oppnå effekter. Det bør understrekes hva
50–70 prosent av maksimal kapasitet betyr, det vil si all form for bevegelse som er
lett til moderat anstrengende, at man blir varm og svett og åndedrettet og pulsen
øker, men at man fremdeles kan snakke uten problemer.
Pasienten bør få tips om egnede aktiviteter på stedet og fysisk aktivitet på
resept (FaR®) for individuell trening eller tilpasset mosjonsaktivitet når det er
egnet. Utskriving av mosjon på henvisning eller FaR® har vært brukt i flere tiår
på mange steder i primærhelsetjenesten i Sverige, og erfaringene har vært gode
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(83–85). I henhold til nasjonale undersøkelser brukes denne arbeidsmåten på ca.
en tredel av landets helsesentraler (86). Også pasienter og allmennheten kan hente
kunnskap og få støtte i litteratur beregnet på pasienten selv (87). En skritteller kan
være en enkel måte for både å stimulere til økt fysisk aktivitet og til å følge effekten
av det som er foreskrevet. Hvis man går med en skritteller i noen uker, betyr det at
man blir klar over hvor lite eller mye man beveger seg under forskjellige forhold.
Det kan lønne seg å ha en samtale om rimelige mål eller delmål.

Følg opp rådene og gi tilbakemelding
Det er viktig for framgangen og evnen til å holde seg til det programmet som legges opp, at rådene om fysisk aktivitet blir fulgt. Når oppfølging skal skje, bestemmes i hvert enkelt tilfelle, men seks uker kan være et egnet tidsintervall. De aller
fleste har da rukket å gjøre noen forandringer, som eventuelt også bekreftes av
skritteller eller dagbok, og som oftest er det mulig allerede å se positive effekter på
for eksempel midjemålet eller metabolske variabler. Midjemålet, som er enkelt å
bruke i klinisk praksis og for pasienten, har nøye sammenheng med forekomsten
av metabolsk syndrom som helhet og med flere av de metabolske variablene som
inngår i metabolsk syndrom (88–91). Også i prospektive studier har midjemålet
vist seg å være forbundet med framtidig risiko for koronarsykdom, intima mediatykkelse i karotider samt død (92–96). Økt nivå på blodtrykk, blodfettverdier,
blodsukker osv. bør også følges opp.

Risikoer og behov for helsekontroll
Særlig hos utrente personer kan kraftige anstrengelser innebære akutt risiko i form
av slag, hjerteinfarkt eller plutselig død. Dette er svært uvanlige, men dramatiske
hendelser. Betydelig vanligere er for eksempel overbelastningsskader i form av
seneskjedebetennelser og belastningssmerter i store ledd.
Generelt er det svært få kontraindikasjoner for økt fysisk aktivitet. En del
menn og kvinner med metabolsk syndrom er imidlertid i høyrisikogruppen fordi
samtidig forekomst av flere risikofaktorer forsterker risikoen. Før det gis råd om
mosjon, bør det derfor alltid foreligge en egnet utredning samt en individuell risikovurdering. Ubehandlet kraftig økt blodtrykk eller blodsukker og akutte symptomer fra hjerte og blodomløp (for eksempel TIA, instabil angina, alvorlig perifer
sirkulasjonsforstyrrelse) bør alltid føre til akutt utredning og behandling.
Det er imidlertid sjelden at profesjonelt baserte råd om fysisk aktivitet ved metabolsk syndrom utgjør noen fare. Etter vanlig anamnese med fokus på kardiovaskulære symptomer inklusive arvelighet og en nøye fysikalsk undersøkelse av hjerte
og blodårer, kontroll av lengde, vekt, midjemål og blodtrykk samt prøvetaking for
å vurdere den metabolske situasjonen tar man stilling til eventuell videre utredning
med for eksempel arbeidstest eller ultralydundersøkelse. Pasienten informeres om
varselsignaler og om at slike signaler alltid må respekteres, samt om viktigheten av
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å starte forsiktig og øke mengden og intensiteten gradvis. På denne måten er det
mulig å forebygge mange former for overbelastningsskader. Verdien av gode sko
med god støtdempende evne kan ikke understrekes for mye, og dette gjelder særlig
tyngre personer.

Interaksjoner med legemiddelbehandling
Det er mange forskjellige legemidler som kan være aktuelle for personer med metabolsk syndrom (hypertonimidler, lipidsenkere, diabetespreparat, reseptorblokkere,
vektreduksjonsmidler, antikoagulantia, ASA med flere), og for informasjon om
interaksjoner henvises det til FASS og andre kilder. Bortsett fra insulinbehandling
og annen farmakologisk diabetesbehandling der risikoen for hypoglykemi må tas
i betraktning, er det sjelden fare for uheldige interaksjoner ved økt fysisk aktivitet etter adekvate og tilpassede råd. Ved vellykket forandring av levevaner og
økt fysisk aktivitet kan det imidlertid etter hvert være behov for å senke legemiddeldosene. Derfor er det spesielt viktig med regelmessig oppfølging når man skal
kombinere forandring av levevaner og farmakologisk behandling.

Kontraindikasjoner
Det er få kontraindikasjoner for råd om fysisk aktivitet ved metabolsk syndrom,
men de bør tas hensyn til (se også under «Risikoer»). Absolutte kontraindikasjoner kan utgjøres av akutte symptom fra hjerte og blodomløp eller pågående hjertekarsykdom (for eksempel TIA, slag, instabil angina, hjerteinfarkt, alvorlig perifer
sirkulasjonsforstyrrelse), akutte blødninger, hypo- eller hyperglykemi, kraftig økt
blodtrykk, eksisterende infeksjon med feber og påvirkning på allmenntilstanden.
Når det gjelder relative kontraindikasjoner i form av for eksempel økt kardiovaskulær risiko, henvises det til avsnittet «Risikoer». Ved råd om fysisk aktivitet som
gis av helsepersonell skal det alltid foretas en risikovurdering, men pasienten har
også et personlig ansvar som det ikke skal ses bort fra. Man bør unngå å medikalisere fysisk aktivitet og bevegelse, som burde være en naturlig del av alles liv, og
som kan bidra til både glede og forbedret livskvalitet.
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