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FORORD TIL HÅNDBOG
Fysisk aktivitet skal stå højt på dagsordenen – både blandt beslutningstagere,
behandlere og i befolkningen generelt. Det er Sundhedsstyrelsens mål med
den indsats, der nu sættes i gang på området.
Denne publikation ”FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og
behandling” markerer den afgørende betydning, fysisk aktivitet har for sundhed og sygdom. Håndbogen går et skridt videre end litteraturgennemgangen
”Fysisk aktivitet og sundhed” fra 2001, idet Sundhedsstyrelsen nu præsenterer
dokumentation for, at fysisk træning, udover at forebygge en lang række sygdomme, også er effektiv i behandlingsøjemed.
Sundhedsstyrelsen har planlagt en række andre initiativer som led i indsatsen
for fysisk aktivitet. Det er bl.a. lancering af en National plan for svær overvægt, en landsdækkende informationskampagne om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet og et fagligt symposium om fysisk aktivitet. Der
er også initieret en særlig indsats om børns mad og bevægelse, herunder en
programrække som er produceret i samarbejde med Danmarks Radio.
Sundhedsstyrelsen håber, at ”FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling” vil blive et aktivt værktøj i sundhedssektoren og samtidig fungere som et dialogredskab i samarbejdet mellem læger, fysioterapeuter,
idrætsforeninger, m.fl. – for i sidste ende at fremme folkesundheden.
Sundhedsstyrelsen vil først og fremmest takke forfatterne professorerne Bente
Klarlund Pedersen og Bengt Saltin for deres store indsats med at forfatte
håndbogen. Dernæst en særlig tak til Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og
Sundhed, og også tak til de øvrige videnskabelige selskaber og sygdomsbekæmpende foreninger, som har bidraget med rådgivning. Ud over denne
trykte udgave vil ”FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling” også være at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her vil der
halvårligt ske en opdatering i forhold til ny dokumentation på området.

Sundhedsstyrelsen, februar 2003
Jens Kristian Gøtrik
Medicinaldirektør

Ole Kopp Christensen
Centerchef
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INDLEDNING
Menneskets gener ændrer sig ikke meget på
10.000 år. Ifølge klassiske darwinistiske teorier om
selektion af de mest egnede har vi nedarvet gener,
der var af betydning for det fysisk aktive liv, der
var en konsekvens af både jæger- og agersamfundet, og som vi kender det fra det før-industrialiserede samfund. I det 19. og endnu mere markant i
det 20. århundrede forsvandt de fysisk krævende
udfordringer gradvist i lande med teknologiske
fremskridt. En vigtig, positiv udvikling socialt og
sundhedsmæssigt, men samtidig med andre problemer til følge. I dagens Danmark har vi adgang
til mad i overflod, og vi kan stort set leve et helt liv
uden at bevæge os: Der skal ordnes lidt i hjemmet,
der skal tages nogle skridt ud til bilen og fra bilen
ind i elevatoren på arbejdet; og det samme, når
man skal hjem igen efter en hel dag i kontorstolen.
Parallelt har sygdomsmønstret forandret sig, og
forekomsten i befolkningen af insulinresistens, forhøjet blodtryk og overvægt er markant stigende.
WHO har beregnet, at i 2020 vil 70% af alle sygdomme, der medfører døden, være en følge af vor
livsstil. Alle er enige om, at der er en sammenhæng
mellem, hvordan vi vælger at leve vort liv, og de
sygdomme vi får, selv om der er en vis uklarhed
om kausaliteten og dermed de mekanismer, der
medfører, at en vis livsstil kan få konsekvenser for
sygdomsudvikling.
Menneskets krop er bygget til muskelarbejde.
Skeletmuskulaturen udgør cirka 40% af kropsvægten, og over 50% af det centrale nervesystem består af reguleringssystemer, der er involveret i
kontraktionen af vore muskler. Manglende muskelaktivitet får konsekvenser, ikke kun for disse vævs
funktioner, men også for andre af kroppens organer og væv. Musklens celler skal aktiveres for at
transskribere vigtige gener og dermed producere
proteiner, der er relevante ikke bare for musklens
egen funktion, men også for aktivering af gener i
andre væv, som f.eks. fedtvæv.
Det kritiske spørgsmål, som individet og samfundet i dag skal tage stilling til, er, hvorvidt og i hvilken udstrækning det kan betale sig, at befolkningen forsøger at ændre livsstil, og at samfundet
aktivt bidrager i denne proces. En indlysende konsekvens skulle man synes, når man tager den foreliggende stærke evidens i betragtning. Men i et
historisk perspektiv er det forståeligt, at værdien af
forebyggelse diskuteres. Forøgelsen af vor livslængde er en følge af en reduceret børnedødelighed,
forbedrede sociale og økonomiske forhold, bedre
hygiejne og adgang til antibiotika. Endvidere er
forekomsten af mange af nutidens sygdomme en

konsekvens af den lange levetid, vi har i dag. Hvis
død, forårsaget af kroniske sygdomme som f.eks.
kardiovaskulær sygdom elimineres, vil livslængden
blive forøget, men kun med nogle få år. Den primære forebyggelse skal derfor også ses i perspektivet af forøget livskvalitet og et uafhængigt liv, hvis
betydning accentueres, jo ældre individet bliver.

Fysisk inaktivitet – en stor risikofaktor
De to livsstilsfaktorer, der giver den største risiko
for tidlig sygdom og død af kroniske sygdomme,
er rygning og fysisk inaktivitet. I forhold til rygning har samfundet i mange år taget stilling ved
stærkt at markere, at det er farligt at ryge. I de senere år er der i samfundet sket en begyndende
markering, hvad angår risikoen ved at leve et fysisk
inaktivt liv. Regeringens program ”Sund hele livet”, 2002, og Sundhedsstyrelsens initiativ til nærværende bog kan ses som en yderligere forståelse
for problemet. Fysisk aktivitet og træning kan spille en rolle, ikke kun i forebyggelse af visse sygdomme, men også i behandlingen af dem. Sidstnævnte
er ikke nyt. I rehabilitering efter sygdom har generel og mere specifik muskeltræning altid været en
integreret del af behandlingen. Det nye er, at man
i de senere år bedre har kunnet dokumentere evidens for træningens betydning i behandlingen af
specifikke sygdomme og herunder påvise, at et
specielt tilpasset træningsprogram skal integreres i
behandlingen for at optimere dens effekt.

En håndbog i tre dele
Bogens tre dele er opbygget forskelligt. Del 1 giver
en introduktion til arbejdsfysiologien med relevans
for ordination af velegnet motion med henblik på
at forebygge sygdomme, alternativt som træning i
behandlingen af en patient. Litteraturhenvisningerne er primært givet til forskningsområdets oversigtsartikler eller lærebogskapitler.
Del 2 belyser fysisk aktivitet i forhold til forebyggelse af sygdom og død. De videnskabelige undersøgelser på dette område er godt analyseret, og litteraturen er i de senere år sammenfattet i flere rapporter både internationalt og nationalt. Vi har derfor valgt at fremhæve et udvalg af de vigtigste artikler
på området. Disse artikler præsenteres lidt mere
detaljeret, for at læserne skal få indsigt i studiernes
design, resultater og konklusioner og dermed få
mulighed for selv at vurdere lødigheden i evidensen. Denne del indeholder også en gennemgang af
fundamentet for de anbefalinger, der gives til passende motion i almindelighed og specifikt for de
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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individer, der er i risikozonen for udvikling af sygdomme. Et videnskabeligt grundlag findes, om
end det ikke er så omfattende og specifikt, som
man kunne ønske sig. Der refereres til originallitteraturen og til de store sammenfatninger af de
publicerede undersøgelser.
Bogens del 3 er struktureret helt anderledes. I denne del gennemgås fysisk træning som behandling
af en række sygdomme, enten hvor den fysiske
træning er vigtig i behandlingen af grundsygdommen, eller hvor den fysiske aktivitet kræver særlige
foranstaltninger. Der gives en kort beskrivelse af
hver sygdom og en detaljeret redegørelse for den
tilgrundliggende evidens for den fysiske træning.
Endvidere angives principper for ordinationen, dvs.
den træning, der kan anbefales, og kontraindikationer for brug af træning i behandlingen. I denne
del af bogen er hele den tilgængelige evidens citeret.
Hensigten med denne bog er således at opsummere den teoretiske og dele af den praktiske viden om
motions og fysisk trænings rolle i forebyggelse og
behandling af sygdom. Målgruppen er danske læger, men bogen vil forhåbentlig også kunne være
til brug og inspiration for fysioterapeuter, idet der
er et stort behov for at udvikle og vurdere træningsmodeller i behandlingen af sygdomme. Der skal
gøres en stor indsats for en livsstil med fysisk aktivitet og for, at fysisk træning af patienter bliver en
naturlig og velintegreret del af den behandling,
som det danske sundhedsvæsen kan tilbyde.
Ved revision af håndbogen i august 2004 er der i
bogens del 1 indført nogle få rettelser og kompletteringer baseret på den seneste litteratur på området. I bogens del 2 og 3 er revisionen væsentligt
mere omfattende, i det der i 2003 og 2004 er blevet publiceret et stort antal artikler, der berører,
hvordan fysisk aktivitet og træning kan påvirke
sygdomsudvikling og anvendes i behandlingen af
visse sygdomme.
Bente K. Pedersen
Professor, Rigshospitalet
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I.A SKELETMUSKULATURENS OPBYGNING
OG FUNKTION
I.A.1 Menneskets muskelfibre
I.A.1.a Kontraktile egenskaber
I menneskets muskulatur findes der to hovedtyper
af muskelfibre (-celler). Disse benævnes almindeligvis type 1 (”røde”) og type 2 (”hvide”) fibre.
Sidstnævnte type er opdelt i to undergrupper, type
2a og 2x (Figur 1). Fibertyperne har forskellige
kontraktile egenskaber. Type 1-fibre er langsomme
og type 2-fibre hurtige, hvor type 2x er den hurtigste. I dag er det muligt at bestemme kontraktionshastigheden på uddissekerede fragmenter af
typebestemte enkeltfibre samt den spænding, som
fibrene kan udvikle. Fibertype-identifikation kan
foretages med gelelektroforese, som baseres på, at
de kontraktile proteiner i de tre fibertyper udviser
små differencer i deres struktur og dermed migrerer forskelligt (Figur 2). De forskellige isoformer
udviser en varierende grad af myosin ATPase-aktivitet (myosin heavy chain = MHC; MHC-1 =
type 1; MHC-2a = type 2a; MHC-2x = type 2x).
Fibertypefordelin-gen kan også visualiseres med
histokemisk bestemmelse af myosin ATP-ase efter
inkubering ved forskellige pH værdier (Figur 3).
Der er en meget tæt relation mellem MHC-isoformer, deres ATPase-aktivitet og de kontraktile
egenskaber. Type 2x-fibre er således op til 10
gange og type 2a-fibre cirka 3 gange hurtigere end
type 1-fibre, mens den spænding, som fibertyperne kan udvikle, anslået er 15-20% højere i type

2x-fibre end i type 1-fibre (Figur 4). Ud fra et
funktionelt synspunkt er det produktet af hastigheden i kontraktionen og spændingsudviklingen,
som er det allervigtigste. Type 2x-og 2a-fibrenes
”power” er dermed væsentligt større end type 1-fibrenes, hvilket får betydning for, hvor hurtigt og
kraftfuldt en muskel reagerer ved en aktivering
(Figur 4). Fibertypernes udholdenhed er også forskellig. Type 1-fibrene udtrættes ikke let, så længe
der er substrat til rådighed, og så længe musklens
homeostase ikke er alt for forandret, men begge
undergrupper af type 2-fibre og specielt type 2x-fibre udtrættes lettere.
I.A.1.b Fibertypefordeling
Menneskets muskler indeholder alle fibertyper,
men de individuelle variationer er store. Af ekstremiteternes muskler adskiller soleus- og triceps brachii-musklerne sig mere markant fra den i andre
muskler gennemsnitlige 50/50%-fordeling af type
1- og type 2-fibre. Den førstnævnte muskel indeholder mindst 75% type 1-fibre og den sidstnævnte mindst 65% type 2-fibre. Forekomsten af de to
hovedfibertyper er primært genetisk bestemt, mens
forekomsten af type 2-fibrenes undergrupper påvirkes af brug af musklerne. Stor fysisk aktivitet reducerer antallet af type 2x-fibrene, og antallet af
type 2a-fibre stiger tilsvarende. Fysisk inaktivitet
har den modsatte effekt.

Figur 1

De fibertyper, som forekommer i menneskets muskler og
deres egenskaber, er skematisk beskrevet. De tre fibertyper har et forskelligt antal
kapillærer og mitokondrier,
samt kontraktile egenskaber.
Sidstnævnte er illustreret
med angivelse af den hastighed, muskelfiberen kontraheres (force pr. tidsenhed;
∆F/∆t); maksimal kraft
(Fmax), og udholdenhed.
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I.A.1.c Den motoriske enhed
Muskelfibre er samlet i motoriske enheder, og i
menneskets ekstremitets- og torsomuskulatur varierer antallet af muskelfibre inden for en motorisk
enhed fra ~100 til ~2.000. Jo færre muskelfibre i
en enhed, desto bedre motorisk kontrol. Det betyder, at hånd- og armmuskulaturen indeholder motoriske enheder med færre fibre end muskulaturen
i underekstremiteterne. Fibrene i en enhed udviser
homogenitet, hvad angår kontraktile og metaboliske
egenskaber. Fibre fra en given motorisk enhed er
distribueret over et spredt og relativt stort område
af musklens tværsnitsareal (op mod 25%). Det betyder, at der inden for et givet lille muskelområde
vil være repræsentation af alle fibertyper, som forefindes i den givne muskel (se også Figur 3), selv
om der i flere musklers overflade er en tendens til
at være lidt flere type 2-fibre end type 1-fibre.
I.A.1.d Metaboliske egenskaber
Der er en relation mellem de kontraktile og de
metaboliske egenskaber, som fibrene i en motorisk
enhed udviser. Mitokondrievolumen er størst i
type 1-fibrene og mindst i type 2x-fibrene, og det
modsatte forhold gør sig gældende for de glykoly-

tiske enzymer (Tabel 1). Mængden af energirige
substrater som ATP, CP og også glykogen er stort
set den samme i alle tre fibertyper med en lille tendens til, at type 2-fibre indeholder en lidt større
mængde end type 1-fibrene. Den lille mængde triglycerider (TG), som findes, er primært lagret i
type 1-fibre.
I de senere år er der udført forsøg for at bestemme
transportørerne af glukose og fedtsyrer. GLUT4 er
den vigtigste glukosetransportør i skeletmuskulaturen og varierer kun lidt i mellem fibertyper, om
end lidt mere GLUT4 ses i type 1-fibre end i type
2-fibre. Fedtsyretransportørerne udviser samme
mønster, men her er forskellen mellem fibertyper
dog formentlig lidt større. Det gælder CD36, der
har en lignende funktion som GLUT4 ved at bidrage til transport af fedtsyrer fra interstitiet til cytosolen. I cytosolen findes det fedttransporterende
protein FABP (FABPcyt) og karnitine palmityl
transferase I og II (CPTI+II), der er lokaliseret i
mitokondriemembranen for fedtsyretransporten
ind i mitokondrierne. Disse proteiner har også
højst koncentration i type 1-fibrene, og CPTI+II er
relateret til mitokondrievolumen (Figur 5).

TABEL 1.
Muskelfiberegenskaber relateret til fibertyper
(baseret på MHC isoformer)
Egenskaber
Myofibrillar ATPase
Glykolytiske enzymer
ATP resyntese
Høj-energi fosfatniveauer
Oxidative enzymer
Transportproteiner

Figur 2
En gel-elektroforeseteknik er
blevet anvendt til at identificere fibrenes MHC-isoformer.
Udover de fibre, der kun udtrykker en isoform, er der et
antal eksempler på ko-ekspression, hvor to og i enkelte
tilfælde alle tre isoformer er
udtrykt i en og samme fiber.
Hos unge mennesker er et
stort antal af de såkaldte hybridfibre (= ko-ekspression)
en sjældenhed, men antallet
stiger med alderen og er
stort i muskler hos ældre
mennesker.
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Figur 3

Histokemisk identifikation
baseret på en myosin ATPasefarve af de tre fibertyper efter inkubering i dette tilfælde ved en lav pH værdi (~4.64.7). De mørke fibre er type 1
fibre, de grå er type 2a og de
lyse type 2x fibre.

Figur 4

Relationen mellem kraft og
hastighed for de tre fibertyper med angivelse af den effekt (power), fibertypen kan
udvikle (kraft x tid).

Figur 5

Skematisk illustration af de
vigtigste trin i transporten af
glukose og frie fede syrer
(FFS) ind i muskelcellen.
Forkortelser:
TG = triglycerider; LPL = lipoproteinlipase; FABD/CD36 =
fatty acid binding protein i
plasma membranen (PM) og i
cytosolen (c); IMTG = intramuskulære triglycerider; CPT
= karnitine palmitoyl transferase; GLUT4 = glukosetransportør 4; G-6-P = glukose-6fosfat; GS = glykogensyntase;
PDH = pyruvate-dehydrogenase.
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I.A.1.e Muskelfiberrekruttering
De motoriske enheder rekrutteres normalt i en fast
rækkefølge i relation til den muskelkraft, der skal
præsteres; type 1-fibrene først og derefter type 2aog 2x-fibrene. Kontraktionens hastighed, samt
hvorvidt den er refleksudløst eller ej, spiller også
en rolle. Ved hurtige kontraktioner, som f.eks. sker
for at afbøde et fald, rekrutteres type 2a- og 2x-fibrene også momentant. Muskelfiberrekruttering
kan studeres dels med enkelfiber-EMG-teknikken
og dels ved at følge glykogenforbruget i en muskelfiber. De to metoder supplerer hinanden. EMG’et
har en god tidsopløsning, mens glykogentømningsmønstret i højere grad giver en middelværdi
over en tidsperiode på mindst nogle minutter
(Figur 6).

Figur 6

Muskelglykogenforbrug ved
forskellige arbejdsbelastninger i de tre fibertyper.

Figur 7

Kraft/hastighed relation for
en muskel ved maksimal dynamisk kontraktion; koncentrisk eller excentrisk.
Hastighed 0 = isometrisk
/statisk kontraktion.
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Type 2a- og 2x-fibrene rekrutteres ikke kun ved
hurtige kraftfulde kontraktioner, men også ved
mere langvarigt, moderat dynamisk muskelarbejde
som cykling og løb, hvis arbejdet varer i længere
tid. Når glykogenet i type 1-fibrene er opbrugt, rekrutteres type 2-muskelfiberenheder gradvist mere
og mere. Selv type 2x-fibrene kan rekrutteres på
denne måde, men så skal arbejdet være meget
langvarigt eller meget hårdt. Disse principper for
rekruttering af musklens forskellige motoriske enheder får betydning ved træning af musklen. Kun i
de aktiverede enheder sker der en adaptation.
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I.A.2 Dynamisk og statisk kontraktion
Bevægelse bygger på, at muskler kontraheres. Hvis
modstanden er mindre end musklens spændingsudvikling, forkortes musklen, og der opstår en bevægelse, der benævnes en koncentrisk dynamisk
kontraktion (Figur 7). Typiske eksempler, hvor
visse muskelgrupper udfører dynamisk muskelarbejde, er gang, løb, cykling og svømning. Hvis
modstanden er større end eller lig med den spænding, musklen udvikler, benævnes kontraktionen
”statisk” (= isometrisk). Der sker ikke nogen forkortelse af musklen, som det er tilfældet, når man
flytter noget tungt, eller når man bærer på noget.
Når det ovenfor blev angivet, at løb, gang, etc. er
typiske dynamiske bevægelser, kontraheres visse
muskelgrupper også statisk. Ved for eksempel cykling arbejder benenes muskler overvejende dynamisk, mens bugens, ligesom armenes muskler
overvejende udfører et statisk arbejde ved at fiksere
overkroppen. På samme måde indgår oftest også
en dynamisk komponent i en statisk kontraherende muskel. I eksemplet med cykling er overkroppen jo ikke helt i ro, og ved et tungt løft flyttes
genstanden, hvilket indebærer, at musklerne forkortes, dvs. der er en dynamisk komponent i
kontraktionen. En dynamisk kontraktion er ikke
altid koncentrisk, den kan også være excentrisk
(Figur 7), dvs. musklen forlænges samtidig med, at
den udvikler spænding, som det f.eks. sker i knæekstensorerne, når man går ned ad en trappe. En excentrisk kontraktion forbruger kun 1/5-1/4 af den
energi, som en koncentrisk kontraktion kræver.

I dagligdagen udføres ikke specielt mange maksimale dynamiske eller statiske kontraktioner. Sædvanligvis udnyttes kun en vis del af den maksimale
kraft, men til gengæld gentages kontraktionen
(dynamisk) eller er vedvarende (statisk). Musklens
udholdenhed kan relateres til den relative kraftudvikling. Varigheden i en statisk kontraktion tiltager derfor, jo mindre andel denne udgør af den
maksimale voluntære kontraktion (MVK; på engelsk MVC). Det samme gælder for dynamiske
kontraktioner, men her får længden af pausen
mellem kontraktionerne også betydning. Normalt
måles den dynamiske styrke, som den maksimale
vægt, man kan løfte én gang (en repetition maksimum [1RM]) (Figur 8).

I.A.3 Hvad bestemmer en muskels kraft?
I.A.3.a Muskeltværsnit
Den maksimale kraft, en muskel kan udvikle, er
primært en funktion af musklens totale tværsnit.
Dette er igen afhængigt af antallet af fibre i musklen
og disse fibres tværsnitsareal. Antallet af muskelfibre forøges ikke, tværtimod formindskes det med
alderen. Muskelfiberens areal kan ændres, og i den
raske muskel er brug af fiberen/musklen afgørende
for dens størrelse. Inaktivitet giver et mindre og
aktivitet et større fiberareal.
I.A.3.b Frekvensmodulering
Ved lettere kontraktioner aktiveres fibrene normalt
med en frekvens, som giver summation, men ikke
tetanus, og først ved maksimal kontraktion bidra-

Figur 8

Skematisk illustration af
hvordan antallet af muskelkontraktioner øger i og med,
at den relative belasning reduceres.
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ger fibrene med tetanisk spænding. Type 1-fibrene
opnår tetanisk spænding ved en lavere stimuleringsfrekvens end type 2a- og 2x-fibrene.
I.A.3.c Rekruttering af motoriske enheder
En anden faktor af betydning for en muskels kraft
er det antal muskelenheder i en muskel, der aktiveres samtidigt. Graden af spændingsudviklingen
øges ved, at flere og flere motoriske enheder rekrutteres. Spørgsmålet er nu, om alle disse enheder
kan aktiveres ved en maksimal viljemæssig kontraktion. Hvis det drejer sig om små muskelgrupper
som fingrenes, er svaret ja. Elektrisk stimulering af
motornerven til tommelfingerens fleksorer adderer
intet til spændingsudvikling ved en viljemæssigt
udløst maksimal kontraktion. Lignende forsøg antyder, at det samme kan gælde for andre muskelsynergier, men her er resultaterne mindre overbevisende. Det er muligt, at antallet af motoriske enheder, som bidrager til kraftudviklingen ved en
MVK, varierer med graden af motivation, og at
træning hjælper med til, at alle enheder kan rekrutteres og aktiveres samtidigt. I gradueringen af
en muskels spænding udnyttes således både frekvensmodulering og rekruttering af motoriske enheder, dvs. den nervøse aktivering (neural drive) er
ikke af en fast størrelsesorden.

I.A.4 Træning og muskelstyrke
I.A.4.a Nervøs aktivering
Muskelkraften kan let ændres. Nogle uger med inaktivitet giver mindre muskelkraft, og nogle dages
træning øger den væsentligt. Denne hurtige ændring forklares ved en ændret nervøs aktivering
(neural drive). Et andet eksempel på den centralnervøse komponents betydning i udviklingen af
styrke er, at der findes en transfer-effekt. Hvis en
stor muskelsynergi i en ekstremitet trænes, forøges

kraften i de første uger ikke kun i denne muskelgruppe, men også i den kontralaterale. Forbedringens
størrelse kan for benmuskulaturens vedkommende
nå op til 15-20%. Dag til dag-variationen i muskelkraft kan være af samme størrelse. Træning kan
øge fiberarealet og dermed musklernes tværsnit,
men dette ses først efter 3-4 uger. Dvs. den forøgelse af styrken, som ses i første del af en træningsperiode, skal søges i den motoriske kontrol af
musklens elektriske aktivering.
Det centrale nervesystems store betydning for den
muskelkraft, som kan præsteres, belyses også af
den specificitet, der er i effekten af inaktivitet og
træning. Statisk og dynamisk maksimal styrke påvirkes ikke ensartet, ej heller musklens udholdenhed. Træning med statiske kontraktioner giver primært en forøgelse af den statiske styrke, og træning med dynamiske kontraktioner giver primært
en forøgelse af den dynamiske styrke (Tabel 2).
Overførslen er lille, og det gælder også fra maksimal kraft til udholdenhed. Førstnævnte kan ændres blandt raske individer med en faktor 2, mens
udholdenheden er endnu mere påvirkelig.
I.A.4.b Musklens størrelse
Ved inaktivitet ses et fald i fiberareal allerede efter
nogle uger, og det kan blive udtalt ved total inaktivitet som ved indgipsning efter et traume. Længere
tids træning, specielt hvis den udføres med stor intensitet (høj procent af 1RM), kan give en fordobling af fibrenes størrelse, hvilket øger kraften i relation til musklens hypertrofi (Figur 9). Ændringerne
i muskelfibrenes størrelse medfører ikke nogen
forandringer i deres kemiske sammensætning.
Vandindholdet er uforandret (76%), og det samme gælder for ion-koncentrationerne. Musklens
totale proteinindhold ændres ikke, ej heller andelen af de kontraktile proteiner. Det betyder, at

TABEL 2.
Præstationsforbedringer hos mennesker efter 10 ugers dynamisk eller statisk træning
Udholdenhedstræning (% forbedring)
Test

Statisk
(60%, 5 s, 10-150/dag, 35 dage)

Dynamisk
(60%, 10-150/dag, 35 dage)

4-11
84-112
2-6
41-92

0
0
29
630-5040

Program

Statisk styrke

Statisk styrke
Statisk udholdenhed
Dynamisk styrke
Dynamisk udholdenhed
Styrketræning (% forbedring)
Træningstype
Statisk
Dynamisk
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0
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hypertrofi medfører, at mere protein produceres,
men af samme slags. Dette udelukker dog ikke, at
forandringer af funktionel betydning kan ske på
molekylært niveau, da forskellige isoformer af proteinet kan opprioriteres.
En mere præcis identificering af disse isoformer
kan bestemmes på enkeltfiberniveau, også i menneskets muskler. Dermed er spørgsmålet opstået,
hvorvidt brug af muskler eller mangel på samme
resulterer i, at en fibers myosinisoformer og dermed fiberens egenskaber ændres. I rottemuskler
har krydsinnervering og elektrisk stimulering bekræftet, at dette kan ske. Menneskets muskler har
også samme plasticitet. Ved svær læsion af rygmuskulaturen med paraplegi ændres fibertypefordelingen, så muskulaturen udelukkende indeholder
type 2-fibre, med en meget stor andel type 2x-fibre. Ved elektrisk stimulering kan ikke blot en
øget andel type 2a- genoprettes, men også en lille
andel type 1-fibre. Ved en mere fysiologisk situation end inaktivitet forstærkes andelen af 2a-fibre
over til 2x-fibre, men formentlig formindskes andelen af type 1-fibre ikke.

Ved træning stiger andelen af type 2a-fibre på bekostning af type 2x-fibre (Figur 10). Det sker både
ved konditions- og styrketræning. Ved styrketræning og specielt med en stor belastning stiger andelen af type 2a-fibre ved, at type 1-fibre transformeres. Disse forandringer ses på transskriptionsniveau efter 2-3 træningsgange, men på proteinniveau
kan det tage flere uger, før de kan måles. Det
interessante er, at hvis hård styrketræning går forud for en inaktivitetsperiode, forøges andelen af
type 2x-fibre til et større antal end før træningen.
De ovenfor angivne fibertypeforandringer spiller
en vis rolle for den maksimale styrke, fordi en forøgelse af type 2-fibrenes andel betyder væsentligt
mere for den ”power”, musklen kan præstere, da
musklens kontraktionshastighed er steget.
Sammenfatningen bliver således (Figur 9), at nervøse faktorer (rekruttering og frekvensmodulering)
kan ændres med meget kort tidsakse (timer/dage),
mens muskelfiberareal og fibertransformation tager væsentligt længere tid (uger/måneder).

Figur 9

Relationen mellem en muskels tværsnit og muskelstyrke. Variationen omkring gennemsnitslinjen skyldes
hovedsagelig forskelligartet
nervøs aktivering.

Figur 10

Forandringer i den relative
forekomst af type 2a og type
2x fibre ved styrketræning og
en efterfølgende inaktivitetsperiode.
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I.B AEROB ENERGIOMSÆTNING
I.B.1 Iltoptagelse i hvile og under arbejde
Menneskets reaktion på fysisk arbejde i dagligdagen, i et erhverv eller ved træning er blevet studeret i godt to århundreder. Heri indgår at bruge
muskelkontraktion – fysisk arbejde – som belastning af et væv eller organ. Dette gøres for at finde
ud af, hvor grænsen ligger for adaptation, og for at
belyse de mekanismer, der regulerer bl.a. de organfunktioner, der er involveret i ilt- og substrattransport via kredsløbet til kroppens væv og organer.
Her er den kontraherende skeletmuskulatur den
helt store energiforbruger. Mennesket er bygget til
bevægelse. Muskelmassen udgør 40% af legemsvægten, og det angives, at 80% af det centrale nervesystem direkte eller indirekte er involveret i kontrol af bevægelser. I en forgangen tid var en god fysisk arbejdsevne væsentlig, ikke kun for at klare det
mest nødvendige i dagligdagen, men også for produktion af mekanisk arbejde og for at overleve. At
mennesket fortsat har potentiale for en god fysisk
arbejdsevne indkodet i generne, er en reminiscens
fra denne tid, men for at bevare dette potentiale
skal musklen bruges.
I.B.1.a Iltoptagelse
I hvile er menneskets iltforbrug lille og i størrelsesordenen 0,15-0,25 l/min. Hvis målingen foretages om morgenen på en fastende person, konstateres de laveste værdier, som er basalomsætningen

(~3.5 ml · kg-1 · min-1), der også benævnes ”en
metabolisk enhed” (1 Met.). Gentages målingen
under hvileforhold senere på dagen, får man som
regel 10-25% højere værdier. En rolig spadseretur
resulterer i en forøgelse af legemets iltoptagelse
(VO2) på 3-5 gange basalomsætningen. Ved mere
intense anstrengelser som hurtig gang, jogging eller cykling kommer iltoptagelsen op på 8-12
gange den i hvile (Tabel 3). De i arbejdet rekrutterede muskler forhøjer markant deres iltforbrug,
som kan øges med 100 gange, hvorimod andre væv
og organer stort set har et uforandret iltforbrug.
I.B.1.b Nyttevirkning
Ved overgang fra hvile til arbejde vil iltoptagelsen
ikke umiddelbart nå dette nye niveau, det vil som
regel tage nogle minutter. Derefter sker der kun
små ændringer i iltoptagelsen, hvis et konstant arbejde udføres. Systematiske undersøgelser af iltforbruget ved forskellige arbejdsintensiteter, som bl.a.
kan foretages på en ergometercykel eller et mekanisk løbebånd, viser, at der foreligger en tæt sammenhæng mellem arbejdsintensitet og iltoptagelse
(Figur 11, s. 24). Relationen mellem det mekanisk
udførte arbejde og energiomsætningens størrelse
angiver den mekaniske nyttevirkning. Den mekaniske nyttevirkning ved cykelarbejde er mellem
20% og 25%, dvs. 1/5-1/4 af omsat energi bliver til
mekanisk arbejde og resten til varme. I aktiviteter
som f.eks. løb, roning og svømning er det ikke let

TABEL 3.
Energiforbrug ved fritidsaktiviteter (kropsvægt ~70 kg).
Aktivitet
Almindelig gang
Almindeligt havearbejde
Fritidssejlads (2,5-5)
Golf
Bowling/billard (2,5-3,5)
Alm. Spinde- og fluefiskeri (2,5-3,5)
Cykling til arbejde
Rask gang/jogging
Sportsdans/folkedans
Motionssvømning
Motionstennis
Skisport/langrend som motion
Græsslåning u. motor
Efterårsgravning af haven
Terrænløb/motionsløb
Basketball/håndbold
Fodbold
Roning/kano-kajak
Cykelløb/mountainbike
Squash/badminton
Bjergbestigning

Energiforbrug
(kcal/min)

Time/uge
(for at nå 1.500 kcal)

2,5-5,5

4,5-10

5,5-7,0

3,5-4,5

7,0-9,0

3,0-3,5
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at bestemme den mekaniske nyttevirkning nøjagtigt. Beregninger viser dog, at i bedste fald kan
30% af energiomsætningen udnyttes til mekanisk
arbejde, men 15-20% er mere almindeligt. Jo
mindre energi, et vist givet arbejde kan udføres
med, desto bedre teknik.
I.B.1.c Maksimal iltoptagelse (VO2max)
Iltoptagelsen stiger lineært ved stigende arbejdsbelastning til en vis grænse. Derefter opstår den situation, at iltoptagelsen ikke forøges ved yderligere
belastning. Individet har nået sin maksimale iltoptagelse, en værdi, der angiver den maksimale evne
til ilttransport og aerob energifrigørelse (Figur 12).

Figur 11

Iltoptagelsens forandring
med tid ved forskellige arbejdsbelastninger (venstre
panel). Til højre er angivet
iltoptagelse i hvile, samt den
iltoptagelse, som opnås efter
4-6 min på de tre arbejdsbelastninger.

Figur 12

En illustration af, at ved stigende arbejdsbelastning forøges iltoptagelsen, indtil den
maksimale iltoptagelse er
nået. Den kan udtrykkes i absolutte tal (l · min-1) eller som
procent af den maksimale iltoptagelse (VO2max).
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Der foreligger utallige undersøgelser af maksimal
iltoptagelse, og i mange af disse studier er et bredt
spektrum af aldersgrupper undersøgt. Fra 20-25
års alderen falder den maksimale iltoptagelse for
begge køns vedkommende og er i 75 års alderen
cirka 50% af, hvad den var i 20 års alderen (Figur
13, s. 25). I dagliglivet udgør legemsvægten en afgørende faktor for, hvor stort energibehovet er ved
mange aktiviteter, eksempelvis ved gang og gang
på trapper. Det er derfor almindeligt at tage hensyn til kropsvægten og angive den maksimale iltoptagelse pr. kg. Den maksimale iltoptagelse normaliseret for kropsvægt benævnes konditionstallet.
Jo højere konditionstal, desto bedre er individets
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kapacitet til fysisk hårdt og langvarigt arbejde.
Udtrykt på denne måde falder iltoptagelsen gradvist med alderen, og for kvinder ligger den 10-20%
under mændenes middelværdi (Figur 13). Udtrykkes
mænds og kvinders maksimale iltoptagelse i forhold til fedtfri legemsvægt er forskellen mellem
kønnene under 10%, en forskel der forklares ved
kvindernes noget lavere hæmoglobinkoncentration. Der er to årsager til den store interesse for et
individs maksimale iltoptagelse. Det er et godt mål
for et individs lunge- og kredsløbskapacitet. Det er
også et godt mål for, i hvilket omfang individet
kan klare mere langvarigt fysisk arbejde.

I.B.1.d Hjertefrekvens
Hjertefrekvensen (HF) følger iltoptagelsen. Det
betyder, at fra en hvilefrekvens på cirka 70 slag pr.
minut (spm), stiger den lineært op til maksimalt
niveau, som i de unge år er omkring 200 spm. En
trænet person har på en given absolut belastning
en lavere HF end en utrænet person (Figur 14).
Ved et mere langvarigt arbejde, men på en moderat arbejdsintensitet, forøges hjertefrekvensen i løbet af 3-4 minutter til et niveau i relation til iltoptagelsen, hvorefter den er ret stabil og kun stiger
med nogle slag under det fortsatte arbejde.

Figur 13

Maksimal iltoptagelse for et
stort antal personer i forskellige aldre dels udtrykt i
l · min-1 (til venstre) og dels i
ml · kg-1 · min-1 (til højre).

Figur 14

Hjertefrekvensstigning fra
hvile til maksimalt arbejde
for en utrænet og en veltrænet person. Hjertefrekvensen
kan også udtrykkes i procent
af maksimal hjertefrekvens
(HFmax), der bliver af samme
størrelse ved samme relative
belastning.
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I.B.1.e Relativ arbejdsbelastning
Når en fysiologisk variabel skal relateres til det fysiske arbejde, der udføres, kan det enten gøres som
funktion af arbejdets absolutte størrelse eller i relation til individets maksimale aerobe evne. Normalt
bruges den maksimale iltoptagelse, men man kan
også anvende den maksimale arbejdsbelastning
(Wmax), der sættes til 100%. Hjertefrekvensen er
af samme størrelse hos ”alle”, hvis den relateres til
arbejdsbelastning udtrykt som procent af individets maksimale iltoptagelse. Det betyder, at ved
et arbejde på 50% af VO2max har unge mandlige
individer en hjertefrekvens på ~130 spm, og
kvinder har en hjertefrekvens, som er lidt højere.
Dette gælder, uanset om det er en helt utrænet
person eller en elitecyklist. Der ses dog en markant
variation mellem individer. Endvidere falder den
maksimale hjertefrekvens med alderen (Tabel 4).
Hvis både hjertefrekvensen og iltoptagelsen udtrykkes i relation til den respektive maksimale værdi, er relationen meget tæt.
I.B.1.f Kondition – udholdenhed
Hvis et dynamisk arbejde udføres med store muskelgrupper som ved gang, løb og cykling, er der en
tæt relation mellem den relative arbejdsbelastning
og udholdenhed, der kan defineres som den tid,
som et givent arbejde kan udholdes til udmattelse
(Figur 15). Jo lavere relativ aerob belastning, desto
længere arbejdstid. Relationen er kraftigt eksponentiel, hvilket betyder, at ved 100%, 80% og
50% VO2max stiger den respektive arbejdstid fra

cirka 10 minutter til 60 minutter og til mange timer. Hvis man derimod kun involverer en lille del
af muskelmassen i arbejdet, bliver de lokale forhold som kapillærtæthed og mitokondrieantal/volumen, og ikke den maksimale iltoptagelse, afgørende for udholdenheden.

I.B.2 Ilttransportkædens led
Mange forskellige led indgår i ilttransporten fra
den omgivende luft til dens rolle som brintionacceptor i respirationskæden i mitokondrierne (Figur
16, s. 27). Ilt findes i luften, og det skal transporteres til kroppens celler. Lungernes, blodets, hjertets og karsystemets opgaver er at forsyne organer
TABEL 4.
Maksimal hjertefrekvens i forskellige aldre
Alder
25
35
45
55
65

Maksimal HF; middelværdi
(variationsbredde)
200
(160-238)
190
(155-224)
182
(148-204)
175
(138-196)
168
(136-189)

Figur 15

Relationen mellem den relative iltoptagelse og tid til udmattelse på en arbejdsbelastning, der svarer til 60%
VO2max op til meget tungt
arbejde (> 100% VO2max).
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og væv med iltmættet blod, der er tilpasset cellernes behov. Nedenfor gennemgås de forskellige led
i denne transport. Ud over at beskrive påvirkningen
af arbejde, så vurderes det, hvorvidt det aktuelle led
eventuelt begrænser den maksimale iltoptagelse.
Endvidere berøres, hvorvidt funktionen kan påvirkes med træning hos raske individer.
I.B.2.a Lungefunktion
I hvile har arterieblodet en iltmætningsgrad på
~98%. Det betyder, at når blodet passerer lungerne, bindes ilt til næsten alt hæmoglobinet (Hb) i
de røde blodlegemer. Selv under hårdt muskelarbejde opretholdes en næsten total iltmætning. Det
kan lade sig gøre, fordi ventilationen forøges i takt
med den øgede arbejdsintensitet. I hvile er ventilationen 5-6 l/min, og den stiger med iltoptagelsen
(Figur 17). Relationen mellem disse to variable
kaldes den ventilatoriske koefficient. Hver liter ilt,
der optages i blodet, kræver, at der passerer 20-25 l
luft pr. minut igennem lungerne. På højere arbejdsbelastninger er denne mængde dog ikke tilstrækkelig til at opretholde arterieblodets fulde iltmætningsgrad. Den ventilatoriske koefficient stiger til 30 l/min eller endog 40 l/min under maksimalt arbejde. Hyperventilation gør det muligt for
iltindholdet at stige i lungernes alveoler. Dermed
bliver gradienten mellem blodets og alveolernes iltindhold større. Det er en forudsætning for, at arterieblodet kan være næsten helt mættet med ilt,
også under maksimalt arbejde (Figur 18). En bidragende faktor til den kraftigt forøgede ventila-

tion er mælkesyreakkumuleringen i blodet, der via
en sænkning af blodets pH opregulerer ventilationen. Dvs. når relationen mellem ventilation og iltoptagelse ikke længere er lineær, betyder det, at
mælkesyre akkumuleres i blodet.
Ovennævnte beskrivelse af lungefunktionen er
ikke fuldstændig. Der er studier, der har påvist en
nedgang i arteriel iltmætning under løb og i roning
hos veltrænede ved hårdt arbejde. Det beror delvis
på en reduktion af blodets pH, når mælkesyre ak-

Figur 17

Lungeventilationens størrelse
ved forskellig iltoptagelse
for utrænede, før og efter
træning, samt for veltrænede.

Figur 16

Ilttransportkædens led.
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kumuleres, idet HbO2-dissociationskurven er pHfølsom. Ud over denne forklaring kan arterieblodets iltindhold ved moderat tunge belastninger reduceres af andre årsager. Lungernes diffusionskapacitet kan være begrænsende, men det skyldes
ofte, at den ventilatoriske koeffient ikke øger over
20-25 l/min, dvs. hyperventilationen er ikke stor
nok. Åndingsarbejdet er energikrævende, specielt
ved kraftig hyperventilation. Ved at ”spare” på åndedrættet reduceres respirationsmuskulaturens
energiomsætning, men til gengæld skal hjertet arbejde mere. Der kompenseres nemlig for et lavere
iltindhold i arterieblodet ved at hjertet pumper
mere blod. Den iltvolumen (hjertets minutvolumen × arterielt iltindhold), som distribueres til de
kontraherende muskler, tilpasses altså til iltbehovet. Hvad er så bedst? At hypoventilere og lade
hjertet kompensere eller at hyperventilere og lette
hjertets arbejde? Der er ikke et nøjagtigt facit, men
som det diskuteres senere, så har hjertets kapacitet
et øvre loft. Hjertet har således en begrænset mulighed for at kompensere for et lavt iltindhold i arterieblodet under hårdt arbejde. Ved udholdenhedsaktiviteter kan præstationen begrænses af at
underventilere. At det arterielle iltindhold ikke altid opretholdes indikerer, at lungerne fungerer nær
deres øvre grænse for ilttransport. Det skyldes, at
lungernes kapacitet til ilttransport ikke forbedres
af træning. Derimod påvirkes åndingsmusklerne af
træning, hvilket bidrager til opretholdelse af en
høj ventilation. Lungernes kapillærblodvolumen
forøges også, og det medfører, at middeltransittiden (MTT = blodvolumen/blodgennemstrøm-

Figur 18

Ilttension (pO2) i luft, alveoler, arterieblod og veneblod i hvile
og ved stigende arbejdsbelastning til udmattelse.
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ningen) opretholdes ved en øget blodgennemstrømning gennem lungernes kapillærer.
I.B.2.b Blod
Blodvolumen er normalt 4-6 l hos et voksent individ. Konditionstræning øger blodvolumen, og
meget veltrænede kan opnå 7-9 l. Forøgelsen gælder både de røde blodlegemer og plasmavolumen.
Dvs. at forøgelsen af blodvolumen ikke nævneværdigt påvirker hæmatokritværdien (forholdet
mellem de røde blodlegemers volumen og den totale blodvolumen; Hct) eller hæmoglobinkoncentrationen. Førstnævnte ligger på mellem 40% og
45% og sidstnævnte på mellem 140 ml og 150 ml
pr. l blod, med noget lavere værdier hos kvinder.
Blodets hæmoglobinkoncentration er kritisk for
ilttransporten, fordi en vis volumen ilt bindes til
hvert gram Hb (1 g Hb binder 1,34 ml ilt). Man
kan stille sig det spørgsmål, hvorfor hæmoglobinkoncentrationen ikke er højere, og hvorfor den
ikke yderligere forøges med træning. Var dette tilfældet, så ville hver liter blod, som tilbydes vævet,
indeholde mere ilt, og en mindre mængde blod
skulle således pumpes igennem karsystemet ved et
givet iltforbrug. Hvis Hct bliver forhøjet, forøges
blodets viskositet og dermed hjertearbejdet. Det
får endvidere den effekt, at mikrocirkulationen
forringes. Det er påvist, at en lille stigning i hæmatokritværdien fra ~42 til 48%, svarende til at cirka
en halv liter røde blodlegemer infunderes, kan forøge den maksimale iltoptagelse med op til 10%.
En sådan forøgelse af Hct har således en positiv effekt. Trods dette kan man hos netop konditionsveltrænede observere Hct/Hb-niveauer, der ligger
lavt inden for normalvariationen. Kvinder har normalt lave Hct og Hb-værdier (37-42%; respektive
130-145 g pr. l blod), hvilket bidrager til at
kvinder har en lavere VO2max. En forskel på 10
g/l blod i hæmoglobinkoncentration (f.eks. 140
sammenlignet med 150) betyder cirka 0,2 l/min i
maksimal iltoptagelse (6%).
I.B.2.c Hjertets minutvolumen og
slagvolumen
I hele det 20. århundrede er der blevet udført forsøg for at klarlægge den cirkulatoriske tilpasning
til arbejde. Nogle af de vigtigste fund blev gjort allerede i perioden 1910-1930. Herunder bl.a. at
hjertets minutvolumen forøges lineært med stigende arbejdsbelastning (og iltoptagelse), og at de højeste værdier, der opnås, er en funktion af individets træningstilstand (Figur 19, s. 29). De fysisk
inaktive kan opnå en minutvolumen på 15-25 l/min,
mens de mest veltrænede cykelryttere, langrendsløbere og løbere har en minutvolumen på op imod
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40 l/min. Da den maksimale hjertefrekvens generelt ikke påvirkes med træning (om noget så falder
den), så er en stor slagvolumen den faktor, der er
afgørende for at opnå en stor minutvolumen.
Ved overgang fra hvile til let arbejde (HF ~120
spm) i vertikal position fordobles slagvolumen.
Højere belastninger medfører ingen eller kun en
mindre yderligere forøgelse af slagvolumen (Figur
19). Sidstnævnte er mest udtalt hos veltrænede.
Hjertets arbejde er meget stort ved en høj hjertefrekvens, fordi blodtrykket er forhøjet også under
dynamisk muskelarbejde. Hjertets iltforbrug forøges lineært fra hvile til maksimal hjertefrekvens,
primært ved at koronarblodgennemstrømningen
forøges markant, mens blodets iltmætning (SO2) i
coronas sinusblod kun sænkes fra ~32% til 2526%. Forudsætningen for at opretholde en stor og
stigende slagvolumen ved hårdere arbejde er, at
fyldning og tømning af hjertekamrene sker hurtigere. Begge variable forøges også nærmest lineært
med arbejdsbelastning og hjertefrekvens helt op til
maksimalt niveau hos raske individer (Figur 20).
Dette sker, uden at fyldningstrykket forøges markant. Den fraktion af den slutdiastoliske volumen,
som tømmes med hver kontraktion (ejektion-fraktion) er ~75% ved intenst arbejde og svagt forhøjet over hvileniveau med individuelle variationer,
men uden nogen forskel mellem trænede og utrænede personer. Det betyder, at hjertets slagvolumen
er relateret til den slutdiastoliske volumen. Hjertets
størrelse er også tæt relateret til slagvolumen og
maksimal iltoptagelse. En sammenhæng, som først
blev påvist med perkussionsteknik og røntgenmålinger under arbejde allerede i starten af det 19. århundrede, og siden verificeret med ultralyd og andre teknikker i mange studier. I et af disse blev
hjertets minutvolumen, hjertefrekvens og slutdiastolisk volumen under etbens-cykelarbejde studeret hos personer med et trænet og et utrænet ben.
Minutvolumen var den samme på en given absolut belastning uanset hvilket ben, der udførte arbejdet, mens hjertefrekvensen var lavere og slagvolumen større, når det trænede ben cyklede. I disse
forsøg kan hjertets størrelse ikke forklare differencen. Det interessante fund var, at slutdiastolisk volumen var mindre, når det utrænede ben var aktivt, dvs. hjertets kapacitet blev ikke udnyttet, på
trods af at det centrale venetryk og minutvolumen
var ens i de to tilfælde (Figur 21, s. 30). På en endnu ikke forklaret måde medieres musklens træningstilstand enten til centre, som regulerer hjertefrekvensen, eller til myokardiets kompliance.

I.B.2.d Minutvolumens fordeling og det
sympatiske nervesystems rolle
Minutvolumen fordeles forskelligt i hvile og under
arbejde. I hvile fordeles de 5-6 l/min, vi har i minutvolumen, med størstedelen til hjerte, mavetarm-kanal, lever og nyrer og med <1,2-1,5 l/min
til skeletmuskulaturen. Under hårdt arbejde ændres
billedet markant. Hjernen får uforandret knap 1
l/min, mens de indre organer ikke blot i relative,
men også i absolutte tal, får en reduceret perfusion.
Under hårdt muskelarbejde får de indre organer

Figur 19

Hjertets minutvolumen og slagvolumen ved forskellig iltoptagelse op til maksimalt arbejde for utrænede, før og efter træning, og for veltrænede.

Figur 20

Skematisk illustration af ”peak filling rate” (PFR) og ”peak emptying rate” (PER)
for hjertets kamre ved forskellige arbejdsbelastninger (resultater fra KanstrupHansen og medarbejdere).
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kun cirka 1 l/min af den totale minutvolumen.
Resten går til skeletmuskulaturen, inkl. respirationsmuskulaturen og hjertemusklen. Det sympatiske nervesystem bidrager til denne præcise regulering ved selektivt at øge nerveaktiviteten og dermed vasokontraktionen i de aktuelle dele af karsy-

Figur 21

Tryk-volumen kurver for hjertets fyldning og tømning i hvile og
under etbens-arbejde på to submaximale belastninger med et
trænet og et utrænet ben (resultater fra Kanstrup-Hansen og
medarbejdere),

30

stemet (Figur 22). I skeletmuskulaturen, der er involveret i arbejdet, produceres metabolitter, som
dels inhiberer den sympatisk medierede vasokonstriktion (funktionel sympatolyse), og dels har
en direkte effekt på resistenskarrene med vasodilatation til følge. Det er let at forstå vigtigheden af
denne regulering, for den er en forudsætning for,
at den minutvolumen hjertet producerer kan dirigeres de rigtige steder hen. Et specielt problem opstår, når meget store muskelgrupper involveres i
arbejdet som ved benarbejde eller ved kombineret
arm- og benarbejde. Hjertets maksimale minutvolumen er ikke tilstrækkelig til at fylde alle skeletmuskulaturens kar, hvis de samtidigt er helt dilaterede under hårdt muskelarbejde, som f.eks. ved
svømning, løb eller roning. Et første mere direkte
bevis på, at muskulaturen kan modtage en større
blodgennemstrømning end den, hjertet kan tilbyde, blev opnået i forsøg, hvor armarbejde blev adderet til igangværende hårdt, men ikke maksimalt,
benarbejde (Figur 23). Hjertets minutvolumen
blev ganske vist noget forøget, men for at kunne
forsyne overkroppens og armenes muskler med en
blodgennemstrømning (perfusion) blev benenes
blodgennemstrømning reduceret. Dette til trods
for at benenes arbejdsbelastning var uændret.
Blodets mælkesyreniveau steg, da armarbejdet blev
adderet til benarbejdet, og forsøgspersonerne blev

Figur 22

Figur 23

Skematisk illustration af kredsløbets regulering i hvile og under
arbejde med specielt henblik på den sympatiske kontrol. For en
mere detaljeret forklaring, se teksten.

Kredsløbsrespons ved addering af armarbejde til igangværende
benarbejde. Noter at a) benets arbejdsbelastning holdes uforandret under hele forsøget, b) hjertets minutvolumen øger noget, når
armarbejdet adderes, men samtidig sker en reduktion i benets
blodgennemstrømning, og c) dette sker uden ændring i blodtrykket, og på trods af at lokale vasodilator substanser i v. femoralis
øger (resultater fra Secher og medarbejdere).
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trætte. Dette fund er egentlig ikke overraskende.
Det har længe været kendt, at maksimal iltoptagelse og minutvolumen enten slet ikke forøges eller også kun med nogle få procent ved overgang
fra benarbejde til kombineret ben- og armarbejde.
Det betyder, at hjertets pumpekapacitet hos mennesket er dimensioneret til kun at skulle forsyne
en del af den totale muskelmasse med en optimal
blodgennemstrømning.
I studier, hvor muskulaturens maksimale perfusion
bestemmes, er det vist, at det er muligt at nå op på
en kapacitet på 1,5-2,0 l · kg-1 · min-1, måske endog
helt op til 2,5-3,0 l · kg-1 · min-1 i konditionstrænede
muskler. Den totale muskelmasse er på 30-35 kg
(40% af normal kropsvægt). Det er let at se, at det
ville kræve en minutvolumen på mere end 60 l/min
for at forsyne alle muskler med en maksimal perfusion. Det kan således konkluderes, at hjertet og
dets pumpekapacitet er en begrænsende faktor for
ilttransporten, og selv om det er muligt at fordoble
den maksimale minutvolumen med træning, så vil
den alligevel være for lille til at kunne tilbyde
muskulaturen den perfusion, som den faktisk er i
stand til at modtage. For en ung rask person betyder det, at ved hård cykling eller løb sætter hjertet
en begrænsning. Dette er endnu mere udtalt hos
ældre, som ikke kan forsyne benmuskulaturen
med en adækvat blodgennemstrømning, f.eks. ved
gang på trapper. Hvis hjertets pumpeevne er nedsat, som ved behandling med β-blokkere efter myokardieinfarkt, er hjertets pumpekapacitet ikke engang tilstrækkelig til adækvat at perfundere benenes muskler under en spadseretur i moderat tempo. Målinger af hjerneblodgennemstrømningen
med transkranial dopplerteknik antyder endvidere,
at også dette kargebet får et reduceret flow, hvis
hjerteinsufficienspatienter udfører hårdt muskelarbejde med mere end et ben.
Det sympatiske nervesystem kan således om nødvendigt, under hårdt arbejde med store muskelgrupper delvis overkomme den perifert udløste vasodilatation. Hvis dette ikke skete, ville blodtrykket falde, da hjertet ikke kan pumpe tilstrækkeligt
med blod til at fylde hele karsystemet. Sagt på en
anden måde, så er det den kraftigt forøgede aktivitet i det sympatiske nervesystem, der under hårdt
arbejde med store muskelgrupper forhindrer en
person i at besvime. Det sker ved opretholdelse af
en vis vasokonstriktion i de aktivt arbejdende
muskler. Efter muskelarbejde, og specielt ved hårdt
arbejde, aftager sympatikusaktiviteten og vasokonstriktionen relativt hurtigt, mens den lokalt
medierede vasodilatation varer noget længere.

Blodet samles i benene, blodtrykket falder, og det
er ikke ualmindeligt, at personen besvimer, medmindre han/hun lægger sig ned eller sætter sig
med hovedet mellem benene.
Sammenfatningen er, at under et muskelarbejde
stiger den sympatiske aktivitet til muskulaturens
blodkar som en funktion af arbejdsbelastningen,
men det er først, når der er en risiko for mismatch
mellem hjertets pumpekapacitet og karsengens
grad af dilatation, at den sympatiske medierede vasokonstriktion spiller en afgørende funktionel rolle. Op til dette punkt modvirkes sympatikus’ vasokonstriktion ved den funktionelle sympatolyse.
Den sympatiske nerveaktivitet i aktive musklers
kar modvirkes af en lokalt under arbejdet producerede substans, som blokerer for effekten af noradrenalinfrigørelse fra nerve-terminalen. Blodet dirigeres til de aktive muskelfibre. Hvorvidt det er den
samme substans, der dilaterer glatmuskelceller i
karvæggen, som også blokerer for noradrenalinbindingen til a-receptorerne i karvæggen, er ukendt.
De stærkeste beviser peger på, at den muskelkontraktionsinducerede NO-produktion kan være
årsagen til blokeringen af noradrenalinets effekt.
I.B.2.e Musklens perfusion og iltudnyttelse
Ilttransportens endestation er mitokondrierne i
vævene (Figur 24). For muskulaturens vedkommende er det blevet fremført, at her findes yderligere en udtalt begrænsning for den maksimale iltoptagelses størrelse. Argumentet er, at der er lidt ilt

Figur 24

Forandring i blodets ilttension fra arterioli til venuli i en kontraherende muskel.
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tilbage i det veneblod, der dræner en kraftigt arbejdende ekstremitet. Veneblodet kommer hovedsageligt fra muskulaturen men også i nogen grad
fra skelettet og bindevævet samt huden. Blodgennemstrømningen i huden er vigtig for varmebalancen og derfor forøget under muskelarbejde. Da
huden har en lille energiomsætning og dermed et
ubetydeligt iltforbrug, er veneblod fra huden iltrigt. Det kan beregnes, at mindst halvdelen af den
ilt, der findes i veneblod under hårdt muskelarbejde, stammer fra perfusion af huden.
Hertil kommer nogle andre forhold. Et spørgsmål
er, hvor lav gradienten for ilt kan være i den venøse del af kapillæren for at opretholde en adækvat
ilttransport (Figur 24, s. 31). Mitokondriernes respirationskæde kan mættes med ilt med et så lille
ilttryk som 0,5 mmHg. Da myoglobinet faciliterer
ilttransport, når først ilten er kommet ind i muskelcellen, så ligger problemet ikke her, men i iltafgivelsen fra hæmoglobinmolekylet. Samlet kan det
vurderes, at iltgradienten (kapillærer-mitokondrier)
som minimum kan være 1,0-1,5 mmHg. Blodet
kan endvidere passere muskelfibre, der ikke er involveret i muskelkontraktionen og derfor ikke har
brug for megen ilt. Reguleringen af blodets distribution i musklen er meget præcis. Under meget
hårdt muskelarbejde er nærmest alle kapillærer rekrutterede ligesom næsten alle muskelfibre. En
mismatch mellem de rekrutterede kapillærer og fibre er derfor ikke forklaringen. Mitokondriernes
antal er også blevet foreslået som en begrænsende
faktor for musklens iltforbrug ved hårdt arbejde.
Forsøg med små muskelgrupper, hvor hjertets ka-

Figur 25

Et forsøg på skematisk at
illustrere hvordan iltindholdet i venøst blod fra en
kontraherende muskel kan
øge under meget hårdt arbejde. Forklaringen kan
være, at når blodgennemstrømningen kommer over
et kritisk niveau, er hele
kapillærnettet taget i brug,
hvorefter et øget flow resulterer i en markant sænket middeltransittid med
en reduceret iltekstraktion
som resultat.
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pacitet ikke begrænser blod- og ilttilførslen til
muskulaturen viser, at mitokondrierne kan omsætte mindst 2-3 gange mere ilt end det, de gør ved et
arbejde, der er hårdt nok til at nå maksimal iltoptagelse. Til sidst skal det nævnes, at blodet i den
arterielle del af kapillærerne er iltmættet, selv om
en udveksling af ilt kan forekomme, når en arterioli har et parallelt forløb med en venuli. Denne
”counter current-effekt” er hidtil blevet undervurderet og bidrager til at forklare størstedelen af den
resterende ilt, som findes i venen sammen med
blodets ilttension (pO2) på 1,0-1,5 mmHg, som
af funktionelle grunde eksisterer i den venøse del af
en kapillær. Konklusionen bliver dermed, at det er
en funktionel begrænsning i udnyttelsen af den ilt,
der tilbydes musklen, men det ville være forkert at
angive, at skeletmuskulaturens iltekstration er en
reelt begrænsende faktor.
Det skal også fremføres, at ligesom det er tilfældet
i lungerne, så er MTT for de røde blodlegemer i
muskelkapillæren kritisk (Figur 25). Antallet af kapillærer (= kapillærblodvolumen) skal stige, for at
en lang MTT kan opretholdes, hvis muskelperfusionen tiltager. Undersøgelser viser, at kapillærnettet forøges relativt mere end hjertets minutvolumen og muskelperfusionen, og dermed bliver MTT
snarere længere under hårdt arbejde i trænede end
i utrænede muskler. Det forhold bidrager væsentligt til, at der i veneblodet under hårdt arbejde hos
de mest veltrænede observeres mindst ilt, helt ned
til en pO2 på 10 mmHg eller lavere. Hvis kun det
ene ben eller nogle muskler i en ekstremitet udfører arbejdet, så kan perfusionen blive meget høj,
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og da er kapillærnettets volumen ikke tilstrækkelig
stor til at opretholde en adækvat MTT. Iltekstraktionen bliver dermed lav.
I.B.2.f Ilttransportkædens kapacitet
Lungerne kan maksimalt transportere 80-100 ml ·
kg-1 · min-1 ilt (Tabel 5). Konditionstræning kan
ikke markant påvirke denne kapacitet. Hos den
raske utrænede kan hjertet kun præstere en ilttransport til kroppens organer og væv, inklusive
muskler på 40-50 ml · kg-1 · min-1, hvilket således
er langt under lungernes kapacitet. En sammenligning med muskulaturens perfusionskapacitet og
mulighed for at omsætte ilt viser det samme. Selv
om muskulaturen er utrænet kan den forbruge
300 ml · kg-1 (muskel)· min. Hjertets kapacitet til
at tilføre ilt er kun 1/6-1/5 af, hvad vore muskler
kan forbruge ved intenst arbejde.
Konditionstræning kan forhøje hjertets pumpekapacitet til 80-95 ml · kg-1 · min-1, hvilket næsten
svarer til lungernes øvre grænse, men stadig er den
langt fra trænede musklers kapacitet til at omsætte
ilt, som er 500 ml · kg-1 og måske 600 ml · kg-1
(muskel)· min. Denne gennemgang viser, at hjertet er det funktionelt begrænsende led i ilttransporten. Det gælder for utrænede, men også for de
fleste konditionstrænede individer, selvom den
øvre grænse for lungernes ilttransportkapacitet
også nås for enkelte konditionsstærke individer.

En anden måde, hvorpå man kan vise betydningen
af tilførslen af ilt for iltoptagelsens størrelse, er at
undersøge hvor meget ilt, der tilbydes til muskulaturen og hvor meget, der er tilbage i veneblodet
ved hårdt muskelarbejde (Figur 26). Der tilføres
160-170 ml ilt pr. min og pr. kg muskel, af hvilket
10-15 ml ikke udnyttes under intensivt arbejde.
Dette gælder for fysisk inaktive individer. En lidt
mere fysisk aktiv person tilfører mere ilt til sine
muskler ved hårdt muskelarbejde (200 ml · kg-1 ·
min-1). Med konditionstræning forøges den volumen ilt, der tilbydes musklen, yderligere og kan nå
400-450 ml · kg-1 · min-1 hos de mest veltrænede.
Men også hos disse helt veltrænede er der kun 1012 ml · kg-1 · min-1 ilt tilbage i veneblodet. Den variabel, der således bidrager mest til variationen i ilttilførsel til muskulaturen under udmattende arbejde, er muskelperfusionens størrelse. Sidstnævnte er
en funktion af hjertets pumpekapacitet. Den iltvolumen, der er tilbage i veneblodet, har en ringe
kvantitativ betydning. Dvs. hvis den blev reduceTABEL 5.
Ilttransportkapacitet hos utrænede og veltrænede
hvad angår lunger, centralt og perifert kredsløb
Led i iltens optagelse,
transport og forbrug
Lungernes øvre grænse
for transport af ilt
Hjertets øvre grænse
for transport af ilt
Musklens øvre grænse for
modtagelse og forbrug af ilt

Utrænede
ml kg-1 min-1

Trænede
ml kg-1 min-1

80-100

80-100

40-50

80-100

300-400

>500

Figur 26

Forsøg er gjort på at beregne
ilttilførsel til 1 kg arbejdende
muskler, og hvor meget ilt,
der er tilbage i venen, som
dræner den (de) arbejdende
ekstremite(er).
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ret til nul, ville det kun medføre en forøgelse af iltforbruget på nogle procent.

I.B.3 Kredsløb og statisk kontraktion
Ovenfor er givet eksempler på kredsløbsreaktionen,
både akut og kronisk, på dynamisk muskelarbejde.
Den karakteriseres af en stor volumenbelastning
for hjertet men med meget lille eller slet ingen
stigning i middelblodtrykket. Ved en statisk muskelkontraktion er billedet anderledes (Figur 27).
Denne karakteriseres af en kraftig blodtryksstigning og kun en lille forøgelse i minutvolumen.
Hjertefrekvensen stiger noget, men slagvolumen
bliver mindre på grund af et lille venøst tilbageløb
og et stort ”after-load” (= højt blodtryk).

I.B.4 Træning af kondition – aerob fitness
Der findes en omfattende litteratur, der har vurderet, hvordan træning skal udformes for at forbedre
konditionen. Der er desuden stor erfaring på området inden for idrætten, som dog ikke er veldokumenteret i videnskabelige tidsskrifter, men som
inddrages i mindre omfang i denne redegørelse,
hvor det er relevant.
I dansk arbejdsfysiologis guldalder i 1930’erne lagdes grunden til forståelsen af principperne for optimal aerob træning. Ved et givent submaksimalt
muskelarbejde er iltoptagelsen og hjertets minutvolumen ens hos utrænede og trænede individer,

Figur 27

Hjertefrekvens og blodtryk
(middel) i hvile og under dynamisk arbejde frem til udmattelse samt ved statisk
kontraktion ved forskellige %
MVK.
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mens hjertefrekvensen er lavest hos de trænede
(Figur 14, s. 25). Det betyder, at slagvolumen er
størst hos de trænede (Figur 19, s. 29). Studier i
USA og Skandinavien på totalt 17 unge utrænede
viser, at træning i en kort periode, som øger maksimal iltoptagelse med 15%, sker gennem en
ensartet forøgelse af minutvolumen og iltekstraktion. Den maksimale hjertefrekvens reduceres noget, dvs. slagvolumen er forklaringen på hele forøgelsen i minutvolumen (Tabel 6, s. 35).
Træning på en submaksimal arbejdsintensitet sænker hjertefrekvensen, men hvis belastningen holdes
konstant, sker der ingen yderligere sænkning af
hjertefrekvensen. Når intensiteten derimod forøges, så reduceres hjertefrekvensen yderligere. Forsøg på rotter fra samme tidsperiode, hvor intensitetens og durationens betydning for hjertets tilpasning undersøgtes, bekræfter den store rolle, som
arbejdets intensitet spiller for at opnå en stor forbedring. Et antal studier har mere systematisk
undersøgt problematikken hos mennesker. Unge
mænd er blevet undersøgt før og efter 3-8 ugers
træning på tre forskellige arbejdsintensiteter: Let
arbejde, moderat arbejde og meget hårdt arbejde.
Endvidere var træningen varieret både hvad angik
den enkelte træningsgangs varighed (fra 5 minutter til 120 minutter) og antallet af træningsgange
(1-3 og 5 gange pr. uge). Forsøgspersonerne havde
ikke trænet tidligere og havde kondital, der varierede mellem 35 ml · kg-1 · min-1 og 55 ml · kg-1 · min-1.
Træningen foregik på løbebånd eller ergometercy-
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kel, og deltagelsen i træningen blev nøje overvåget.
Resultaterne var entydige. Træningens intensitet
var yderst vigtig for at forbedre den aerobe fysiske
arbejdsevne. Der kunne dog kompenseres for intensitet med længerevarende træning, eller ved at
træningen blev udført flere gange om ugen, men
mangel på intensitet kostede megen ekstra træningstid. Resultater fra et godt, men også ekstremt,
eksempel er illustreret i Tabel 7. ”Cost-benefit”,
når det gælder om at opnå aerob fitness, peger således markant på intensitet. Andre studier har også
observeret, at en person, der træner på en for let
belastning, ikke opnår en forbedring af VO2max
på trods af hyppig træning. Det diskuteres, hvorvidt arbejdsintensiteten har en tærskelværdi, hvis
en forbedring skal opnås. Flere studier har sat den
til at være ~40% af VO2max. Antallet af træningsgange og deres varighed spiller dog også en rolle,
hvor antallet af træningsgange pr. uge synes at
være noget vigtigere end den tid, hver træningsgang varer (Figur 28). Notabelt er, at for helt utrænede gav 5 træningsgange pr. uge ikke bedre resultat end 3 træningsgange pr. uge. Flere studier viser
også, at forbedringen i kondital bliver relativt større, jo lavere den initiale værdi for VO2max er. Det
betyder, at de allerfleste raske unge mænd med
moderat træning kan opnå en god aerob arbejdsevne, svarende til ~50 ml · kg-1 · min-1.
Det er ikke lige så velbelyst, hvorvidt mindre træningstid er tilstrækkelig til at opretholde det med
træning opnåede konditionsniveau. De tilgængelige
resultater antyder, at en god kondition kan opret-

holdes med træning 1-2 gange/uge, lidt afhængig
af konditionsniveau, men det nytter ikke noget at
give afkald på intensiteten (Tabel 8, s. 36). Da intensiteten (ikke den absolutte, men den relative) er
så afgørende, er det almindeligt at udføre såkaldt
intermittent arbejde. En aktivitetsperiode afbrydes
i kort tid af hvile eller let arbejde, hvorefter aktiviteten gentages. Pausens længde er ikke så vigtig,
hvis hver aktivitetsperiode varer mindst 2-3 minutter. Hvis arbejdstiden er kortere, skal pausen
også være kort for at opnå en god træningseffekt
(Figur 29, s. 36). Det er faktisk muligt at få god
aerob træning med arbejdsperioder på så lidt som
5-10 sekunder, forudsat at pauserne mellem arbejdsperioderne er tilsvarende korte og den totale
træningstid er 15-20 minutter.

Figur 28

En skematisk illustration af, at høj og lav intensitet kan bruges i udholdenhedstræning for at nå den stort set samme effekt. Ved den lavere intensitet nås forbedringen gennem træningen dels ved, at hvert motionstilfælde har længere varighed, dels ved den samlede træningstid.

TABEL 6.
Konditionstræning af unge utrænede personer (n = 17) i 2-3 måneder, 3(-5) gange/uge; ca. 30-60 min/gang

Før
Efter
Difference %

Maksimal Iltoptagelse
l min-1

Hjertets Minutvolumen
l min-1

A-VO2 difference
vol %

Hjertefrekvens
spm

Slagvolumen
ml

3.11
3.59
15

21.6
23.9
11

14.4
15.0
10

196
189
-4

110
126
15

TABEL 7.
Utrænede personer opdelt i tre træningsgrupper trænede på høj, moderat eller lav intensitet i 3 måneder.
Alle tre grupper fik en nogenlunde identisk forøgelse i VO2max på 15-20%
Intensitet
A. Høj
B. Moderat
C. Lav

Puls

Træningsform

Træningstid/uge

190
150
110

15 min, 1 g/uge
1 time, 2-3 g/uge
2 timer, 5 g/uge

15 min
2-3 timer
10 timer
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Den træning, der er god for de unge, er også effektiv for de ældre. Den absolutte arbejdsbelastning,
eller hastigheden, hvormed man går eller cykler,
kan være lav og er ikke vigtig. Det afgørende er, at
den relative belastning er høj. I denne sammenhæng skal yderligere et forhold belyses. Det anbefales ofte, at træningen skal være let til moderat og
ikke overstige 60-70% af individets maksimale iltoptagelse. For mange mennesker, specielt midaldrende og ældre kvinder, er det niveau svært at nå.
De har måske et konditionstal på 25 ml · kg-1 · min-1
eller mindre, de er overvægtige, og når de går hurtigt, når de op på noget nær maksimal belastning.
For at nå en passende belastning kan arbejdet derfor specielt i begyndelsen med fordel foregå på et
cykelergometer. Svømning kan være et alternativ,
men det kræver en god svømmeteknik. Hvis der er
TABEL 8.
Middelværdier for iltoptagelse før (0), umiddelbart efter
(3), samt 6 måneder efter afsluttet fælles træning. Fællestræningen varede ca. 45 min/gang, 3 gange/ugen i 3 måneder. I perioden derefter stoppede gruppe A helt med
træningen, gruppe B fortsatte med 1(-2) gange/uge, og
gruppe C fortsatte med at træne 2 gange/uge
Måned
0
Gruppe

9

Maksimal iltoptagelse ml · kg-1 · min-1

A (n = 10)

38

45

38

B (n = 6)
C (n = 6)

39
35.5

46
42

43
41

Figur 29

For at gennemføre træning
med en lidt højere intensitet
bruges ofte intermittent arbejde eller intervalarbejde.
Pauserne kan bestå af hvile
eller let arbejde. Her gives
nogle eksempler.
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adgang til et svømmebassin, kan det være godt at
lave vandgymnastik eller at gå/jogge i vandet.
En intensitet svarende til 60-70% VO2max kan
være passende for kontinuerlig træning i 20-40
minutter. Hvis dette gentages 2 gange om ugen,
opnår både unge og ældre en god kondition. Lige
så effektivt er 3-4 arbejdsperioder af cirka 3 minutters varighed på ~90% VO2max afbrudt af
nogle minutters pause mellem hver periode. En
kombination med en basisaktivitet på omkring
70% VO2max med 2-3 indslag af kraftigere intensitet i et minuts tid eller to op mod den maksimale,
er også god aerob træning. Antallet af velkontrollerede undersøgelser på kvinder er begrænset. De
studier, der findes, viser, at kvinder og mænd har
samme effekt af aerob træning. Dette er specielt
belyst hos midaldrende kvinder, der i et studie,
hvor de gennemgik samme træning som mænd,
opnåede de samme forbedringer.
I de ovenfor angivne modeller for konditionstræning
forudsættes det, at store muskelgrupper er involveret
i træningen, således som ved gang, løb eller cykling.
Roning, svømning og langrend er også udmærkede
aktivitetsformer, men de er ikke decideret bedre end
motionsformer, hvor man kun bruger benene. I
mange lande anvender man stave ved gang, men det
giver ikke yderligere ud fra et konditionssynspunkt,
om end det har den fordel at overkroppen indgår i
træningen, og at stavene for ældre og på glat underlag kan give en god støtte af værdi.
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I.C STOFSKIFTE
I.C.1 Substrat til energifrigørelse
I ATP er energi lagret i den form, som cellerne kan
bruge. ATP og CrP, som hurtigt ”genoplader”
ATP, findes kun i små mængder. I relation til skeletmuskulaturens behov rækker disse energidepoter kun til 10-15 sekunders intense muskelkontraktioner (Figur 30). Glykogens nedbrydning til
pyruvat, der ved såvel iltmangel som ved overgang
fra hvile til muskelarbejde, reduceres til mælkesyre,
kan også bidrage til en hurtig resyntese af ATP.
Mælkesyreakkumulering og den relaterede pH-reduktion medfører dog, at denne mulighed for
energifrisættelse også kun kan bidrage til muskelarbejdet i kortere perioder; et minuts tid eller to.
Det aerobe stofskifte er derfor afgørende, når et
individ skal udføre mere langvarigt muskelarbejde.
Til dette kan skeletmuskulaturen bruge både kulhydrater (CHO) /glukose og fedt (frie fede syrer;
FFS) som substrat. Kroppens CHO-lagre er små i
forhold til fedtlagrene (Tabel 9). CHO er primært
lagret i skeletmuskulaturen samt i et lille depot i
leveren. Forholdet er omvendt for fedt, hvor det
store depot er lokaliseret uden for skeletmuskulaturen, subkutant og i viscera, mens kun en lille
mængde fedt er deponeret som triglycerider i skeletmuskulaturen. Der er flere forskellige forhold,
som påvirker hvilket substrat, musklen vælger. I
hvile dominerer fedtsyrerne, men under muskelarbejde stiger CHO’s andel som brændstof. En måling af respiratory exchange ratio (RER), dvs. relationen mellem produktionen af kuldioxid og optagelsen af ilt (VCO2/VO2) giver et godt billede af
de relative roller, CHO og fedt spiller som brændstof i forbrændingen (Figur 31). En RER-værdi på
0,71 indikerer ren fedt- og 1,0 ren CHO-forbrænding. CHO’s relative bidrag til stofskiftet stiger

som en funktion af den relative arbejdsintensitet
op til VO2max, hvor al aerob energifrigørelse
stammer fra CHO. Ved mere moderat arbejde anvendes lige store mængder fedt og CHO. Træning
forskyder relationen til højre, hvilket antyder, at
for et givent arbejde bruges mere fedt.
Energiforbrugets størrelse og dets relative rolle,
hvad angår kulhydrat og fedt, varierer afhængigt af
arbejdets varighed og intensitet. Her gives en beskrivelse af, hvordan dette foregår hos utrænede
unge voksne personer; ved let, moderat og hårdt
dynamisk arbejde (Figur 32 og Figur 33) og statiske kontraktioner, hvorpå følger en mere detaljeret
redegørelse for de mekanismer, der regulerer substratvalg på muskelcelleniveau, fedtforbrænding og
insulinfølsomhed.

Figur 30

Ved muskelkontraktion bruges energi fra ATP, som er lagret i
cellen. En resyntese af ADP til ADP sker momentant ved en
spaltning af CrP, katalyseret af kreatinkinase.

Figur 31

TABEL 9.
Menneskets energilager.
Legemsvægt ~70 kg (ca. 28 kg muskler og ~12 kg fedt)
Energikilde

Mængde
Kg

Kcal

0.40
0.07
0.02

1.600
280
80

Kulhydrater
Muskelglykogen
Leverglykogen
Glukose
Fedt
Fedtvæv, TG
Muskelvæv, TG
Frie fede syrer
Protein (muskel)
I alt

12.0
0.20
0.004
6.0

110.000
1.800
4
24.000
137.764

Ved måling på ventilationsluft (CO2 udånding og O2 optagelse)
kan ”respiratory exchange ratio” (RER) bestemmes. Jo højere belastningen er, desto højere er RER. Derudover er det illustreret,
at der sker en højere forskydning ved træning, som indikerer, at
mere fedt kan anvendes i forbrændingen ved en given belastning, i det et RER på 0.71 indikerer ren fedtforbrænding og et
RER på 1.0 ren kulhydratforbrænding.
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I.C.1.a Let arbejde
Et muskelarbejde, der kræver 30-40% af en persons VO2max (almindelig gang). RER er i starten
af arbejdet 0,80-0,85 og falder gradvist til lige
under 0,80 efter flere timers arbejde, dvs. energien
til arbejdet stammer næsten ligeligt fra CHO og

Figur 32 A

Forandringer i stofskiftevariabler under arbejde på tre
forskellige belastninger er illustreret (iltoptagelse, RER,
muskelglykogennedgang og
musklens glukoseoptagelse
fra blodet).

Figur 32 B

Benets beregnede kulhydratforbrug, blodlaktatniveauer
(mælkesyre), arteriel glukose- og frie fedtsyrekoncentration.
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fedt, men med en overvægt for fedts vedkommende jo længere arbejdet varer (Figur 32 A, B).
Muskelglykogenforbruget er lille, i gennemsnit
mindre end 10 mmol glukoseenheder · kg-1 · timer-1.
I arbejdets første timer sker hele glykogenforbruget i de langsomme fibre, mens forbruget i de hur-
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tige fibre er ubetydeligt (Figur 6, s. 16). Blodmælkesyreniveauet stiger måske lidt i de første 5-15 minutter af arbejdet, men falder derefter helt ned til
hvileniveau. De arbejdende bens optagelse af glukose fra blodet stiger gradvist under arbejdet op til
~1,5 til ~2,0 mmol min-1 efter nogle timers arbejde. Den arterielle glukosekoncentration ændrer sig
ikke i arbejdets første 3-4 timer, fordi der kompenseres for musklernes og andre vævs (f.eks. nervesystemets) glukoseoptagelse med en tilsvarende
glukosefrigørelse i leveren. Et fald i blodglukosekoncentrationen kan derfor først forventes, når
den totale mængde glukose er optaget fra blodbanen, og når leverens glukosedepot (normalt 50-70 g)
er tømt. Arbejde på denne intensitet kan udføres i
mange timer, og hvis der indtages blot en lille
mængde glukose undervejs, så kan arbejdet udføres i mange, mange timer om dagen, dag efter dag.
I.C.1.b Moderat arbejde
Ved moderat hårdt arbejde, som kræver 60-70% af
individets VO2max (rask gang), vil RER være i
nærheden af 0.9 (Figur 32 A, B), og den falder
ikke eller bliver blot lidt reduceret under arbejdet.
Det betyder, at cirka 2/3 af energien kommer fra
CHO og kun 1/3 fra fedt. Det er dog vigtigt at bemærke, at den totale mængde fedt, der oxideres pr.
tidsenhed, er stor ved arbejde på dette niveau. Den
relative andel fedt, som forbruges, er ganske vist
mindre end på en lavere arbejdsintensitet, men da

den totale energiomsætning er større, kompenserer
denne. Det betyder, at ~30% mere fedt forbrændes pr. tidsenhed ved 60-70% end ved 30-40%
VO2max. Det skal dog bemærkes, at den totale
fedtforbrænding under arbejde også er en funktion
af varighed (total mængde forbrændt fedt = tid ×
fedtforbrænding pr. tidsenhed). Udfra et energibalance-synspunkt spiller det ingen rolle, om det er
fedt eller sukker, som forbrændes. Det vigtige er den
totale energiomsætning. Den er direkte relateret til
den distance, som tilbagelægges uanset hastighed.
Ved moderat arbejde reduceres muskelglykogenindholdet i et to- til tre-fase-forløb. Det er hurtigst
i de første 20-30 minutter og aftager derefter gradvist, indtil muskelglykogenlagrene er udtømte.
Når en betydelig del af de langsomme fibre er
tømt for glykogen, rekrutteres de to hurtige fibertyper, og deres glykogen bruges også (Figur 6, s. 16).
Derefter kan arbejdet ikke fortsætte på samme
høje intensitet. Det er i denne sammenhæng interessant, at blodmælkesyrekoncentrationen er højest
efter 5-10 minutters arbejde, hvor kun de langsomme fibre udfører arbejdet. Senere, når de hurtige muskelfibre i højere grad er involveret i arbejdet, falder blodmælkesyreniveauet for til sidst at
nærme sig sit udgangsniveau.
På denne arbejdsintensitet er det arterielle blodglukoseniveau stabilt de første 60-90 minutter,

Figur 33

Beregnet forbrug af fedt og
kulhydrater ved to arbejdsbelastninger udtrykt i relation til maximal iltoptagelse.
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men derefter observeres et fald i blodglukoseniveauet. Leveren har et begrænset lager af glykogen,
og selv om det kontinuerligt forstærkes af en lille
glykogenogenese i leveren under muskelarbejde, så
falder leverens glykogenfrigørelse til under den
mængde, som optages fra blodbanen. Det gælder,
når de glykogentomme muskelfibre fortsat er aktiverede og bidrager til kraftudviklingen. Fedt bidrager ganske vist som substrat, men kan ikke kompensere for manglen på glykogen. Det kan beregnes, at 90-120 minutter er den kritiske tid, når
muskelglykogenlagrene er tomme, og blodglukosekoncentrationen begynder at falde. Individet bliver udmattet, når glykogenlagrene i både lever og
muskler er tomme. Det betyder en maksimal arbejdstid på 2-3 timer. Hvis glukose indtages under
arbejdet, vil det bidrage til at opretholde blodglukosekoncentrationen, men man kan ikke indtage
så meget glukose, at det helt kan kompensere for
glukoseoptagelsen fra blodet.
I.C.1.c Hårdt arbejde
Ved en hård arbejdsintensitet, der kræver 85-95%
af individets VO2max, vil HF nærme sig sit maksimale niveau. Forsøgspersonen kan blive udmattet
når som helst mellem 15 minutters og 60 minutters arbejde (Figur 32 A, B). RER er fra 0,95 op til
1,0 under hele arbejdsperioden, og CHO er det
helt dominerende brændstof. Muskelglykogenfrisættelsen er udtalt, men når forsøgspersonen er
udmattet, vil der stadig være betydelige mængder
glykogen tilbage i musklernes langsomme fibre.
Begge de to hurtige fibertyper er derimod normalt
tomme for glykogen (Figur 6, s. 16). Det er ikke

Figur 34

Insulinkoncentrationen i blodet ved let, moderat og hårdt arbejde.
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ensbetydende med, at de langsomme fibre ikke er
involveret i arbejdet, men derimod at der er forskel på fibertypernes metaboliske potentiale, og
dermed på hvor hurtigt glykogenet forbruges. Der
sker en mere komplet udnyttelse af den energi, der
er lagret i glykogenet, dvs. en større andel af det
pyruvat, der dannes, oxideres i de mitokondrierige
langsomme fibre. Blodmælkesyrekoncentrationen
når sit højeste niveau på 5-10 mmol · l-1 efter 5-10
minutters arbejde og forbliver stort set på dette niveau under resten af arbejdet. En let stigning i den
arterielle glukosekoncentration kan observeres ved
arbejde på en så høj intensitet som ~90% VO2max.
Blodets insulinkoncentration reduceres markant
(Figur 34). Skelet-muskulaturens glukoseoptagelse
pr. tidsenhed er større end på mere moderate arbejdsintensiteter, men på grund af den korte arbejdstid optager musklerne totalt set en mindre
mængde glukose fra blodet. Den mængde glykogen, der normalt er lagret i leveren, er derfor tilstrækkelig til at forsyne den ekstracellulære væske
og de perifere væv med den mængde glukose, de
har brug for. CHO er således til stede i både muskler og lever, når udmattelsen indtræffer, men størstedelen af de hurtige fibre er tømt for glykogen.
På arbejdsintensiteter, der kræver en energiomsætning over individets VO2max, er det meget svært
nøjagtigt at bestemme de forskellige substraters bidrag til energistofskiftet. RER-værdien er ikke helt
pålidelig på grund af den metaboliske ”acidose”,
der forekommer. Både tracer-målinger og registrering af arterio-venøs (a-v) difference, kombineret
med måling af blodgennemstrømning for at vurdere substratforbruget har alle deres begrænsninger,
fordi arbejdstiden er kort (<5-15 minutter), og en
steady state-situation derfor aldrig nås. Alle beregninger peger dog på, at CHO alene anvendes som
brændstof på disse høje arbejdsintensiteter. En meget høj grad af muskelglykogenforbrug kan observeres i de aktive muskler, og glukoseoptagelsen fra
blodbanen er stor. Den hurtige akkumulering af
mælkesyre i muskler og blod ved maksimalt arbejde er yderligere et tegn på musklernes store afhængighed af CHO som substrat under hårdt arbejde. Den pH-sænkning, der opstår, bidrager til,
at musklerne ikke længere kan producere spænding, men andre stofskifteændringer bidrager også,
som f.eks. en forstyrret K+ balance over cellemembranen og en forøget koncentration af uorganisk
fosfat i muskelfibrene.
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I.C.2 Statisk arbejde
De mekanismer, der ligger til grund for reguleringen af energistofskiftet ved dynamisk arbejde
gælder også ved statiske muskelkontraktioner. En
afgørende faktor, der adskiller statiske og dynamiske
muskelkontraktioner, er dog deres helt forskellige
adgang til en blodgennemstrømning. Ved statiske
kontraktioner forhøjes det intramuskulære tryk
vedvarende og udgør en mekanisk hindring for
blodets passage. Allerede ved en relativt lav spændingsudvikling bliver det intramuskulære tryk så
højt, at der blokeres for en blodgennemstrømning,
på trods af at blodtrykket også forhøjes. Når dette
sker, er variationen mellem de forskellige muskler
dog stor; primært relateret til hvilken vinkel der er
mellem muskelfibre og sene. I muskler, hvor penationsvinklen nærmer sig 90°, bliver det intramuskulære tryk lille, og der er en blodgennemstrømning
helt op til nær den maksimale kontraktionskraft.
Det gælder f.eks. massetermuskulaturen i mundhulen. Hvis senen er i direkte forlængelse af muskelfibrene, som f.eks. i armfleksorerne, bliver trykket
højt og blodgennemstrømningen aflukkes allerede
ved 20-30% MVK. Det betyder, at ved kraftige
kontraktioner i de fleste af kroppens muskler bliver
musklen helt afhængig af at bruge det i musklen
lagrede glykogen og af en energifrigørelse uden ilt,
dvs. anaerob glykose med mælkesyreakkumulering
til følge. Ved meget intense statiske kontraktioner

indtræffer udmattelse så hurtigt, at mælkesyreakkumuleringen er forholdsvis lille. De højeste
mælkesyrekoncentrationer observeres, når
kontraktionerne er cirka 40-50% MVK. Hvis statiske kontraktioner udføres intermittent, bliver der
en energiomsætning, der ligner den, som ses under
dynamisk arbejde af samme størrelse.

I.C.3 Fedtforbrændingens kinetik
Musklerne indeholder kun en lille mængde fedt,
der kan bruges til energi. Der sker derfor en konstant frigørelse (lipolyse) fra fedtvævet af frie fede
syrer (FFS-hydrolyse af triglycerider [TG]), som
transporteres med blodet til musklerne. I blodet er
FFS bundet til albumin (Figur 35). Plasma-FFSkoncentrationen er i hvile ~0,3 mmol · l-1. Ved
starten af et arbejde ses ofte en nedgang i plasmaFFS-koncentrationen, der dog i løbet af arbejdet
stiger igen (Figur 32 B, s. 40). Faldet i plasmaFFS-koncentrationen beror på den ubalance, som
opstår mellem den pludselige stigning i skeletmuskulaturens FS-forbrug og en forsinkelse i aktiveringen af lipolysen og FFS-frigørelsen fra fedtvævet. Tilgangen af FFS til blodet overstiger efter cirka 20 minutter FFS-optaget fra blodet, og dermed
følger en gradvis stigning i plasma-FFS-koncentrationen. Ved langvarigt arbejde kan plasma-FFSkoncentrationen nå en så høj værdi som 2.0 mmol · l-1,
hvilket nærmer sig den øvre grænse for albuminets

Figur 35

Skematisk illustration som
viser, at de fedtsyrer, som
musklen optager fra blodet,
kommer fra fedtvævet, og at
det glukose, som optages,
kommer fra leveren. For en
mere detaljeret forklaring, se
teksten.

FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling

43

391_SST_Haandbog (1-82)

17/05/05

15:00

Side 44

kapacitet til at binde FFS. Stigningen i plasmaFFS ses både ved let, langvarigt arbejde og ved relativt hårdt arbejde (op til 70-80% af VO2max).
Mobiliseringen af FFS fra fedtdepoterne er primært kontrolleret af det sympatiske nervesystem,
hvor cirkulerende katekolaminer også bidrager.

Figur 36

Både adrenalin og nor-adrenalin stiger med stigende arbejdsbelastning og arbejdets varighed (Figur
36). I hvile og under arbejde bliver lipolysen således hæmmet af β-blokerende farmaka og fremmet
af β-agonister. Andre hormoner samvirker med
katekolaminerne bl.a. væksthormonkoncentrationen, der stiger i plasma under arbejde. Der findes
også den mulighed, at den muskulatur, som udfører arbejdet, producerer en signalsubstans, som frigøres fra musklen og med blodet føres til fedtvævet, og dér bidrager til at inducere lipolyse (Figur
37).
I skeletmuskulaturen transporteres FFS ind i muskelcellen. Det er en proces, der ligesom glukoseoptagelsen i musklerne er aktiv, dvs. der kræves et
transportprotein, som for FFS’s vedkommende benævnes CD36. Det er formentlig ligesom glukosetransportørerne lokaliseret op ad musklens plasmamembran, men skal translokeres til denne for
at en fedtsyretransport ind i cellen kan foregå.
Signaleringen, der inducerer denne translokation,
er ikke klarlagt.

Noradrenalin- og adrenalinkoncentrrationen i blodet ved let,
moderat og tungt arbejde.

Figur 37

En udvikling af Figur 5. Her
angives at AMPK er foreslået
som regulator af det mitokondrielle substratvalg (pyruvat – fedtsyrer).
Aktiveringen af glykogensyntase og dermed glykogenindlagringen. Det er også blevet
foreslået, at AMPK bidrager i
aktiveringen af metaboliske
gener, som f.eks. de gener,
der koder for GLUT4 og IL-6.
Forkortelser udover de angivne i Figur 5: (AMPK = adenosinmonofosfat; ACC = acetyl-CoA-carbo-oxylase; LCFA
= long chain fatty acids; IL-6
= cytokinet interleucin-6).
Resultater fra studier af
Pedersen og medarbejdere og
Wojtaszewski og medarbejdere.
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En lille del af de FFS, der kommer ind i muskelcellens cytosol, inkorporeres i muskelfibrenes lille
TG-lager i de små fedtdråber, som er lokaliserede
lige op ad mitokondrierne. Størstedelen af FFS
transporteres videre ind i mitokondriet. Sidstnævnte
proces er velreguleret og inkluderer karnityltrans-
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ferasesystemet med et transportprotein i det ydre
(CPT-I) og den indre membran (CPT-II). I cytosolen findes malonyl-CoA, som i muskulatur på
rotter har vist sig at være en kraftfuld hæmmer af
CPT-I ved at blokere for bindingen af FS. En mekanisme, der også har betydning i menneskets
muskulatur. Under muskelarbejde nedreguleres
Malonyl-CoA-koncentrationen gennem en AMPKinduceret fosforylering af acetyl-CoA-carboxylase.
En uafklaret problematik er, hvorfor så lidt af det
fedt i form af FFS og TG, der findes i musklens
kapillærer, optages af musklen. Ekstraktionen er
kun nogle procent af det, der tilføres musklen.
Det vides ikke, hvor begrænsningen ligger, men
for serum-triglyceriderne (S-TG) er lipoproteinlipasen (LPL) i kapillæren, som hydrolyserer S-TG
til fede syrer, en begrænsende faktor (Figur 37).
For fedtsyrernes vedkommende, hvad enten de
kommer fra S-TG, eller de har været bundne til albumin, er der tre kritiske led, der hver for sig eller
tilsammen kan begrænse forbruget af fedtsyrer i
musklen: transporten ind i cellen, ind i mitokondrierne, eller β-oxidering af fedtsyrer i mitokondrierne. Undersøgelser både af isolerede mitokondrier og på muskler fra mennesker taler for, at mitokondrierne udgør begrænsningen, men om det
er relateret til transport eller β-oxidering vides
ikke.

I.C.4 Musklens kulhydratstofskifte
og insulinresistens
I.C.4.a Glukoseoptagelse
Transporten af glukose ind i muskelcellen er reguleret. Insulin og muskelkontraktion kan hver for
sig øge transporten. Tilsammen er effekten additativ. Det taler for, at signaleringen er forskellig for
de to muligheder for at translokere glukosetransportører fra depoterne i cytosolen. Der findes forskellige glukosetransportører, men i skeletmuskulaturen er GLUT4 den funktionelt vigtige. Musklens
glukoseoptagelse er en funktion af, hvor mange
GLUT4-transportører som på et givent tidspunkt
er associerede til cellens plasmamembran. Både insulin og muskelkontraktion har den effekt, at
GLUT4 transportører translokeres til muskelfiberens cellevæg, inklusive den i transversa tubuli.
Hovedtrinene i signaleringen for den af insulininducerede translokation er beskrevet i Figur 38.
Efter at insulin bindes til a-enheden af dens receptor, resulterer fosforyleringen af tyrosin kinase på
receptorens b-enhed i, at forskellige insulinreceptor-substratmolekyler (IRS 1-3/4) aktiveres, hvilket medfører en fosfoinositid (PI)-3-kinase-aktivering. Det videre mål for PI-3-K i aktiveringskæden
diskuteres. Fokus er på to protein-kinaser (PKB og
PKC), som hver for sig eller sammen ved aktivering gør, at GLUT4 translokeres og dermed muliggør, at glukose kan passere cellevæggen. Når

Figur 38

Skematisk er angivet, hvordan signaleringen sker for at
translokere GLUT4 transportøren til musklens cellevæg.
Til venstre er den, som er beskrevet for insulin, og til højre den, som er postuleret for,
hvordan muskelkontraktion
inducerer tilsvarende translokering af GLUT4. For yderligere detaljer, se tekst.
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glukosen kommer ind i cytosolen fosforyleres glukosemolekylerne (G-6-P) og kan derefter ikke forlade cellen igen. G-6-P kan enten lagres som glykogen ved en aktivering af enzymet glykogensyntase eller fungere som substrat for glykolysen. I
hvile er lagringen helt dominerende, men under
arbejde bruges G-6-P i glykolysen.
Der er stærke beviser for, at muskelkontraktion
inducerer en translokation af GLUT4 via en anden signalvej end insulin (Figur 39). Derimod er
der ingen resultater, som sikkert viser, hvordan reguleringen foregår, men flere forslag eksisterer.
Heri indgår, at Ca++ i cytosolen skulle initiere en
aktivering af proteinkinase-C. Andre forslag er, at
NO eller adenosin også skulle kunne spille en initial rolle. Det molekyle, som senest er kommet i
fokus, er AMP-aktiveret kinase (AMPK), der skulle kunne spille en modulerende rolle for glukoseoptagelsen. I AMPK-KO-mus er helkropsinsulinfølsomheden nedsat. AMPK er blevet foreslået
som en sensor i muskelcellen for metabolisk stress,
som ved en reduktion af ATP, CrP, glykolyse og ilt
og via en forøgelse af AMPK-aktiviteten skulle øge
GLUT4-translokationen (Figur 37). Forsøg på
isolerede rottemuskler har dog ikke helt bekræftet
denne mulighed. Det samme gælder ved forsøg på
mennesker. GLUT4 forøges med fysisk aktivitet
både hos raske mennesker og hos type 2-diabetikere, ligesom det er tilfældet for hexokinase (HK) og
glykogensyntase (GS). På trods af dette er både
glukoseoptagelsen fra blodbanen og glykogenforbruget lavere under moderat arbejde i en trænet
end i en utrænet muskel. Det taler for, at den

Figur 39

Illustreret er resultater fra
forsøg med isoleret rottemuskulatur. Den basale glukoseoptagelse i musklen er
målt. Effekten af insulinstimuleret glukoseoptagelse er
angivet, ligesom den glukoseoptagelse, der er opnået med
kontraktion, samt den additive effekt, der ses, når insulin
adderes til kontraktion.
Resultater fra Zierath og
medarbejdere.
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muskelkontraktionsstimulerede signalering, der regulerer GLUT4-translokationen til plasmamembranen, ændres med træning, men hvordan det
sker er heller ikke klarlagt. Mere klarhed er der,
hvad angår reguleringen af glykogennedbrydning.
Den er mindre udtalt i den trænede muskel på
grund af en lille akkumulering af uorganisk fosfat i
den trænede muskel. Det skal bemærkes, at en
større glukosestofskiftekapacitet har en funktionel
betydning, hvilket først ses under meget intensivt
muskelarbejde, hvor musklens glukoseforbrug er
stort. Endvidere medfører den med træning forbedrede metaboliske kapacitet en forøget muskulær insulinfølsomhed hos både raske personer og
type 2-diabetikere over hele spektret af insulinstimulering, fra fysiologisk til farmakologisk niveau
(Figur 40). Selv om signalvejen eller vejene for
muskelkontraktionens effekt på glukosetransporten
er ukendt, så er det vigtigt at bemærke, at glukoseoptagelsen når samme maksimale værdier som den
insulinmedierede transport.
I.C.4.b Insulinresistens
Insulinresistens karakteriseres ved, at der kræves
mere insulin for at omsætte glukose i kroppen og
for at opretholde en rimelig blodglukoseregulering. Både fedtvæv og skeletmuskulatur bidrager
til denne forringede evne til glukoseoptagelse fra
blodet. Skeletmuskulaturen er dog væsentlig vigtigere end fedtvævene, da sidstnævnte kun bidrager
med ~10% af den insulininducerede glukoseoptagelse i kroppen hos mennesket. Ved insulinresistens
kan begrænsningen ligge i tilførslen af glukose,
dets optagelse i vævet og metabolisme i cellen. Alle
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tre faktorer bidrager, men hovedproblemet ved
forringet glukoseomsætning i kroppen er den reducerede optagelse i muskel- og fedtcellen. Der synes at være enighed om, at den primære begrænsning ikke er adgangen til GLUT4-poolen, selv om
den kan være reduceret ved insulinresistens. Det er
i stedet translokationen af GLUT4 til cellevæggen.
Ved insulinresistens er der et færre antal GLUT4transportører associeret til cellens plasmamembran
ved en given insulinkoncentration. Det diskuteres
derfor, hvorvidt det er insulinets binding til dets
receptorer eller effekten af dette og dermed den insulin-medierede signalering, der er defekt. Det
kunne også skyldes de mekanismer og proteiner,
som er involverede i den direkte proces for GLUT4transportørernes associering til cellevæggen. Mod
dette taler, at ved insulinresistens behøver den
muskelkontraktionsinducerede glukoseoptagelse
ikke at være forringet. Det er ovenfor angivet, at
skeletmuskulaturen er den vigtigste årsag til insulinresistens. Fedtvævet kan dog spille en større rolle
end den, der er relateret til fraktionen af glukose,
som fedtvævet optager. Fedtvævet kan nemlig påvirke skeletmuskulaturens insulinresistens ved at
producere signalpeptider og -proteiner, som via
blodbanen har en effekt på musklens evne til glukoseoptagelse. Et eksempel er et cytokin, TNFα,
som kan have denne effekt. Endvidere produceres
resistin adiponectin. Transgene mus med en overproduktion af resistin, som behandles med antiresistin, forbedrer både deres insulinresistens og deres blodglukoseregulering.

Træning af insulinresistent muskulatur har en god
effekt på musklens evne til at optage glukose ved
insulinstimulering, som ved en euglykemisk clamp
(Figur 40). Fedtsyrekompositionen i fosfolipidfraktionen i cellevæggen kan være vigtig, idet fluiditeten påvirkes og kan modificere insulinbindingen
til dens receptor og dermed signaleringen. En høj
andel af mættede fedtsyrer formindsker fluiditeten,
hvorimod træning kan forøge andelen af flerumættede fedtsyrer, som indgår i cellevæggens fosfolipider. Et ændret samspil mellem fedtvæv og
skeletmuskulatur ville også bidrage til at forbedre
insulinresistensen ved træning. Efter træning produceres der formentlig mindre TNFα, enten forårsaget af en direkte træningseffekt på fedtvævet
eller fordi samspillet mellem skeletmuskulatur og
fedtvæv ved træning mere effektivt inhiberer
TNFα-produktionen, samt evt. andre i fedtet producerede substanser, som negativt påvirker insulinfølsomheden (Figur 37). En bidragende faktor,
om end af mindre betydning, kan være, at mængden af GLUT4-protein forøges ved træning. I forskellige dyremodeller er det vist, at en virkelig
markant forøgelse af GLUT4-transportørerne ved
forskellige grader af insulinresistens medfører en
forbedret glukoseoptagelse.

Figur 40

Patiener med type 2 diabetes
og aldersmatchede kontrolpersoner udholdenhedstrænede et ben i et antal måneder. Efter træningen måltes
den insulininducerede glukoseoptagelse med euglykemisk-clamp-teknik for at bestemme muskulaturens
(utrænet/trænet) insulinfølsomhed. Træningen resulterede i en forbedret insulinfølsomhed hos kontrolpersoner og type 2 diabetikere.
Sidstnævnte havde efter træningen en lige så god eller bedre insulinfølsomhed som den,
kontrolpersonerne havde
inden træningen. Resultater
fra Dela og medarbejderes
studium.
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I.D METABOLISK FITNESS
I.D.1 Dynamikken i metabolisk fitness
Efter nogle uger med øget aktivitetsgrad observeres nogle vigtige forskelle mellem udvikling af
kondition på den ene side og af den mitokondrielle kapacitet på den anden. I løbet af de første uger
forøges begge variable ensartet. Derefter fortsætter
mitokondriernes enzymaktivitet med at stige,
mens stigningen i kondition aftager (Figur 41).
Efter 4-6 uger er konditionstallet forøget med 1520%, mens den mitokondrielle enzym-aktivitet er
forøget med det dobbelte eller mere. Potentialet
for aerob metabolisme i muskelfibrene forøges således markant og mere end ”nødvendigt” for den
maksimale iltoptagelse. Dette ses endnu tydeligere,
når utrænede sammenlignes med meget veltrænede personer. Forskellen i konditionstal kan være
50-60%, mens mitokondrietæthed og enzymaktivitet adskiller sig med en faktor 4. Det indebærer,
at skeletmuskulaturen besidder en metabolisk
overkapacitet, hvis størrelse påvirkes af træning.
Hvis betegnelsen ”metabolisk fitness” skal defineres, så kunne det være ratioen mellem den mitokondrielle kapacitet til substratomsætning og
musklens maksimale iltoptagelse. Mere præcist
omfatter det musklens maksimale kapacitet til at
danne acetyl-CoA fra pyruvat og fedtsyrer sat i relation til TCA cyklussens maksimale flux-hastighed. Sidstnævnte bestemmes formentlig af den reaktion, som oxogluterat-dehydrogenase katalyserer
(Figur 42). Oxogluterat-dehydrogenase synes i
mange dyrearters (også menneskets) muskler at
være bestemmende for musklens maksimale iltop-

tagelse, fordi den er det enzym i Krebs’ cyklus, som
har den laveste aktivitet.
I.D.1.a Kan metabolisk fitness måles
En direkte måling af metabolisk fitness er ikke let
at udføre efter ovennævnte definition, da det vil
kræve en analyse af muskelenzymer og musklens
iltoptagelse. En variabel, som indirekte reflekterer
metabolisk fitness, kunne være RER. Ved et givent
submaksimalt arbejde har den trænede person en
lavere RER end den utrænede (Figur 31, s. 39).
Forskellen kan anskueliggøres ved en beregning af
den under arbejde forbrugte energi, som fås fra
fedtoxidering. I løbet af en times moderat muskelarbejde med en energiomsætning på ~2.4 l ilt min-1

Figur 42

Det enzym, som anses for at
være hastighedsbegrænsende
i Krebs cyklus er oxogluterate-dehydrogenase. I figuren
illustreres det, at musklens
maksimale iltoptagelse er lineært relateret til den maksimale flux, som kan beregnes i
den reaktion, som enzymet
katalyserer. Resultater fra
Blomstrands studium.

Figur 41
Træningsforsøg med unge
raske mænd som i 8-14 uger
udførte udholdenhedstræning (3-5 gange pr. uge, 40
min /gang på moderat intensitet). I de første uger forøges iltoptagelsen (VO2max)
og et enzym i mitokondriernes åndingskæde ensartet,
hvorefter enzymaktiviteten
yderligere forøges i markant
grad, mens iltoptagelsen
(VO2max) stagnerer.
Resultater fra målinger efter
træningenophør er også angivet. Notabelt er, at iltoptagelsen (VO2 max) relativt
langsomt reduceres, mens
den mitokondrielle enzymaktivitet på nogle få uger er tilbage til udgangsværdien eller
derunder. Resultater fra
Henriksson og Reitmans studium.
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og en RER på henholdsvis 0,95 (utrænet) og 0,87
(trænet) er fedtomsætningen henholdsvis 0,21, og
0,55 g min-1 (og kulhydratforbruget 2,7 g versus
1,7 g min-1). Et mindre kulhydratforbrug og mindre af det enzym, som katalyserer, at pyruvat reduceres til laktat (muskel-isoformen af laktatdehydrogenase; LDH4-5) som følge af udholdenhedstræning,
bidrager til en mindre laktatproduktion, der kan
måles som et lavere blodlaktatniveau under arbejdet (Figur 43). En kombination af måling af RER
(Figur 31, s. 39) og mælkesyre i blodet under submaksimalt arbejde giver derfor formentlig det bedste indirekte mål på metabolisk fitness, som samtidig er en god prognostisk værdi for udholdenhed.
I.D.1.b Kondition og metabolisk fitness
Hvorfor er der en forskel mellem aerob og metabolisk fitness, og har den en funktionel betydning?
Et entydigt svar findes ikke. En metabolisk overkapacitet betyder, at fedtstofskiftet forøges i skeletmuskulaturen både i hvile og under muskelarbejde. Et belysende eksempel er et forsøg, hvor trænede personer afholdt sig fra al træning i to uger, og
derefter trænede de igen. Arbejdsforsøg, der blev
gennemført før og efter træningspausen samt to
uger inde i den genoptagne træning, viste, at den
maksimale iltoptagelse kun gik ned med nogle få
procent (Tabel 10). Musklens indhold af energirelaterede metaboliske enzymer blev markant påvirket. Reduktionen efter to ugers træningspause var
på ~30%, og genoptræningen medførte en halvvejs
~50% normalisering af den muskelmetaboliske
kapacitet. Bedømt ud fra akkumulering af mælke-

Figur 43

Blodlaktatkoncentrationen
ved arbejde med stigende belastning til maksimalt niveau
for trænede og utrænede.
Noter at iltoptagelse – gang
/løbehastighedsrelationen er
uforandret ved submaksimalt
arbejde, men at den maksimale iltoptagelse øges med
træning.
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syre i blodet var stofskiftets ændringer tæt relateret
til enzymforandringerne, og det samme gjaldt evnen til langtidsarbejde. Det betyder, at ved en stort
set uændret VO2max ændres stofskiftet meget
hurtigt og markant i nær relation til muskulaturens metaboliske kapacitet. Nyere studier viser, at
det ikke kun er den mitokondrielle kapacitet, der
forbedres med træning, men også substrattransportproteiner (Figur 37). Endvidere øges LPL,
hvilket muliggør et forøget forbrug af S-TG fra

TABEL 10.
Personer, som havde trænet regelmæssigt i flere år stoppede med al træning i 2 uger, hvorefter de genoptog træningen. Løbetests udførtes ved tre lejligheder:
A. Mens de var veltrænede, B. efter to uger uden træning
og C, to uger efter de havde genoptaget træningen.
En maksimal arbejdstest blev gennemført med måling af
maksimal iltoptagelse, og en muskelbiopsi blev udtaget
til måling af mitokondriel kapacitet. Desuden gennemførtes en submaksimal arbejdstest på ~80% af VO2max, som
udførtes til udmattelse. Under testen måltes iltoptagelse, RER og blodlaktat.

Maksimal
Iltoptagelse (%)
Mitokondriel
Enzymaktivitet (%)
Iltoptagelse, % Vo2max
RER
Blodlaktat, mmol l-1
Arbejdstid, min

A

B

C

100

97

99

100
~80
0.92
3.8
14.7

60
~81
0.98
8.1
10.6

80
~80
0.96
5.6
12.4
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blodet, når det passerer gennem musklernes kapillærnet (Figur 37 s. 44). De fedttransporterende
proteiner i sarkolemma og transporten af fedtsyrer
ind i mitokondrierne forøges også. Med den større
fedtoxidering under arbejde bliver kulhydratforbruget reduceret.
Inden for 1-2 uger efter, at en person har forøget
sin fysiske aktivitetsgrad, ses der forandringer i mitokondriernes enzymaktivitet, og som angivet
ovenfor, så mistes den metaboliske træningsgevinst
væsentligt hurtigere, end den bygges op, hvis aktivitetsniveauet reduceres (Figur 41). Konditionen
ændres også, men det er bemærkelsesværdigt, hvor
meget langsommere dette sker. Tidsrelationen
mellem fysisk aktivitet og metabolisk fitness er således tættere og mere udtalt end mellem fysisk aktivitet og aerob fitness.

I.D.2 Træning af metabolisk fitness
En livsstil med det aktivitetsniveau, der giver en
god aerob fitness, giver normalt også en god metabolisk fitness. Relationen mellem VO2max og
f.eks. den mitokondrielle kapacitet i de trænede
muskler er tæt. I enkelte træningsstudier er langtidsarbejds-evnen blevet studeret, efter at forsøgspersonerne har trænet med varierende intensitet,
varighed og frekvens. Høj intensitet i træningen
forbedrer også kapaciteten til at arbejde længere på
en moderat belastning. Studierne viser også, at lettere, men længerevarende træning, som gentages
flere gange om ugen, har en effekt. Således gav

f.eks. træning 5 gange om ugen med moderat belastning samme forbedring (~30%) som træning
på maksimal belastning 3 gange om ugen. Nyere
studier antyder, at selv betydelig mindre fysisk aktivitet – specielt hvad angår intensitet – også signifikant reducerer risikoen forbundet med fysisk inaktivitet. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt et
individ kan være fysisk aktiv, uden at konditionen
ændres, men hvor den metaboliske fitness forbedres. I et igangværende studium i USA kaldet
”The Family Heritage Study” får mindre end 5%
en uændret eller en ikke-signifikant forhøjet maksimal iltoptagelse efter træning i 20 uger med en
hjertefrekvens på 65% af max (~160 slag pr. minut) 30 minutter 3 gange pr. uge (Figur 44). På
baggrund af de data, som i dag findes om træning
og muskeladaptation, er det svært at tro, at disse
forsøgspersoner ikke forbedrer deres metaboliske
fitness, specielt fordi rigtig mange af dem får en
markant positiv påvirkning på HDL-kolesterol og
blodtryk. Når dette er sagt, så skal det bemærkes,
at der ikke findes nogen studier, hvor formålet
specifikt har været at gennemføre en træning med
en forbedring af den metaboliske fitness, uden at
konditionen samtidig forøges. En type studium,
som er udført både på raske og på patienter, er at
udholdenhedstræne små muskelgrupper hver og
en for sig med træningsvarighed på i alt 30-40 minutter (Tabel 11). Belastningen på musklen bliver
stor, men hjerte-kar systemet belastes ikke. Både i
patientgruppen og blandt de raske forsøgspersoner
noteredes ingen forbedring i maksimal iltoptagelse, men den lokale udholdenhed blev markant

Figur 44

Resultater fra et i USA udført
studium af Bouchard og medarbejdere (det såkaldte
”Family Heritage Study”). Det
illustreres, at på trods af at
samtlige individer udførte
identisk samme træning (tid,
antal gange og relativ belastning), så var træningssvaret
højst varieret. Nogle fik ingen forøgelse af den maksimale iltoptagelse, mens andre
opnåede en forbedring på
helt op til 40%. Det, der diskuteres i teksten er, om ikke
træningen har givet en muskelmetabolisk forbedring
for alles vedkommende.
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forbedret, helt på linje med at muskelmitokondriekapaciteten bliver forøget, ofte med 50% eller mere.
Genekspression som følge af fysisk aktivitet er ovenfor beskrevet på proteinniveau. Disse forandringer
er ikke altid store, og det kan tage op til flere uger
inden en signifikant effekt kan påvises. Molekylærbiologiske metoder åbner nye muligheder for at
studere effekten af fysisk aktivitet på metabolisk
fitness. I dag kan genekspression studeres på transskriptionsniveau i human skeletmuskulatur (Figur
45). Fysisk aktivitet nogle gange eller måske blot
en enkelt gang har en effekt på visse geners aktivitet. Når transskriptionshastigheden og akkumuleringen af mRNA bestemmes for LPL-genet ved
cykling, ses det, at transskriptionshastigheden
øges, og med en vis forsinkelse også mRNA for
LPL (Figur 46). I restitutionsfasen efter arbejdet er
genet fortsat aktiveret nogle timer, hvorefter transskriptionshastigheden atter mindskes mod hvileniveau. Den forøgede ekspression på mRNA-niveau
opretholdes i endnu nogle timer om end ofte ikke
til næste dag. At proteinet bliver dannet og transporteret til sin lokalisation inde i kapillæren er tidligere blevet påvist. Et andet kritisk enzym er 3hydroxyacyl-CoA-dehydrogenase (HAD), som
indgår i β-oxideringen af fedtsyrer i mitokondrierne. HAD og LPL har et ensartet mønster for forandringer på transskriptionsniveau, om end genet,
der koder for HAD, kommer langsommere i gang.
Til gengæld opretholdes mRNA-akkumuleringen
længere.

Figur 45

Skematisk illustration af de
principielle trin fra aktivering af et givent gen til dannelsen af det pågældende
protein.
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Transportproteinerne påvirkes også af en enkelt
gang træning. Det gælder for eksempel for karnitinpalmitoyltransferase (CPT; transport af fedtsyrer
over mitokondriemembranen) (Figur 46) og
GLUT4. Forandringsmønsteret er det samme,
men forandringen kommer hurtigere for CPT end
for GLUT4. Også ekspression af gener, der koder
for enzymer som HKII og GS, påvirkes akut. Det
betyder, at påvirkningen af både glukose- og fedtsyrestofskiftet er direkte relateret til, hvorvidt
musklen bruges eller ej.
En anden problematik berører varighed. Den akkumulerede fysiske aktivitet i løbet af en dag synes
at have en positiv effekt på sundheden. Det er formentlig relateret til, at gener, der koder for proteiner i fedtstofskiftet, aktiveres under træning. Det
kan betyde, at selv lettere fysisk aktivitet i løbet af
en dag har en effekt på lipidstofskiftet. I forsøg
med en oral fedttolerancetest med eller uden foregående fysisk aktivitet kunne det vises, at i førstnævnte tilfælde er blodlipidprofilen signifikant
forbedret, hvilket formentlig kan relateres til en
højere muskel-LPL-aktivitet. Disse fund er på linje
med, at 6 ugers meget let træning (hjertefrekvens
~120-130 slag min-1) af unge raske mænd, som
kun forøgede deres kondital med 1,5 til 42,5 ml
kg-1 min-1, havde en effekt på metabolismen. Det
totale kolesterolniveau faldt noget, samtidig med
at LDL/HDL-ratio blev forbedret fra 2,4 til 1,9
målt 16 timer efter den sidste træningsgang. Ved
en måling 32 timer senere var ratio 2,1 og således
allerede på vej mod prætræningsniveauet. Resultaterne
bekræfter tidligere studier, der viste, at S-TG er re-
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duceret i op til to dage efter en længerevarende
træningsgang. På samme måde påvirker en enkelt
gangs fysisk aktivitet insulinfølsomheden. Den er
forhøjet umiddelbart efter arbejdet, og effekten ses
i op til et døgn. Reduktion i musklens glykogenindhold er i denne sammenhæng en betydningsfuld faktor. Varighed og regelmæssighed i træningen er således vigtigere end intensitet for træningen
af metabolisk fitness. Den store effekt, som udholdenhedstræning kan have på den metaboliske kapacitet er verificeret i studier, hvor et ben blev udholdenhedstrænet i 2-3 måneder. Ved test af begge
ben på samme arbejdsbelastning forøgedes fedtforbrændingen markant, og kulhydratafhængigheden,
både hvad angår glykogenforbrug og glukoseoptagelse, reduceredes tilsvarende (Figur 47).

Figur 46

Eksempel på hvordan transskriptionshastigheden og akkumuleringen af et specifikt mRNA påvirkes af en enkelt gang fysisk aktivitet af moderat belastning af
nogle timers varighed. Fastende til seks timer efter arbejde for lipoproteinlipase
(LPL) og karnitine palmitoyl transferase (PT1) samt 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenase (HAD). Resultater fra Pilegaard og medarbejderes studium.

TABEL 11.
En sammenligning af effekten af lokal træning med styrke, udholdenhed eller styrke/udholdenhed i patienter med
hjerteinsufficiens. Forbedring i % efter 2 måneder med 3 gange 45 min. træning pr. uge er rapporteret
Træning
Variabel
Styrke
Udholdenhed
Muskeltværsnitsareal
(knæ-ekstensor)
Gennemsnitligt
muskelfiberareal
Kapillærer
Mitokondrielle enzymer

Styrketræning

Udholdenhedstræning

Styrke-/udholdenheds-træning

40-50
0

5 (ns)
40-50

40-50
40-50

10

5

10

30
0
0

10
50
50

30
50
50

Figur 47

Resultater fra et forsøg, hvor et ben blev trænet (udholdenhed) i 8 uger med moderat belastning, 40-60 min pr. gang, 3-5 gange om
ugen. Begge ben undersøgtes efter træningens
afslutning med henblik på at kvantificere de
substrater, som blev anvendt, når begge ben
arbejdede på samme moderat tunge arbejdsbelastning i to timer. Det noteres, at det trænede ben har en væsentlig højere fedtforbrænding, og at den reducerede kulhydratudnyttelse medfører, at både muskelglykogenforbruget og glukoseoptagelsen fra blodet er reduceret. Det skal bemærkes, at med dette eksperimentelle design sikres det, at de observerede resultater er en følge af den af træningen
inducerede metaboliske tilpasning. Dette skyldes, at begge ben under forsøget perfunderes
med lige meget blod, der har et ensartet indhold af substrat og hormoner. Resultater fra
Kiens og medarbejderes studium.
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I.E ALDER
Med alderen bliver individets fysiske evner reduceret. Det gælder mange forskellige funktioner, som
f.eks. kondition, muskelstyrke og koordination. Et
vigtigt spørgsmål er, hvorvidt det er alderen per se,
der forårsager forandringerne, eller om en ændret
livsstil specielt med hensyn til fysisk aktivitet bidrager til forringelsen af de fysiske evner.

I.E.1 Motorisk funktion
I.E.1.a Muskelmasse
Muskelmassen bliver mindre med alderen. Det beror dels på en reduktion af de enkelte muskelfibres
areal, og dels på at deres antal formindskes kontinuerligt (Figur 48), ikke kun i den voksne alder
men lige fra fødslen. Under opvæksten kompenseres der mere end rigeligt for tabet af fibre ved en
kraftig tilvækst i fibrenes længde og tværsnit.

Hvorvidt reduktionen i antallet af fibre er en helt
kontinuerlig proces i voksenalderen med et lige
stort tab af fibre pr. år eller pr. decennium vides
ikke, men det er muligt, at både fiberantal og -areal først falder lidt mere markant, når man har passeret 50-60 års alderen. Tilsammen betyder det, at
reduktionen i muskelmasse ikke er så stor de første
30-40 år af voksenalderen, for derefter at accelerere, således at muskelmassen i 80-90 års alderen er
cirka halvdelen af, hvad den var, da individet var
ungt. Det gælder både for over- og underekstremitetsmuskler. Tabet af både fiberantal og -areal varierer meget fra individ til individ (Figur 49). Hos
unge voksne observeres den bedste sammenhæng
mellem en muskels tværsnit og middelmuskelfiberareal, men hos gamle er musklens størrelse bedst
relateret til det antal muskelfibre, der er tilbage
(Figur 50, s. 60). Spørgsmålet er så, om bortfaldet

Figur 48

Skematisk illustrering af, at
muskelstyrketræning påvirker fibrenes størrelse både i
ung voksen alder, og når man
bliver gammel. Det gælder
både type 1 og type 2 fibre.

Figur 49

Muskelfiberstørrelse for type
1 og type 2 fibre (til venstre)
og totalt antal fibre i vastus
lateralis musklen i relation til
alder. Resultater fra Lexell og
medarbejdere.

FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling

59

391_SST_Haandbog (1-82)

17/05/05

15:00

Side 60

af muskelfibre er en følge af, at hele ”motorenheder” forsvinder, eller om det skyldes en udtynding
af fibre inden for hver enhed. Undersøgelser med
en EMG-teknik angiver, at territoriet for og antallet af fibre i en motorisk enhed øges med alderen.
Dette lyder paradoksalt. Det totale fiberantal i en
muskel mindskes, samtidig med at fiberantallet,
som et motorneuron innerverer, øges. Forklaringen
er, at når motorneuroner i CNS og dermed den efferente kontrol af muskelfiberen bortfalder, så
atrofierer en del af fibrene som følge af dette, men
andre fibre reinnerveres af de resterende motoriske
enheder i musklen. Det forhold, at en motorisk
enhed indeholder flere fibre kan være en bidragende faktor til, at præcision i koordination, og specielt finkoordination, aftager i høj alder. De forandringer, der sker i musklen med alder, er således i
stor udstrækning en følge af forandringer i det

Figur 50
Betydningen af hhv. den nervøse aktivering af musklen og
muskeltværsnit er illustreret
her for ældre kvinder. Både
evnen til at aktivere den eksisterende muskelmasse (til
venstre) og muskeltværsnittet (til højre) er tæt relateret
til den maksimale kraft, der
kan opnås, men specielt forældre ser det ud til at nervøs
aktivering spiller en udtalt
rolle. Resultater fra Zacho og
medarbejdere.

Figur 51

Visualisering af satellitceller
i human skeletmuskulatur.
Billederne er stillet til rådighed af Thornell.
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centrale nervesystem, mens f.eks. bortfald af muskelceller, forårsaget af apoptose, er dårligt undersøgt.
I.E.1.b Satellitceller
Muskelcellen er speciel i den henseende, at ud over
alle kernerne inde i cellen, så findes der også et antal såkaldte satellitceller mellem plasma og basalmembran (Figur 51). De aktiveres, når modercellen skades, og bidrager i reparationsprocessen. I de
senere år er det også blevet påvist, at mekanisk stimulering som ved styrketræning medfører, at satellitcellerne inkorporeres i modercellen og dermed
forøger antallet af kerner i cellen. Denne forøgelse
af kerner i cytoplasma ved træning sker ikke på bekostning af antallet af satellitceller. I stedet forøges
de også noget i en muskel, der undergår hypertrofi, som ved styrketræning. Ved mere kraftig hypertrofi af muskulaturen, som sker både, når unge og

391_SST_Haandbog (1-82)

17/05/05

15:00

Side 61

gamle styrketræner, synes dette at være en del af tilpasningen. Det sandsynlige er, at ved den forøgede
proteinomsætning, der er en følge af træningen, er
der brug for mere genmateriale. Kernerne har et
domæne i cytosolen, og det er af en begrænset størrelse. Satellitcellerne er udifferentierede og ikke
programmerede til en bestemt fibertype. De undergår således differentiering, og i den proces udtrykkes embryonalt MHC regionalt. Hvorvidt MHC1-fibre eller 2a- og 2x-fibre bliver udtrykt bestemmes af lokale forhold i musklen, hvor den type nerve, der innerverer fiberen, spiller den største rolle.
Ved aktivering af satellitceller f.eks. i en reparationsproces, er der mulighed for, at flere nye celler produceres end antallet af dem, der atrofierer og forsvinder. Dermed bliver der flere fibre i musklen
(hyperplasi). Hvorvidt dette kan ske i menneskets
muskulatur diskuteres ofte, men sikre bevis derpå
er ikke fundet. Selvom det er en mulighed, og der
i enkelte studier antydes en lille forøgelse, ændrer
det ikke på, at i løbet af et menneskeliv falder det
totale antal fibre i musklerne til cirka halvdelen af,
hvad det var ved fødslen. I muskelceller hos unge
voksne udgør satellitcellerne cirka 4% af det totale
antal kerner, og de falder til mellem 1-2% i muskler
hos helt gamle mennesker. Satellitcellernes funktion bedømmes at være uændret i muskler hos aldrende mennesker. Det baseres på, at satellitcellernes kapacitet til at dele sig ikke reduceres markant
i voksenalderen. En ung voksens satellitceller kan
dele sig ~20 gange, og i muskler fra helt gamle ses
en kapacitet til deling på 15-20 gange. Det bedømmes, at minimum 15 delinger er nødvendige
for at reparere en celle. Et andet interessant fund
er, at satelitcellernes telomerlængde er uændret op
gennem årene. Skeletmuskulaturen er således et
dynamisk væv, som opretholder en virkelig god reparationsevne op i en høj alder. Forekomsten af satellitceller bidrager hertil, og regelmæssig brug af
muskulaturen understøtter denne evne.

I.E.1.c Kontraktionsegenskaber
En muskels kontraktionshastighed er lavere i de
ældres muskler, hvilket bidrager markant til en
forringet muskelfunktion, fordi den er så betydningsfuld for musklens evne til at udvikle kraft
hurtigt (power) (Tabel 12). En langsommere muskel
skulle kunne bero på, at musklens fibertypesammensætning ændres med et selektivt ”tab” af type
2-fibre. Dette ses i muskler fra rotter, men ikke i
menneskets muskler. Det er rigtigt, at type 2-fibrene mindskes noget i areal, men det kompenseres
der for, ved at der bliver lidt flere type 2x-fibre.
Forklaringen på faldet i kontraktionshastighed skal
således findes andetsteds. En forklaring kunne
være, at den elektromekaniske kobling tager lidt
længere tid. Vigtigere er det dog, at der sker forandringer i MHC-isoformernes kontraktionshastighed. I muskler fra personer, der er 80 år eller ældre, tiltager den relative andel af muskelfibre, som
udtrykker mere end en MHC-isoform. Der forekommer koekspression af muskelfibre, der indeholder både type 1- og type 2a-MHC, ligesom type
2a og type 2x (Figur 2, s. 14). Faktisk kan fibre, der
indeholder alle tre isoformer observeres. De såkaldte hybridfibre findes også i et lille antal i muskler
fra unge, men efter 60-70-års-alderen tiltager forekomsten af disse, således at hybridfibrene er flest i
antal. Selv om hybridfibrene – i hvert fald i muskler hos unge – har kontraktionsegenskaber i relation til den relative forekomst af MHC-isoformer i
fiberen, så kan den ekstremt store forekomst af hybridfibre hos ældre være en faktor, der giver en langsommere muskel. Det diskuteres også, om selve
myosinmolekylet forandres, således at det er en
anden isoform, der udtrykkes, end det MHC 1 og
MHC 2, der ses i muskelfibre fra unges muskler. Et
alternativ eller en samvirkende forklaring er, at der
med alderen sker en glykosylering af musklens
kontraktile proteiner, som kan forklare, at myosin-aktin-interaktionen går langsommere, og at myosinhovedet bevæger sig langsommere i muskler fra gamle.

TABEL 12.
Kontraktile egenskaber – maksimal hastighed (V) / specifik tension (ST).
Sl/s = sarkomerlængde pr. sekund. N/mm2 = Newton pr. kvadratmillimeter
Type 1

Unge utrænede
Ældre utrænede
Ældre udholdenhedstrænede

Type 2

V
Sl/s

ST
N/mm

V
Sl/s

ST
N/mm2

0.25
0.18
0.16

0.19
0.18
0.16

0.98
0.83
0.81

0.25
0.18
0.21
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Den spænding, en fiber udvikler, er svær at vurdere nøjagtigt. Det kan teknisk måles på uddissekerede typebestemte fibre fra en muskelbiopsi, men
der er stor unøjagtighed i vurderingen af hvor meget kontraktilt materiale, der findes i den fiber, der
har produceret spændingen. Der råder derfor usikkerhed om, hvorvidt specifik tension (spænding/
arealenhed) bibeholdes i en aldrende muskel. De
mest troværdige målinger må tolkes derhen, at
specifik tension med alderen falder med 10-25%,
hvilket er mest udtalt i type 2-fibre.
Sammenfatningen bliver dermed, at faldet i muskelstyrke og power, når man bliver gammel, beror på
en reduktion i muskelmasse og i musklens kontraktionshastighed. Nedgangen i muskelkraft skyldes
reduktionen af muskelmasse og specifik tension,
og nedgangen i fibrenes kontraktionshastighed bidrager specielt til nedgangen i power.
I.E.1.d Nervøs aktivering
De metoder, der normalt anvendes til at vurdere
om alle motoriske enheder i en muskel aktiveres
samtidigt ved en voluntær maksimal kontraktion,
består i at stimulere musklen elektrisk ved maksimal voluntær kontraktion. Hvis en yderligere kraft
derved opnås, er årsagen, at den nervøse aktivering
ikke har været optimal. Ved at udføre testen på
hvilende muskler samt på forskellige % af MVK,
kan den manglende voluntære aktivering kvantificeres. Unge mennesker er ret gode til at aktivere
alle deres muskler voluntært. Hos ældre (70-årige)
mænd og kvinder observeredes det, at graden af
voluntær aktivering varierer markant (Figur 50, s. 60).
Den var i gennemsnit reduceret med mindst 20%
for kvinder, mens reduktionen var noget mindre

Figur 52

Lårmuskulaturens styrke i
tværsnitsmateriale fra unge
og 70-årige mænd. I den ældre gruppe indgik ikke-specielt trænede (kontrol), to
grupper konditionstrænede
(svømmere, motionsløbere)
samt styrketrænede mænd.
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for mændenes vedkommende. I et andet studium
af ældre kvinder og mænd var der kun en tendens
til difference mellem unge og ældre. Der er blandt
ældre således formentlig stor forskel på, i hvilken
udstrækning den nervøse aktivitet er reduceret.
Hertil bidrager, at selv småskader og smerte samt
små ødemer eller væske i et led inhiberer den voluntære aktivering af motorneuroner på spinalt niveau.
Sammenfatningen bliver dermed, at faldet i muskelstyrke og power, når man bliver gammel, beror på
en reduktion i muskelmasse og i musklens kontraktionshastighed. Nedgangen i muskelkraft skyldes
reduktionen af muskelmasse og specifik tension,
og nedgangen i fibrenes kontraktionshastighed bidrager specielt til nedgangen i power. Den nervøse
aktivering er mere variabel hos de ældre, men sjældent maksimal. Det medfører, at den muskulære
kapacitet, som faktisk findes, ikke altid kan udnyttes.

I.E.2 Træning
I.E.2.a Tværsnitsstudier
Der er konsensus om, at træning har en effekt på
muskelfunktion. Muskelstyrken kan forbedres i
alle aldre. Et betydeligt antal tværsnits- og longitudinelle studier af 70-90-årige mænd og kvinder
bekræfter dette. En sammenligning af 70-årige
mænd med unge utrænede viste, at de ældre havde
en muskelstyrke, der var 60% af de unges. Mænd,
der havde styrketrænet op igennem årene, havde
bevaret deres muskelkraft. I et andet studie trænede 70-årige mænd med høj belastning (70-80%
1RM) (Figur 52). Deres statiske styrke forøgedes
med ~15% over 3 måneder og deres dynamiske
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styrke væsentligt mere. Tilsvarende blev fundet, da
90-årige mænd og kvinder blev trænet (Figur 53).
Dette studie blev udvidet med et større antal forsøgspersoner for at vurdere, hvilken betydning bedre kost eller bedre omsorg og opmærksomhed
havde på muskelstyrke. Resultaterne var entydige
og viste, at det var styrketræningen, der gav effekten. Lignende studier er udført i Danmark af
Kryger (ph.d.-afhandling) og medarbejdere og
Beyer (ph.d.-afhandling) og medarbejdere på
kvinder i 70-90 års alderen. Resultaterne er samstemmende. Ældre og unge af begge køn forøger
både deres statiske og deres dynamiske muskelkraft, når de gennemfører et styrketræningsprogram. Den ovenfor nævnte træning varierede noget, men fælles for den var, at den var med en høj
belastning i korte, intensive serier, samt tidsmæssigt af kort varighed og gentaget på ~3 af ugens
dage. Betydningen af intensitet i træningen, for at

den skal have en god effekt, understøttes af resultater fra studier på personer, der har udholdenhedstrænet helt op til 70-100 års alderen (Tabel 13).
Deres funktion, hvad angår styrke og kontraktionshastighed, er ikke bedre end deres utrænede
jævnaldrendes. Derimod viste undersøgelser af et
lille antal personer, der havde trænet intenst med
hurtige kontraktioner, at både deres kraft og hastighed var vedligeholdt væsentligt bedre (Tabel 13).
I.E.2.b Longitudielle studier
Der findes også flere longitudinelle studier, hvor
forsøgspersonerne har trænet i et år eller endnu
længere. Et sådan studium blev udført i Canada,
hvor i alt 119 kvinder og mænd i alderen fra 6580 år blev randomiserede til at styrketræne eller
fungere som kontrolpersoner i 42 uger. Træningen
omfattede alle kroppens muskelgrupper i et cirkeltræningsprogram, som bestod af en serie, hvor de

TABEL 13.
Sammenligning af styrke i knæekstensorerne, tid til maksimal (peak) spændingsudvikling og tiden til
”1/2 relaxationtid” hos styrke- og udholdenhedstrænede ældre samt aldersmatchede og unge kontrolpersoner
Tid til ”peak”
tension (ms)

1/2 relaxationstid

58
81

91
83

108
79

49
90

88
81

101
76

Styrke (N)

(ms)

Veltrænede
Udholdenhed 81-100 år
Sprint/styrke 70-80 år
Kontrolpersoner
Aldersmatchede
Unge

Figur 53

Resultater fra Fiatrone og
medarbejderes studium i
Boston, hvor 90 år gamle
mænd og kvinder trænede
lårmuskulaturen.
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forskellige muskelgrupper blev trænet initialt med
en 50% 1RM, hvorefter den gradvist blev forøget
til 80% 1RM. I begyndelsen gennemførtes to træningsserier med 2 minutters pause imellem, og dette blev senere forøget til 3 serier. Belastningen blev
justeret hver 6. uge, hvor 1RM blev målt. Ingen af
forsøgspersonerne forlod studiet på grund af skader
eller problemer med træningen. Uanset køn og alder forbedrede forsøgspersonerne i træningsgruppen ikke blot deres muskelstyrke, men også deres
evne til at gå længere ved en given hastighed.
Forbedringen var størst de første 6 uger, men en
fortsat gradvis forøgelse blev observeret igennem
hele træningsforløbet og var efter 42 uger i gennemsnit forbedret mellem 20% og 65% i de forskellige styrketester (Tabel 14). Undersøgelsen
fortsatte efter cirka 10 ugers pause (uden træning)
med 113 forsøgspersoner, der ville fortsætte med
yderligere 42 ugers træning. Den 10 uger lange
pause medførte et tab på 5-40% af den tidligere
opnåede forbedring. Den fortsatte træning gav en
yderligere forbedring med en forøgelse efter den
anden 42 ugers periode på mellem 32 % og 90 %
sammenlignet med den initiale kapacitet cirka 2 år
tidligere. I kontrolgruppen kunne der kun observeres små og usignifikante ændringer. Et lignende
studium er udført på skandinaver i samme aldersgruppe med en endnu mere markant forbedring af
arm- og benstyrke til følge, formentlig relateret til
en lidt højere belastning (85% 1RM) og 3 træ-

Figur 54

ningsserier 3 gange om ugen. Et vigtigt indslag i
dette studie var, at halvdelen af gruppen stoppede
helt med træning i 27 uger, hvorimod resten fortsatte træningen 1 gang pr. uge. Ikke alene beholdt
sidstnævnte gruppe deres muskelstyrke, men de
forøgede den noget, hvorimod de, der slet ikke
trænede, tenderede at miste noget af den forbedring,
de havde opnået. Da de genoptog træningen 3
gange om ugen, forbedredes deres styrke igen, og
det gjaldt både for dynamisk arm- og benstyrke i
en størrelsesordenen op imod 100%. Et andet element i dette studium var udtagelse af muskelbiopsier, der kunne vise, at armfleksor-muskulaturens
type 1- og type 2-fibre blev forøget med lidt over
10% i areal, men uden sammenhæng med ændringerne i styrke. Middelværdien for knæekstensormusklerne var uændret. Derimod var der en nær
relation mellem forøgelsen i type 2-fibrenes størrelse og knæekstensorernes. Resultaterne er de
samme i andre studier, hvor muskelfibertværsnit
bestemmes før og efter træning. Der er også samstemmighed mellem et forøget muskelfiberareal og
hele musklens tværsnitsareal målt med magnetkamera, CT-scanner eller ultralyd, selvom muskler
hos ældre normalt indeholder mere bindevæv og
fedt. I de allerfleste undersøgelser observeres der
helt op til 90 års alderen et fiberareal, der er forøget
med 5% og nogle gange med helt op til 10-20%.
Endvidere ses i disse studier en tæt relation til forøgelse af styrke, hvis den måles statisk. Derimod er
relationen til dynamisk styrke ikke altid åbenbar,
fordi den nervøse aktivering har en så stor betydning.

TABEL 14.
74 kvinder og mænd i alderen 60-80 år trænede i 42
uger, holdt 10 ugers pause og trænede derefter igen i 42
uger (træning: 2 gange pr. uge, cirkeltræning i 45 minutter
med alle store muskelgrupper på 50-80% 1RM). I tabellen
sammenlignes forsøgspersonerne (T) med alders- og
kønsmatchede kontrolpersoner (K). Resultaterne udtrykkes som forandring mellem 0-42 uger, 42-52 uger og
52-94 uger i %. For yderligere detaljer, se teksten
Dynamisk styrke1
T%/K%
Træning 42 uger
Pause 10 uger
Træning 42 uger
Sammenstilling af data fra træning af ældre kvinder, hvad angår muskelfibrenes
kraft-/hastighedsrelation og power. Den fulde linje angiver ”før træning” og den
stiplede linje ”efter træning”. Ved at kraften ved en vis given hastighed blev forbedret, opnåedes også en markant forbedring af effekten (power). Fibrenes specifikke tension ændredes ikke.
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63 / 0
- 10 / 0
61 / 0

Gangtest2
T%/K%
17.8 / 1.1
-4/-2
29.2 / 0

1

Middelværdi for fire muskelgrupper målt som 1RM.

2

Til udmattelse (~6-10 min).
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I.E.2.c Koordination
Et andet spørgsmål, der heller ikke kan gives noget
sikkert svar på, er, om kontrol af bevægelser bevares bedre, hvis de ”trænes” regelmæssigt. Empiri
taler for dette, specielt med hensyn til finkoordination. Musikere, der øver sig i timevis hver dag,
bevarer perfekt kontrol op gennem årene. Mange
eksempler kan gives på brillians op i 80-90 års alderen. Hvorvidt der er en kobling til et mindre tab
af fibre og/eller en mindre forøgelse af antallet af
fibre i de motoriske enheder, vides ikke. Ej heller
om fibrenes indhold af myosin-isoformer eventuelt
bevares mere intakt. Derimod er det vist, at med
systematisk brug af muskulaturen reduceres antallet af hybridfibre markant, formentlig fordi der
med regelmæssig aktivering følger en mere distinkt
regulering af MHC-isoform-genekspressionen.
I.E.2.d Muskelfiberantal
Et vigtigt ubesvaret spørgsmål er, om det kontinuerlige tab af muskelfibre med stigende alder kan retarderes med regelmæssig brug af muskulaturen.
Rotter, der styrketræner deres bagben, til de er 2-21/2
år gamle, har 28% flere fibre i bagbensmusklerne
end rotter i en kontrolgruppe. Nogle sikre data på
mennesker findes ikke, og beregninger baseret på
muskeltværsnit og muskelfiberareal er alt for upålidelige. Det skal bemærkes, at i den aldrende muskel
sker der en kontinuerlig reinnervering af muskelfibre, som har mistet deres motoriske nerve. Reinnerveringen er kvantitativt vigtig og omfatter
mindst 40.000 fibre eller måske endnu flere i muskler som vastus lateralis og biceps brachii. Dette
antal modsvarer cirka 20% af de fibre, der findes i
musklen hos meget gamle mennesker. Det forhold, at fibertypefordelingen stort set opretholdes
gennem årene, samtidig med at reinnerveringen er

omfattende, taler for, at den reinnerverede fiber
tiltrækker en motorisk nerve, som svarer til fiberens kontraktile proteinmønster. Der spekuleres
nu i, hvorvidt den forøgede acetylkolinfølsomhed
kunne være fiberspecifik, eller om det kunne være
tilfældet for nogle af alle de molekyler, der gennemborer cellevæggen.
Resultaterne, hvad angår betydningen af at bruge
musklerne for at opretholde og forbedre muskelfunktion, er således robuste. De angiver også, at en
stor del af det tab af muskelkraft, som ses med alderen, ikke er forårsaget af alderen per se, men af
en forandret livsstil med mindre fysisk aktivitet og
færre kraftfulde muskelkontraktioner.
I.E.2.e Kontraktile egenskaber
Studier på muskelfiberniveau angiver, at træning
forøger fibrenes maksimale kontraktionshastighed,
men ikke den spænding, der kan udvikles pr. arealenhed. Muligvis er effekten mere udtalt hos kvinder,
hvilket er blevet forklaret med, at kvinder som ældre har en større nedgang i kontraktionshastighed
end mænd, fordi de er mere fysisk inaktive. Det
betyder, at efter træning er differencen mellem ældre kvinder og mænd udjævnet. Det vigtige med
forbedring af kontraktionshastighed er, at det påvirker power så markant (Figur 54, s. 64).
At vedligeholde styrke op gennem årene betyder
en bedre funktion i dagligdagen med mulighed for
at udføre god motion og få en bedre balance.
Sidstnævnte reducerer risikoen for fald.
I.E.2.f Proteinsyntese
Enhver form for træning påvirker proteinomsætningen og resulterer normalt i, at syntesehastighe-

Figur 55

Skematisk er illustreret effekten af træning og efterfølgende restitution for proteinsyntesen i skeletmuskulaturen. Det er i restitutionsfasen, at proteinsyntesen overstiger -degraderingen, og en
netto-proteinindlagring forekommer.
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den forøges mere end degraderingen, hvoraf følger
en nettoproteinforøgelse. Denne ses ikke kun som
en effekt af træning, idet en lille indtagelse af protein også markant kan forøge proteinindlagringen.
Under selve træningen overstiger proteindegrationen proteinsyntesen. Undersøgelser er bl.a. udført
med flergrenede aminosyrer for at forsøge at reducere den negative proteinbalance under træning,
men med varierende resultater. Derimod viser et
antal studier, at en proteinindtagelse umiddelbart
efter træning kan være betydningsfuld. Proteinomsætningen bliver forøget (Figur 55, s. 65). I en
gruppe 70-årige mænd, der spiste lidt protein umiddelbart efter træning, blev resultatet en hypertrofi
på ~10%, hvilket ikke blev observeret, hvis proteinindtagelsen skete 2 timer eller mere efter træningen. Essentielle aminosyrer bør indgå i det anvendte protein. Mængden behøver ikke at være stor.
Som minimum er angivet 6 g og i studierne af de
70-årige mænd anvendtes 10 g. Det er også blevet
diskuteret, hvorvidt frie aminosyrer, proteinhydrolysat eller et helt protein er mest velegnet. Der er
ikke noget, der taler for, at indtagelse af specifikke
aminosyrer skulle have en fordel, og det gælder også
for proteinhydrolysat, selvom hydrolysatet har en
større og hurtigere effekt på blodkoncentrationen
af aminosyrer og hormoner med en anabol effekt.
Konklusionen bliver, at al forbedring af muskelstyrke hos ældre er betydningsfuld, fordi mange
oplever en reduktion af den, der medfører at de
kommer nær eller under den grænse, hvor det får

Figur 56

Et forsøg på at illustrere,
hvordan styrken falder med
stigende alder både for utrænede og styrketrænede, om
end på forskellige styrkeniveauer. Hvis en sygdom eller et
ulykkestilfælde indtræffer,
kan det for den utrænede let
indebære, at muskelkraften
går ned under det kritiske niveau, som er absolut nødvendigt for at kunne klare de enkelste funktioner i dagligdagen.
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store konsekvenser for deres dagligdag. Enkelte
momenter kan, specielt hvis de kræver hurtighed,
begrænses af muskulaturens evne, hvilket er illustreret i to figurer (Figur 56 og Figur 57, s. 67). De
essentielle krav til en effektiv muskeltræning er således: 1) kraftfulde kontraktioner; ”tæt på maksimale”, 2) ”eksplosiv” komponent, 3) de ”helt store” muskelgrupper, 4) få gentagelser; 3(-10) gange,
5-10 minutter pr. gang og 5) 2-3 gange om ugen.

I.E.3 Aerob arbejdsevne
I.E.3.a Alder og træning
På samme måde som muskelfunktionen er den
aerobe arbejdsevne vigtig i dagligdagen. Et godt
aerobt fysisk aktivitetsniveau efter 60 års alderen
har også betydning for forekomst og ”debut” af
kronisk sygdom og død. Reduktionen i relativ risiko er af samme størrelsesorden som i yngre generationer. Der er ovenfor redegjort for, at den maksimale iltoptagelse falder med stigende alder og er
cirka 50% af unges værdi i 70-80 års alderen (Figur
13, s. 25). Ligesom for muskelstyrke er denne nedgang ikke en obligat funktion af alder per se, men
også en følge af mindre fysisk aktivitet og træning.
Den relative rolle, som hhv. alder og fysisk inaktivitet spiller, kan vurderes fra et studium, hvor
unge raske mænd blev undersøgt i en alder af 20
år, og igen da de blev 50 (Figur 58, s. 68). I første
del af studiet, da de var 20 år, blev effekten af 3
ugers total fysisk inaktivitet vurderet. Den aerobe
arbejdsevne blev reduceret med 25-30%. Det var
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præcis lige så meget, som den maksimale iltoptagelse blev reduceret med, fra de var 20, til de var
50 år. Efter 5 måneders let til moderat konditionstræning som 50-årige opnåede mændene en markant forbedret kondition, der nærmede sig den, de
havde haft, da de var 20 år gamle. Fysisk inaktivitet
er således en vigtig del af forklaringen på, hvorfor
VO2max falder med alderen. Dette bekræftes af, at
personer, der har et fysisk aktivt liv/erhverv opretholder samme konditionsniveau op gennem årene,
til de stopper med deres aktive liv. Motionsaktive
bibeholder også deres konditionsniveau op i en
høj alder. Der findes flere studier, hvor kvinder har
deltaget i de undersøgte grupper. Uanset alder ses
der ingen forskel mellem kvinder og mænd. Disse
data kommer dels fra sammenligninger af studier i
Sverige, som inkluderer kvinder i træninggrupperne, og dels fra ovennævnte ”Family Heritage
Study” (Figur 44, s. 53).
Træningsstudier af ældre med lav kondition på
grund af et fysisk inaktivt liv viser, at de kan forøge deres kondition på samme måde som unge,
men mekanismerne, der ligger til grund herfor, er
delvis forskellige. Hos de unge forøges hjertets
størrelse, og slagvolumen bliver større med en tilsvarende stigning i maksimal minutvolumen og
ilttransport. Forbedringen hos ældre synes i højere
grad at skyldes, at mere af den tilførte ilt ekstraheres, dvs. den maksimale a-v-difference forøges. Ved
en given maksimal minutvolumen medfører det
en højere maksimal iltoptagelse, da lidt mindre
blod dirigeres til den arbejdende ekstremitet. En
noget forlænget MTT i de ældres kontraherende
muskler kan være forklaringen på den større a-vdifference for O2. Det er ganske vist sådan, at den
aerobe fitness ændres langsommere end den metaboliske fitness, når den fysiske aktivitet forøges eller formindskes, men det er i et tidsperspektiv på 1
måned. Over en periode på nogle måneder reduceres VO2max til et niveau i relation til den fysiske
aktivitet (Tabel 8, s. 36). Den aerobe træning skal
derfor udføres regelmæssigt.

Figur 57

Skematisk er illustreret, hvorfor en relativt lille forøgelse i muskelkraft hos en
ældre person får stor betydning for funktionen. Bemærk at på x-aksen er de unge
til venstre og de gamle til højre.

Figur 58

Data fra en studium, hvor 20-årige raske mænd var inaktiverede ved sengeleje i 3
uger. Deres konditionen blev reduceret med ca. 30%. De 5 forsøgspersoner blev
undersøgt igen, da de blev 50 år gamle, og den konditionsnedgang, der kunne noteres efter de mellemværende 30 år, var af samme størrelse (ca. 30%). Da de derefter udførte 5 måneders moderat træning, nærmede deres konditionsniveau sig den
værdi, de havde haft i 20 års alderen.
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I.F. MÅLING AF FYSISK KAPACITET OG
MONITORERING AF MOTION/TRÆNING
I.F.1 Kondition
I.F.1.a Arbejdstests, cykel – løbebånd
At belaste et individ fysisk, for at vurdere funktionsevnen ved træning og i klinisk sammenhæng,
har en lang tradition. Formålet kan enten være
funktionelt at belaste et organ eller organsystem,
som for eksempel ved arbejds-EKG for at bekræfte
en diagnose, eller at følge udviklingen af en optræning efter sygdom. I Skandinavien og det øvrige
Europa er en cykelergometer test den almindeligst
anvendte til måling af kondition, mens gang på løbebånd bruges mest i Nordamerika. Begge arbejdsformer har fordele og ulemper (Tabel 15).
Fælles er, at de to arbejdsformer involverer store
muskelgrupper, og at kravene til ilttransporten og
de dertil relaterede led er store. En god arbejdsevne ved gang eller cykling angiver således, at alle de
relaterede organer og funktioner er gode, dvs.
lunge-kredsløbsfunktionen (central-perifer) inklusive musklernes evne til at ekstrahere og omsætte
ilt. Et dårligt resultat kan ikke afsløre, hvilket eller
hvilke af de relaterede led, der forårsager den lave
funktionsevne. Supplerende målinger må foretages
for at identificere hvilken eller hvilke. Et vigtigt
synspunkt, som taler til cyklens fordel, er, at minimumsbelastningen her kan gøres væsentligt lavere.
Ved gang skal legemsvægten flyttes, og selv ved
meget lave ganghastigheder er energikravene for
normalvægtige personer 1 l min-1 (~5 Met) eller
mere. Det kan svare til eller endog være mere, end
et individs maksimale aerobe arbejdsevne, f.eks.
for patienter med begrænset lunge- eller hjertekapacitet. I disse tilfælde bliver selv den letteste
gangbelastning maksimal, og en graduering af arbejdsbelastningen i det submaksimale område
umuliggøres.

I.F.1.b Principper for arbejdstests
Da arbejdstests blev introduceret i klinisk virksomhed, var det et krav, at steady state skulle opnås på
hver submaksimal belastning. Det betød, at arbejdstiden for hver belastning var minimum 5-6
minutter, og hvis individet havde en normal arbejdsevne, blev den totale testtid ofte på 15-20,
endog 30 minutter. For at mindske denne, er der
indført modeller, hvor arbejdsbelastningen gradvis
forhøjes, eller hvor den øges hvert, hvert andet eller hvert tredje minut. Prædiktionsevnen i testen
går ikke tabt, men det bliver svært at få et mål på
hjertefrekvensen (ventilation-iltoptagelse) som rimeligt svarer til steady state værdien for den aktuelle belastning. Det kan løses ved at gøre stigningen i belastningen lille, men så mister man tidsgevinsten. Et kompromis kan være en trinvis stigning med 20 watt (kvinder) eller 25 watt (mænd)
hvert andet minut. Derved bliver kredsløbsvariablerne målt i de sidste 15 sekunder på en belastning nært repræsentative for arbejdsbelastningen.
Hvis arbejdet udføres til udmattelse, kan maksimal hjertefrekvens og iltoptagelse opnås eller beregnes, hvis man ikke måler iltoptagelsen. For
yderligere at afkorte arbejdstiden kan startbelastningen for yngre personer være f.eks. 50 watt.
Hjertefrekvensen måles, og er den efter 2 minutter
under 120 spm kan belastningen forhøjes til 100
watt, hvorefter de mindre trin på 20 eller 25 watt
anvendes.
Det er interessant at notere de forskellige praksis,
der råder i Skandinavien og Nordamerika. I
Norden benyttes sædvanligvis kun submaksimale
intensiteter specielt i klinisk sammenhæng, mens
det i USA og Canada er helt almindeligt, at selv
patienter med alvorlige kredsløbslidelser ”presses”
til deres maksimale fysiske ydeevne. Også i

TABEL 15
Sammenligning af løbebånds- og cykelergometre til test af fysisk aktivitet
( + = betydningsfuld fordel, - = betydningsfuld ulempe).
Karakteristika
Fortrolighed med aktiviteten (Danmark)
Bestemmelse af ”det ydre” arbejde
Mindre artefakter ved EKG- og blodtryksmåling,
samt lettere at måle andre variabler
Gode muligheder for udtagelse af blodprøver
Sikkerhed
Liggende arbejde muligt
Optager mindst laboratorieplads
Mindst støjniveau
Billigst

Løbebånd
(+)
Kræver sele
-

Cykel
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Tyskland, hvor ergometri indtager en central plads
i diagnostik og vurdering af behandling, udfører
patienterne arbejdsbelastninger til et funktionelt
eller subjektivt maksimum (”Vita max”). Der er
ikke rapporteret øget risiko ved at udføre høje arbejdsintensiteter, hvis de relevante kriterier for,
hvornår testen appliceres og afbrydes, iagttages
(Tabel 16 og Tabel 17, s. 73). Fordelen ved at inkludere maksimal anstrengelse i testen er, at et væsentligt sikrere mål for individets arbejdsevne opnås. Som angivet i Tabel 4, s. 26 er den individuelle variation i maksimal hjertefrekvens markant.
Patienterne på farmaka, der påvirker kredsløbet
kan have en meget lav maksimal hjertefrekvens.
Dette afsløres, når arbejdet fortsættes til individet
bliver træt og må holde op.
I.F.1.c Indirekte måling af kondition
Der er stor erfaring med måling af maksimal fysisk
arbejdsevne udfra hjertefrekvensen ved submaksimalt arbejde. Hvis individets maksimale hjertefrekvens er kendt, kan størrelsen på den maksimale
iltoptagelse beregnes rimeligt nøjagtigt. Hvis ikke,
bliver det beregnede kondital mere usikkert. Den
maksimale hjertefrekvens ændrer sig dog ikke væsentligt over en tidsperiode på flere år. Det medfører, at ændringer i hjertefrekvens på en given submaksimal belastning kan følge forandringer i arbejdsevne. Det er en følsom metode, og absolutte
værdier på forandringen bliver målt med acceptabel præcision. For at få en mere nøjagtig værdi på
den maksimale aerobe arbejdsevne kan man udføre en test med gradvis forøgelse af arbejdsbelastningen indtil udmattelse nås. Testen udføres bedst
på en ergometercykel, men en stepbænk kan også
anvendes. Nedenfor følger en beskrivelse af proceduren ved gennemførelse af sådanne tre tests.

1. Et-punkts testen
Et-punktstesten er samme test som Åstrand-testen.
Denne test har været anvendt til konditionstestning i mere end 40 år. De anvendte sammenhænge mellem submaksimal puls, arbejdsbelastning, alder, køn og iltoptagelse er fundet gennem
regressionsanalyse på et stort antal forsøgspersoner.
Testen er nem og hurtig at gennemføre og medfører ikke at testpersonen skal anstrenge sig meget.
Testens bestemmelse af den maksimale iltoptagelse
er behæftet med nogen usikkerhed (som ved alle
andre submaksimale test), men som et instrument
til at måle ændringer i konditionen over tid er den
fortrinlig. Usikkerheden hænger bl.a. sammen
med den store individuelle variation, der er i maksimalpuls. Desuden er testen påvirkelig overfor
individuelle, medicinske og akutte pulsvariationer.
Den teoretiske usikkerhed kan eksemplificeres ved
at to tredjedele vil får vurderet konditallet korrekt
indenfor en 15 % afvigelse. Ca. hver 20. person vil
få sit kondital vurderet 30 % forkert.
Testen udføres på et cykelergometer der kan vise
arbejdsbelastningen i watt. Dertil skal man kunne
monitorere pulsen undervejs – helst med et pulsur.
Testen gennemføres ved, at man cykler i 5 minutter på en af fire belastninger (50, 75, 100 eller 150
watt). Belastningen skal vælges således, at pulsen
stabiliseres i området 110-150 slag/min efter ca. 5
minutters cykling. Belastningen må ikke føles meget hård, men dog give anledning til, at man bliver
lettere til moderat forpustet. Ældre mennesker skal
helst ramme et pulsniveau i den lave ende og yngre mennesker i den høje ende af pulsområdet 110150 slag/min.

TABEL 16
Absolutte og relative kontraindikationer ved fysiske arbejdstests.
Kontraindikationer
Absolutte
Akut myokardieinfarkt eller
alvorlig forandring i hvile-EKG
Ustabil angina pectoris
Akut peri-, endo- eller myokardit
Alvorlig hjertearytmi
Alvorlig aorta stenose
Alvorlig – ustabil venstrekammerdysfunktion
Akut lunge-emboli
Akut alvorlig ikke hjertesygdom

72

FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling

Relative
Ventrikulær ledningsforhindring
Markant forhøjet blodtryk
Farmaka eller elektrolytforstyrrelser
Pacemaker med fast (hvile-) hjertefrekvens
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TABEL 17
Indikationer for afbrydelse af en fysisk arbejdstest.
Symptomer
Angina stiger til grad 3 efter patientens vurdering, med eller uden forandringer i EKG
Besvimelse eller svimmelhed
Alvorlig åndenød
Alvorlig træthed
Alvorlige skeletmuskulære smerter
Kvalme eller opkastninger
Kliniske symptomer
Bleghed
Kold, fugtig hud
Blålig hudfarve
Usikre bevægelser
Forvirrende svar på spørgsmål
Tomt blik
Elektrokardiografiske tegn
ST forandring mere end 0.3 mV
Overledningsforstyrrelser andre end første grads a-v blok
Ventrikulær fladder
Frekvente og koblede præmature ventrikulære slag
Atrie fladder-flimmer
Bloktryks-abnormiteter
Fald i blodtryk mere end 10 mmHg under igangværende arbejde
Blodtryk (systolisk) over 250 mmHg
Patienten udtrykker ønske om at stoppe
EKG-monitor systemet funger ikke/går i stykker

Figur 59

Figuren illustrerer sammenhængen
mellem puls og arbejdsbelastning ved en
Et-punkts test før og efter et træningsforløb. Ved efter-testen er pulsen lavere
ved den samme absolutte belastning (her
100 watt), hvilket indikerer, at der vil
kunne ydes at større stykke arbejde ved
udnyttelse af den maksimale kredsløbskapacitet (ved maksimalpulsen). I den
egentlige beregning af testresultatet
bruges dog ikke lineær ekstrapolation
som illustreret her, men derimod formler
baseret på regressionsanalyse af det oprindelige datamateriale.
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En sikker måde, hvorpå man kan nå det rigtige
pulsniveau, er altid at starte på 50 watt (for meget
veltrænede 100 watt). Hvis personens puls efter 2
min er under 100-110 slag/min, så forøges belastningen med 25 eller 50 watt, hvorefter arbejdet
fortsættes på den højere belastning i 5 min.

3. Notér hvilken belastning (antal watt), der var
den sidste, der blev kørt på, samt hvor mange
sekunder, der blev kørt på denne.

Den maksimale iltoptagelse estimeres ud fra køn,
alder, puls og belastning ved hjælp af et nomogram, en drejeskive, tabeller eller et regneark.

VO2max (l/min)= 0,0117 * (wattmax - 35 + (35 *
sek / 120)) + 0,16

Den maximale iltoptagelse (VO2max) og konditallet kan herefter estimeres med følgende formler:

Kondital (ml/kg/min) = VO2max / vægt * 1000
2. Watt-max testen
Watt-max testen er en trinvist stigende maksimaltest, der gennemføres på ergometercykel. Testens
resultat kan være et præstationsmål i sig selv, men
giver også et validt estimat af den maksimale iltoptagelse.
Testen baserer sig på, at når belastningen øges
gradvist over adskillige minutter, vil det primært
være den aerobe arbejdskapacitet, der sætter begrænsninger for hvor stor arbejdsbelastning, der
kan klares. Da nyttevirkningen ved cykling på ergometercykel kun varierer lidt fra person til person, kan man regne med, at folk, der træder det
samme antal watt, ved en sådan test også har den
samme iltoptagelse.
Formlen, der ligger til grund for testen, er fundet
ved regressionsanalyse på testresultater fra over
500 forsøgspersoner (både mænd og kvinder).
Testens gennemførelse:
1. Kør 5 minutter på 35, 70 eller 105 watt afhængigt af personens udgangspunkt.
2. Herefter øges der med 35 watt hvert andet
minut, indtil belastningen ikke længere kan
holdes.

TABEL 18
Relationen mellem mekanisk belastning (watt) og
iltoptagelse under arbejde på ergometer-cykel.
Belastning
(watt)
50
100
150
200
250
300
350
400
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Iltoptagelse
(l min-1)
0.9
1.5
2.1
2.8
3.5
4.2
5.0
5.7

Eksempel: Hansen cykler i 5 minutter på 70 watt.
Herefter arbejdes der 2 minutter på henholdsvis
105, 140 og 175 watt. På 210 watt cykler Hansen
90 sekunder, inden han stopper på grund af udmattelse. Resultatet bliver derved: 0,0117 * (210 –
35 + (35 * 90 /120)) + 0,16 = 2,51 l/min
Da Hansen vejer 70 kg, kan konditallet beregnes
ved: 2,51 l/min / 70 kg * 1000 = 35,9 ml/kg/min
Praktisk gennemførelse på Monark
ergometercykel:
1. Der skal cykles med en kadence (pedalfrekvens) på 70 under hele testen.
2. Hvis opvarmningen gennemføres med en
bremsebelastning på 0,5 kg svarer dette til 35
watt. Hvis der startes med 1,0 kp svarer dette
til 70 watt.
3. Efter opvarmningen øges der hvert andet minut ved at belaste med yderligere 0,5 kp.
4. Hvis kadencen kortvarigt dykker under 70,
men umiddelbart vender tilbage til 70 fortsættes testen. Når kadencen har været mindre
end 70 i 5-10 sekunder og ikke genetableres
på trods af verbal opmuntring er testen slut.
3. Den nye steptest
Testen er en gradvist stigende arbejdstest hvor, der
anvendes en 25 cm bænk til opstigninger med et
tempo, der gives fra et computerprogram eller en
lydfil. Ved testens start er tempoet så langsomt, at
der skal trædes op på bænken hvert 5. sekund.
Tempoet øges gradvist, således at det hurtigste
tempo svarer til en opstigning ca. hvert sekund.
Under testen skal man følge tempoet så længe som
muligt. Sluttiden omsættes til en iltoptagelse og et
kondital.
Testen har de fordele, at den kun kræver et simpelt
testredskab. Den er uafhængig af individuel pulsvariation (herunder medicinering), og dertil kan
den anvendes til patienter med anden etnisk bag-
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grund, der ofte ikke har prøvet at cykle. Den største ulempe ved testen er, at det kræver en vis motorisk kontrol at gennemføre stepsekvensen.
Instruktion:
1. Tilvænning: lad testpersonen øve stepsekvensen i et roligt tempo.
2. Start computerprogrammet eller lydfilen.
3. Når der bliver sagt ”Højre” trædes op på bænken med højre fod, venstre følger efter, og der
trædes ned igen med højre fod først og venstre
fod sidst. Når der bliver sagt ”Venstre” trædes
op med venstre fod først – og så fremdeles.
4. Der skal trædes helt op til strakt ben (strakt
knæ) hver gang.
5. Hele foden skal sættes fladt ind på bænken.

6. Patienten skal have lov at øve dette bevægelsesforløb, inden testen startes. Hvis dette ikke
kan ”indlæres” på kort tid, vil testens resultat
ikke blive validt.
7. Hvis der laves en ”fejl”, men man straks efter
er i stand til at komme ind i rytmen igen fortsættes testen.
8. Typiske kommentarer undervejs vil være:
”Fang rytmen igen”, ”Op til strakt ben” og
”Hele foden ind”
9. Testen er slut, når rytmen ikke længere kan
følges (4 opstigninger i træk har været bagefter)
10. Sluttiden omsættes til et kondital

TABEL 19
Borgs skala for numerisk vurdering af oplevet anstrengelse (A) - smerte (B) under muskelarbejde som cykling eller gang/løb.

A

B
Anstrengelse (helkrop)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Meget, meget let
Meget let
Ret let
Noget anstrengende
Anstrengende
Meget anstrengende

Anstrengelse – smerte (lokal)
0.
0,5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ingen
Meget, meget svage
Meget svage
Svage
Moderate
Lidt stærke
Stærke
Meget stærke

Meget, meget stærke (maksimale)

Meget, meget anstrengende

Figur 60A og 60B

Konditionstal for mænd og
kvinder er relateret til alder.
De tre farvefelter illustrerer
skematisk, hvorvidt det for
individet aktuelle konditionstal indebærer ingen, en let
eller en markant forhøjet risiko for præmatur sygdom.
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Testen giver et rimeligt estimat af kredsløbskapaciteten op til kondital på 40-45 ml/kg/min, hvilket
svarer til en testtid på ca. 6 minutter. Det anbefales, at man generelt afbryder testen efter 6 minutter, dels for at undgå den allerhurtigste opstigningshastighed, og dels fordi et kondital på >40
ml/kg/min for alle personer vil repræsentere et
kondital, der ligger mere eller mindre over middel.
Meget svage personer kan testes med en skammelhøjde på 20 cm, og personer i meget god form kan
testes med en skammelhøjde på 30 eller 35 cm.
Ved en skammelhøjde på 25 cm og en testtid, der
resulterer i et kondital mellem 24 og 44
ml/kg/min, kan estimeringen af konditallet betragtes som valid. Ved andre testforhold må man
betragte testresultatet som et arbitrært præstationsmål.
Uanset om resultatet omsættes til et kondital eller
ej, kan testtiden anvendes som et simpelt præstationsmål til at detektere forbedringer i den fysiske
arbejdskapacitet.
Materialer til testen er tilgængelig fra www.steptest.dk
For at få en opfattelse af en ”god” og en ”mindre
god” kondition, er to diagrammer inkluderet, et
for kvinder (Figur 60A) og et for mænd (Figur
60B).
I.F.1.d Blodlaktat – anaerob tærskel
Allerede i 1930’erne viste Bang, at laktat akkumuleres i blodet ved gradvist tungere arbejde. Når
laktatet nåede 5-6 M var belastningen lig med eller
meget tæt på den maksimale aerobe arbejdsevne.
Denne iagttagelse er blevet systematiseret og den
arbejdsbelastning, som giver en given blodlaktatkoncentration ved cykel- eller gangarbejde kan anvendes som et godt mål på aerob fysisk arbejdsevne. Normalt anvendes 4 mM l-1. Bemærk at testen
måler aerob og ikke anaerob arbejdsevne (Figur
43, s.52). Dette mål har en god prognostisk værdi
for udholdenhed, da det reflekterer den metaboliske fitness, men kan ikke anvendes til beregning af
kondition.
I.F.1.e Ventilatorisk tærskel
I stedet for blodlaktat som indikator for, at det
aerobe stofskifte ikke længere helt kan dække energibehovet bruges ventilationen. Ventilationen forøges lineært i relation til arbejdsbelastning, men
stiger på tunge arbejdsbelastninger eksponentielt
76
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(Figur 17, s. 27). Teoretisk set skulle den ventilatoriske tærskel være et lige så godt mål som blodlaktattærsklen. Det er dog ikke tilfældet i praksis. Ventilationsmåling kræver en åndingsventil, og mange
individer påvirkes af en sådan. Det kan være svært
at undgå en vis hypo- eller hyperventilation. Andre
forhold som åndingsmodstand i systemet kan også
variere fra test til test og kan påvirke ventilationen.
At anvende den ventilatoriske tærskel som mål på
arbejdsevnen er muligt, men reproducerbarheden
er ikke tilstrækkeligt god til, at denne metode kan
anbefales, specielt ikke til patienter. Den submaksimale hjertefrekvens eller blodlaktattærsklen er at
foretrække. Dog kan åndedrættet bruges til at vurdere anstrengelsesgraden under træning.
I.F.1.f Oplevet anstrengelse (Borgs skala)
Oplevelsen af anstrengelse vokser eksponentielt
med stigende arbejdsbelastning. Forskellige skaler
er blevet konstrueret for at få en numerisk værdi
på den subjektive vurdering af anstrengelsen. Den
mest anvendte skala er udarbejdet af Borg. Den
går fra 6 til 20, hvor fuldkommen hvile svarer til 6
og virkelig stor anstrengelse til 20 (Tabel 19, s. 75).
Metoden har mange fordele, bl.a. fordi den gør
individet opmærksom på anstrengelse/træthed.
Den kan bruges til at styre belastningen under et
motionspas og er ikke mindst af stor værdi for at
finde det rigtige niveau i optræningsprogrammer.
Instruktionen til patienten kan f.eks. være ikke at
anstrenge sig mere end til grad 12-14. Dermed
bliver belastningen ikke for høj, og det anaerobe
indslag i energistofskiftet begrænses. Allervigtigst
er, at der i Borgs skala er inkorporeret en tilpasning til individets maksimale hjertefrekvens og fysiske evne.
For at denne skala skal give et retfærdigt billede af
anstrengelse og arbejdsintensitet, er det vigtigt, at
individet prøver arbejdsbelastninger, som medfører stor anstrengelse. Det betyder i princippet, at
hvis individet bliver ”kalibreret”, og 6 og 20 fastlægges som henholdsvis hvile og total udmattelse,
øges præcisionen i vurderingen markant. Som det
antydes ovenfor, er værdien af Borg skala størst i
forbindelse med optræning, men den anvendes
som et objektivt mål på fysisk arbejdsevne. For eksempel kan det angives, hvilken belastning individet kan klare ved en anstrengelse på 14. Det er
specielt værdifuldt at bruge den subjektive vurdering, hvis patienten indtager f.eks. en betablokker.
Hvis hjertefrekvensen er 120-130 slag min-1, og patienten samtidigt opnår 18-20 på Borg skalaen, er
det en klar indikation af, at belastningen er maksimal, på trods af den lave puls. En vurdering af ar-
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bejdsevnen på basis af relationen mellem relativ arbejdsbelastning og hjertefrekvens korrigeret for
maksimal puls, som angivet i tabel 4, s. 26, ville
have givet en helt misvisende (overvurderet) værdi.
Borg har også udviklet en skala til måling af lokal
anstrengelse eller smerte. Den går fra 0 (ingenting)
til 10 (meget, meget stor/stærk). Den er udmærket
at bruge f.eks. ved tests af patienter med claudicatio eller patienter med iskæmisk hjertesygdom
(bryst/armsmerte). For patienter med dyspnø fungerer skalaen også godt. Den er også god til at vurdere, hvorvidt lokal træthed i benene begrænser
arbejdsevnen eller belastningen på lunger/hjerte.
Et lokalt svar på 8-9 og et centralt svar på 14-15
taler for, at benene er den begrænsende faktor. På
samme måde som skalaen 6-20 kan bruges til at
monitorere motion/træning, så kan 0-10 skalaen
bruges til at finde den rigtige lokalbelastning, således at smerte fra en ekstremitet eller fra brystkassen bliver for udtalt.
Den samlede vurdering er, at cykeltests er at foretrække frem for gangtests. En trinvis forøgelse
med 20-25 watts hvert andet minut foreslås, hvor
patienterne starter på ingen belastning og raske
individer på 50 watts. Patientens EKG monitoreres kontinuerligt og registreres sammen med blodtryk de sidste 15 sekunder af hver belastning. Hvis
apparatur findes til ”on-line” registrering af ventilation og iltoptagelse, foretages denne kontinuerligt.
Med mindre der opstår komplikationer (Tabel 17,
s. 73), bør testen ikke afbrydes, før individet når
træthed/udmattelse. Målinger af ”ejektion-fraktion” og andre hæmodynamiske eller stofskifterelaterede variabler kan inkluderes i testprotokollen,
men foretages normalt bedst under særskilte forsøg.
I.F.1.g Gang- og løbetests
Der findes et stort antal tests, som bygger på, at
individet går eller løber en given distance, og tid
eller hjertefrekvens anvendes for at bedømme den
fysiske arbejdsevne (konditionen). Coopers løbetest er mest anvendt. Den indebærer løb så langt,
som individet kan på 12 minutter. Den opnåede
distance har en god relation til kondition. Testen
findes også som en 6 minutters løbetest. Disse
tests kræver maksimal anstrengelse og erfaring
med at løbe i et hårdt jævnt tempo, og den er derfor ofte uegnet for andre end idrætsaktive. I
Finland har man bygget videre på idéen, og en
gangtest er blevet udviklet, hvor individet går 2 km
med instruktionen: ”at gå så hurtigt som muligt
uden at sætte helbredet på spil”.
Hjertefrekvensregistrering sker, når de 2 km nås og

igen i ”recovery”-fasen. Udfra tiden, det tager at gå
de 2 km samt hjertefrekvensen, kan konditionen
beregnes rimeligt godt. Rent praktisk skal det tilføres, at testen udføres på et helt fladt og stabilt
underlag. Der findes gode erfaringer med denne
gangtest, idet den både er let at gennemføre og giver gode resultater, når kondition og ændring i
kondition skal måles.
I.F.1.h Shuttle run test eller yo-yo test
Testen er i princippet en maksimal gang- eller løbetest til indirekte bestemmelse af konditionstallet. Testen gennemføres gående/løbende på en 20
meter lang strækning, hvor der gås eller løbes frem
og tilbage under progressiv stigende hastighedstrin
hvert minut. Hastigheden styres af bip-lyde fra en
audio-kassette. Testresultatet bygger på den sammenhæng, der er mellem tilbagelagt distance og
direkte måling af den maksimale iltoptagelse.
Testen er enkel og nem at gennemføre og også velegnet, når flere personer skal testes samtidigt. Den
bruges blandt motionsaktive, men kan endvidere
adapteres til brug på patienter i en korridor eller
lignende. Der er ingen begrænsninger i anvendelse
af testen i relation til arbejdsevne, men testen er
ikke meningsfuld, hvis individet er begrænset i sin
gangfunktion pga. smerter i led eller lignende.
Testen er med stor succes blevet anvendt til at teste
fremgang i træning af bl.a. lunge- og hjertepatienter. Den kan anbefales som den mest velegnede til
brug på alle, hvor det er af værdi at få en acceptabel,
objektiv vurdering af den fysiske arbejdsevne (kondition) og forandringer med udført motion/træning.
I.f.1.i Monitorering af træningsintensitet
De tre variabler, som kan være brugbare er:
Vejrtræning/ventilation, hjertefrekvens og Borgs
skala (helkrop). Den første mulighed kan bruges
ved motion og til raske personer. Det gælder om at
finde en belastning, der er høj, men ikke højere
end at man fortsat kan tale uhindret. Til patienter
og til mere nøjagtigt monitorering er ventilation
ikke velegnet. Hjertefrekvensen er god til monitorering men kræver, at den maksimale hjertefrekvens er kendt, og at man anvender et pulsur til
kontinuerlig registrering af pulsen, som skal være
let at følge, f.eks. på et armbåndsur. Borgs skala
har mange fordele. Den er let at bruge og med lidt
øvelse, kan den give et rimeligt nøjagtigt niveau på
den ønskede intensitet. Vi har valgt at bruge Borgs
skala i det foreslåede træningsprogram. Det er primært rettet mod patienter, men kan naturligvis
anvendes af alle, der motionerer og træner.
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INDLEDNING
Gennem århundreder er der fremkommet mange
udtalelser på skrift om betydningen af at være fysisk aktiv for at have et godt helbred. De fleste
mennesker i dagens samfund er nok også klar over,
at det nytter at motionere; ikke kun for konditionens og styrkens skyld, men også for sundhedens.
Det nye er, at denne empiri nu også kan underbygges med stærke videnskabelige data. De kommer primært fra prospektive epidemiologiske studier, hvor store befolkningsgrupper er blevet
undersøgt for forskellige forhold og derefter fulgt i
et antal år med registrering af sygdom og død. Det
begyndte med Morris’ og medarbejderes undersøgelse af buschauffører og konduktører på dobbeltdækkerbusser i London, som viste, at konduktørerne blev mindre ramt af iskæmisk hjertesygdom
(IHS) og død end buschaufførerne, hvilket kunne
relateres til, at de bevægede sig, mens de arbejdede
(Figur 61). Disse undersøgelser begyndte i
1950’erne (1). Siden da er et meget stort antal epidemiologiske studier blevet gennemført i mange
lande, inklusive de nordiske og ikke mindst i
Danmark. I begyndelsen blev der spurgt til fysisk
aktivitet på arbejdet, men i senere studier er det
motionsaktiviteter i fritiden, der er undersøgt
mest. En vigtig komplettering derefter var, at den
maksimale fysiske arbejdsevne også blev målt. I de
epidemiologiske studier identificeres risikofaktorer
for sygdom og død, og statistisk bearbejdelse af
data gør det muligt at isolere effekten af fysisk aktivitet/inaktivitet fra andre risikofaktorer som
f.eks. rygning og overvægt. Når dette er sket, er

næste skridt interventionsstudier. Betydningen af
at ændre den aktuelle risikofaktor, f.eks. fysisk inaktivitet, undersøges ved, at personer med risiko
randomiseres til enten at leve som tidligere eller til
at begynde at motionere, så længe studiet varer. Et
sådan studium med død som endepunkt er ikke
gennemført. Det, der findes, hvad angår fysisk aktivitet/inaktivitet, er, at i flere studier er det blevet
registreret, hvorvidt individerne har ændret omfanget og intensiteten af deres fysiske aktivitet, og
hvilke konsekvenser det har fået for deres helbred.
De resultater, som præsenteres i de forskellige
undersøgelser, viser stor samstemmighed. Et fysisk
inaktivt fritidsliv er forbundet med en markant
forhøjet risiko for tidlig kronisk sygdom og død.
Hvis tidligere aktive mindsker deres motionsgrad,
forøges deres risiko – og omvendt, hvis motionsgraden forøges, så formindskes risikoen.
Resultaterne er også godt sammenfattet i oversigtsartikler samt af mange landes sundhedsmyndigheder, som i Nordamerika (2) og i Danmark
(3), hvor hele den relevante litteratur på området
er analyseret og refereret.
Det seneste bidrag af vigtige data, der påviser betydningen af forebyggelse, kommer fra ”Centre for
Disease Control and Prevention” i USA. En analyse af alle dødsfald i USA i år 2000 viste, at livsstilsrelaterede risikofaktorer er den dominerende årsag
til dødelighed. Sammenlagt kan 1/3 af alle dødsfald tilregnes rygning, dårlig kost og manglende

Figur 61

Resultater fra Morris og
medarbejderes studium af
chauffører og konduktører
(alle mænd) på dobbeltdækkerbusser i London. Risikoen
for forekomst af iskæmisk
hjertesygdom og død af samme sygdom er angivet. Den
noget lavere risiko, som observeredes for konduktører,
blev tilskrevet det faktum, at
de bevægede sig under arbejdet til forskel fra chaufførerne.
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motion. Den relative risiko ved rygning er noget
større end for de andre to faktorer, men tendensen
er, at de i en nær fremtid kan blive større risikofaktorer end rygning. Den aktuelle artikel konkluderer, at forebyggelse må og skal spille en større rolle
indenfor sundhedssektoren (68).
Her følger en redegørelse for nogle af de klassiske
undersøgelser, andre omfattende nyere studier og
studier, der har undersøgt de nordiske befolkninger, inklusive den danske, med fokus på betydningen af fysisk aktivitet i fritiden.
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II.A EPIDEMIOLOGI
II.A.1 Fysisk aktivitet, hjertesygdom
type 2-diabetes og død
II.A.1.aTre klassiske studier
”Civil servants”. Morris og medarbejdere startede i
1968-1970 et studium på 16.882 tjenestemænd i
alderen 40-68 år i den offentlige forvaltning rundt
omkring i England (4). På en mandag skulle de
angive, hvor fysisk aktive de havde været den foregående fredag og lørdag. De blev derefter fulgt
med registrering af evt. iskæmiske hjertetilfælde
med eller uden dødelig udgang i perioden frem til
september 1972. I alt registreredes 232 tilfælde af
iskæmisk hjertesygdom. Analyserne blev udført
som et casekontrolstudium. Hvert individ, der
blev defineret som værende fysisk aktiv, blev matchet med to personer, der var inaktive, men i øvrigt økonomisk og socialt sammenlignelige.
Frekvensen af hjertetilfælde var væsentlig lavere
blandt de fysisk aktive end blandt de inaktive, og
den beregnede relative risiko var så lav som 0,33
for de aktive. Det, der krævedes for at blive defineret som fysisk aktiv, var minimum 9 minutters aktivitet de to aktuelle dage på en arbejdsbelastning,
som krævede en iltoptagelse på mindst 1,5 l/min
eller mere, hvilket svarer til hurtig gang (i artiklen
kaldet ”vigorous exercise”). Studiet fortsatte, og
gruppen af forsøgspersoner blev udvidet til at omfatte 17.944 mænd, der blev fulgt i en observationstid på i gennemsnit 8,5 år (5, 6). De 1.138
nye hjertetilfælde, der blev registreret, ramte kun
halvt så mange af de aktive som de inaktive (6,9
vs. 3.1%), hvilket svarer til en relativ risiko på
0,45. Man undersøgte også effekten af at være fysisk aktiv for personer med andre kendte risikofaktorer. At være fysisk aktiv reducerede risikoen uan-

set andre risikofaktorer, om end forskellen var lille,
hvis begge forældre var døde af en hjerte-karsygdom inden 65 års alderen.
Harvard Alumni. Paffenbarger og medarbejdere
startede deres studium af Harvard Alumni i 1962
(7). Den omfatter 16.934 mænd i alderen 35-74
år, som svarede på et omfattende spørgeskema om
personlige forhold, sundhedsstatus og livsstil med
fokus på fysisk aktivitet. Baseret herpå kunne deres
energiomsætning beregnes. I den første opfølgning
efter 6-10 år blev der registreret 1.572 iskæmiske
hjertetilfælde med eller uden dødelig udgang.
Den relative risiko var 1,64 for dem, der forbrændte under 2.000 kcal uge-1, sammenlignet
med dem, der var mere aktive. Ved den næste opfølgning efter 12-16 år var der registreret 1.413
dødsfald (7). Forskellige mål på graden af fysisk
aktivitet som varighed, lette eller hårde idrætsaktiviteter, eller samlet som beregnet energiomsætning
af disse aktiviteter gav et lignende billede. Den relative risiko reduceredes i relation til den i fritiden
gennemførte fysiske aktivitet op til en energiomsætning på 2.000 kcal uge-1 (Figur 62). Derefter
observeredes kun en mindre yderligere reduktion i
relativ risiko, som ved en energiomsætning på
~2.500-3.000 kcal uge-1 var på ~0,56-0,52. En
særlig effekt af hård aktivitet kunne ikke observeres. En analyse af interaktionen mellem andre risikofaktorer og fysisk aktivitet viste, at den relative
risiko reduceres markant for overvægtige og dem,
der havde taget på i vægt siden studiets start, samt
for moderate rygere. Effekten af fysisk aktivitet var
mindre hos storrygere og for dem, hvis forældre
(en eller begge) var døde inden 65 års alderen. En
analyse fokuserede specielt på de alumni, der hav-

Figur 62

I Paffenbargers og medarbejderes studium af Harvard
alumni (mænd) beregnedes
den energi, der i løbet af en
uge kunne henføres til fysisk
aktivitet i fritiden. Jo mere
aktive de var, jo højere var
energiomsætningen.
Forekomsten af død var omvendt relateret til energiomsætningen.
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de været sportsaktive, mens de studerede på Harvard.
De af dem, der senere blev fysisk inaktive, havde
samme risiko for sygdom og død som de øvrige
inaktive Harvard alumni.
The Cooper Clinic Study. I Blair og medarbejderes
studier indgår 13.344 personer fordelt på 10.224
mænd og 3.120 kvinder (8). Ved inklusion i studiet, som varede fra 1970 til 1981, var gennemsnitsalderen 41,5 år. Som mål på fysisk aktivitetsniveau udførtes en gangtest på løbebånd med beregning af maksimal iltoptagelse baseret på tiden
til udmattelse. I en observationsperiode på 8 år
kunne 240 dødsfald registreres blandt mændene
og 43 blandt kvinderne. For mænd med høj kondition sammenlignet med de konditionssvage
mænd mindskede dødeligheden fra 64,0 til 18,6
pr. 10.000 personår. Kvindernes tilsvarende værdier var 39,5 og 8,5 dødsfald pr. 10.000 personår.
Da der i studiet findes en værdi for den maksimale
iltoptagelse, kan den aldersjusterede risiko for
dødsfald relateres til konditionsniveau (Figur 63).
For midaldrende mænds vedkommende er risikoen betydeligt forøget hos dem, der har en lav kondition, hvorefter den yderligere forøges med cirka
en faktor 3 ved meget lave konditionstal. Hos
kvinderne kan der ikke observeres et lige så markant mønster, men forskellen mellem dem med
god og dem med dårlig fitness er lige så udtalt som
hos mændene.

II.A.2 Ændring i fysisk aktivitetsniveau
Interventionsstudier med randomisering af fysisk
inaktive personer til en motions-, respektive kontrolgruppe og med opfølgning over længere tid er
ikke udført med død som endepunkt. Sammenholdes dette med det faktum, at opfølgningstiden i

mange af de prospektive studier er lang og uden
kontrol af evt. forandringer i aktivitetsniveau, så er
her et område, som behøver yderligere belysning.
Der er dog gennemført nogle undersøgelser, hvor
ændringer i risikofaktormønsteret er blevet registreret med visse mellemrum, og hvor påvirkningen
på den relative risiko for sygdom eller død er blevet analyseret. Paffenbargers gruppe har i Harvard
Alumni-studiet gennemført en undersøgelse, som
ud over andre undersøgte variable også inkluderede
en opfølgning af fysisk aktivitet (9). Inklusionen
skete i 1962 eller 1966 med opfølgning i 1977 og
endnu engang i 1988, eller til de blev 90 år gamle.
I alt indgik 14.786 alumni med en gennemsnitsopfølgningstid på 11.2 år. I det sidstnævnte interval kunne der registreres 2.343 dødsfald. De, som
havde reduceret deres fritidsrelaterede energiomsætning med ~1.500 kcal uge-1 forøgede deres relative risiko til 1,43, og de, der forøgede energiomsætningen tilsvarende, formindskede deres risiko
til 0,76 (Figur 64, s. 89). Forskellen var i samme
størrelsesorden som andre vigtige ændringer i f.eks.
rygevaner og blodtryk. Bemærkelsesværdigt er, at
en ændring i BMI ikke påvirkede den relative risiko. I senere tilsvarende studier ses samme trend.
I et engelsk studium blev 5.434 midaldrende
mænd først fulgt i cirka 10 år og da de ved genundersøgelsen stadig var raske, blev de derefter fulgt i
yderligere 3 år (10). I alle grupper, som rapporterede en forøget fysisk aktivitet, observeredes en relativ risiko for død, der var reduceret til ~0,6. En
opdeling mellem kardiovaskulær og anden død
viste kun en lille forskel i relativ risiko. For kvinder
er mønsteret det samme, hvad angår forringet aktivitetsniveau (11). Over en 6-7-årig opfølgningsperiode forøgedes risikoen for død med 40-100%.
Derimod kunne en reduceret risiko som følge af

Figur 63

Blair og medarbejdere udførte en arbejdstest på alle de
mænd og kvinder, der indgik i
deres studium. Dermed kunne de relatere konditionsniveauet til dødelighed. De
personer, der havde et lavt
konditionstal (dårligste 20%
= 1 kvintil) havde en højere risiko for tidlig død end dem,
der var i den bedste konditionsgruppe
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forøget aktivitet ikke observeres i denne undersøgelse. I et studium af Blair og medarbejdere var effekten af ændret aktivitetsmønster en markant reduceret risiko ved forøget fysisk aktivitet (12). Der
er 2 velgennemførte studier fra henholdsvis Norge
og Danmark, publiceret i 1998 og 2000 (13, 14).
I begge studier noteredes en markant reduktion af
risikoen for død ved endog kun lidt forøget fysisk
aktivitet, og det modsatte var tilfældet, når motionsaktiviteten blev ringere (Figur 65). I en ny
dansk undersøgelse bekræftes disse fund. Personer,
der tidligere havde været fysisk inaktive, men som

havde forøget deres aktivitetsgrad til moderat høj
eller høj, reducerede deres risiko for tidlig død
med 25-30% (69; tabel 20).
På trods af manglen på et randomiseret interventionsstudium angiver disse data samlet, at fysisk
inaktivitet er en udtalt risikofaktor, og at risikoen
forøges, jo mere fysisk inaktiv man er. Endvidere
ses hos mænd en klar reduktion i relativ risiko allerede ved en moderat forøgelse af det fysiske aktivitetsniveau. Dette gælder formentlig også for
kvinder, selv om et af de få studier, der er udført,
ikke viser samme resultat.

Figur 64

Gruppen af Harvard alumni
undersøgtes ved flere lejligheder og dermed kunne
eventuelle ændringer i aktivitetsniveau (energiomsætning) følges. De personer, der
blev mere inaktive, fik en forøget risiko, og det omvendte
gjaldt for dem, der øgede deres aktivitetsniveau. Mellem
ekstremgrupperne noteredes
en difference i relativ risiko
på ca. 60%

Figur 65

I de undersøgelser, der er
foretaget på dele af befolkningen i Københavnsområdet, er ændringer i fysisk
aktivitetsniveau også registreret og relateret til relativ
risiko. I dette studium anvendtes en 4-graders skala
for at klassificere aktivitetsniveauet i fritiden. De, der
gik ned i aktivitet med en eller to grader, fik en markant
forhøjelse af den relative risiko, og de, der øgede aktiviteten med 2 grader, reducerede deres risiko markant.
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II.A.3 Alder
Dødeligheden stiger med stigende alder, og det
gælder specielt for kvinder. Et spørgsmål er derfor,
om fysisk inaktivitet indebærer en risiko, ikke kun
for midaldrende, men også for gamle mennesker.
Resultaterne er entydige i de studier af mænd,
hvor analyser er foretaget fra 40 års alderen helt op
til 80 års alderen: Den relative risiko for død reduceres stort ses ensartet hos de fysisk aktive uanset
alder. For de mest aktive er den relative risiko reduceret til halvdelen. Den absolutte intensitet og
omfanget af den fysiske aktivitet er væsentligt lavere hos de ældre, hvilket taler for, at den relative belastning også er betydningsfuld, parallelt med varigheden i aktiviteterne. For kvinders vedkommende er antallet af studier mere begrænset, men
de, der indeholder en aldersanalyse, viser, at fysisk
TABEL 20
Nyeste danske data, der viser, at hvis fysisk inaktive
(kvinder og mænd) forøger deres fysiske aktivitetsgrad, så
reduceres risikoen for tidlig død.
Relativ risiko for dødsfald af alle årsager
Aktivitetsniveau Aktivitetsniveau,
start
efter 5 år
Lavt
Lavt
Lavt
Moderat
Lavt
Højt

Kvinder

1.0
0.64
0.64

1.0
0,75
0.72

I Kushi og medarbejderes studium af 40.417 postmenstruelle kvinder op til 73 år kunne det også
noteres, at moderat til hård fysisk aktivitet reducerede den relative risiko for død med 25-35% (16).
Der var ingen forskel på kvinder på under 60 år og
kvinder over 65 år. I studiet af sygeplejersker blev
betydningen af fysisk aktivitet i forhold til body
mass index (BMI) også vurderet. Uanset BMI
(< 25, 25-29-9 og > 30) var effekten af fysisk aktivitet den samme i hele aldersgruppen 50-79 år.

TABEL 21 A

TABEL 21 B

Relativ risiko for dødelighed hos kvinder, der er fysisk aktive i fritiden (FAIF) i moderat (gruppe 2) og i høj (gruppe
3 og 4) grad, sammenlignet med kvinder uden eller med
en lav grad af fysisk aktivitet i fritiden (gruppe 1).

Relativ risiko for dødelighed hos mænd, der er fysisk aktive i fritiden (FAIF) i moderat (gruppe 2) og i høj (gruppe
3 og 4) grad, sammenlignet med mænd uden eller med en
lav grad af fysisk aktivitet i fritiden (gruppe 1).

Alder
år
22-44
Justeret f. alder
Justeret f. andre
vigtige risikofaktorer
45-64
Justeret f. alder
Justeret f. andre
vigtige risikofaktorer
≥ 65
Justeret f. alder
Justeret f. andre
vigtige risikofaktorer
Alle aldersgrupper
Justeret f. alder
Justeret f. andre
vigtige risikofaktorer

92

Mænd

aktivitet har en positiv effekt på den relative risiko
for sygdom og død. Det mest komplette studium
omfatter 73.743 sygeplejersker i USA i alderen 5079 år, der var uden hjertesygdom ved inklusion
(15). Studiet vurderede betydningen af gang.
Allerede ved 2,5 timers gang pr. uge sås en vis reduktion i relativ risiko for hjertetilfælde, som faldt
yderligere med længere gangtid til lidt under 0,6
ved 10 timers gang pr. uge. En opdeling på 3 aldersgrupper, 50-59 år, 60-69 år og 70-79 år viste,
at nedgangen i relativ risiko med stigende gangtid
var den samme i de to yngste aldersgrupper, og at
den relative risiko var noget under 0,5 for de mest
aktive. I den ældste gruppe sås også en gradvis
nedgang i risiko med længere gangtid, men den
relative risiko kom ikke under ~0,75. Hvis
kvinderne udførte mere intens fysisk aktivitet, adderede denne aktivitet positivt til effekten af gang.

Relativ risiko
Antal Antal Moderat vs. Høj vs.
kvinder dødsfald lav FAIF lav FAIF
4.347
4.235

192
181

0.78
0.75

0.66
0.66

6.557
6.339

1527
1469

0.67
0.73

0.59
0.66

1.434
1.373

851
808

0.52
0.52

0.48
0.49

13.116
11.947

2738
2458

0.64
0.65

0.55
0.59
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Alder
år

Relativ risiko
Antal Antal Moderat vs. Høj vs.
mænd dødsfald lav FAIF lav FAIF

22-44
Justeret f. alder
5005
Justeret f. andre
4000
vigtige risikofaktorer
45-64
Justeret f. alder
7618
Justeret f. andre
5332
vigtige risikofaktorer
≥ 65
Justeret f. alder
1374
Justeret f. andre
1318
vigtige risikofaktorer
Alle aldersgrupper
Justeret f. alder
14.776
Justeret f. andre
10.650
vigtige risikofaktorer

469
306

0.71
0.73

0.60
0.74

2956
1978

0.75
0.75

0.69
0.75

1021
975

0.60
0.62

0.59
0.60

4672
3259

0.71
0.72

0.65
0.71
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II.A.4 Fysisk aktivitet, hjertesygdom og
type 2-diabetes ved forskellige BMI

talt reduktion i relativ risiko. I de to BMI grupper
sås også en effekt af at være fysisk aktiv med en
væsentlig reduktion i relativ risiko for dem, der
havde en god kondition (målt med test på løbebånd). I gruppen, der var overvægtig (BMI > 27.8
kg/m2) men i fysisk god form, tenderede den relative risiko endog at være lavere end for en normalvægtig mand med et lavt konditionstal (Figur 66).

Kropsvægt eller BMI indgår i mange studier, og de
er hver for sig forbundet med en forøget relativ risiko for sygdom og død. I nogle undersøgelser er
fysisk aktivitets rolle hos normal- hhv. overvægtige
specielt analyseret. Der redegøres her for to studier. Et studium omfattede 21.856 mænd i alderen
fra 30-83 år, der blev fulgt i gennemsnit 8.1 år
(17). I løbet af den periode indtraf 144 dødsfald
pga. hjertesygdom. Den relative risiko var relateret
til forøget BMI. I hver BMI gruppe var der en ud-

Et tilsvarende mønster kunne observeres i et studium af 8.633 ikke-diabetiske mænd, men hvoraf
7.511 ikke havde forhøjede fasteblodglukoseniveauer (18). De blev fulgt i gennemsnit 6 år, og 149
mænd udviklede type 2 diabetes, og 593 mænd
blev insulinresistente (højt fasteblodsukker). Både
i gruppen, der var normal- til let overvægtige, og
specielt i den overvægtige gruppe reduceredes risikoen med den højere fysisk arbejdsevne. I den
overvægtige gruppe var risikoen 3.7 gange større

Resultaterne fra de danske studier blev også analyseet i relation til alder over et bredere spektrum
(14). Effekten var den samme for begge køn uanset alder (se Tabel 21 A og 21 B).

Figur 66

Resultater fra en undersøgelse, hvor trænede og utrænede med forskellige BMI
(kg/m2) sammenlignes i relation til relativ risiko for hjertesygdom. I hver BMI gruppering er der en positiv effekt
af at være godt trænet.

Figur 67

Betydningen af fysisk aktivitet målt som aerob fitness
for forekomsten af type 2diabetes i relation til BMI
(kg/m2). Både de overvægtige
og de mere normalvægtige
fik en reduceret relativ risiko
i relation til graden af fysisk
arbejdsevne.
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end for de med et lavt kondital sammenlignet med
dem, der havde en god kondition (Figur 67).
Sidstnævnte gruppes relative risiko var af samme
størrelse som for de normalvægtige med lav kondition. I samme analyse for indtrufne tilfælde af insulinresistens var effekten af en god kondition noget mindre udtalt end risikoen for at udvikle type
2 diabetes, men mønsteret var det samme. Fysisk
aktivitet havde en beskyttende effekt uanset BMI.
Disse resultater er på linje med fundene i den finske undersøgelse, som kunne notere, at BMI’s
prognoseværdi for tidlig hjertedød var lavere end
fysisk inaktivitets tilsvarende prognoseværdi (19).
De seneste publicerede studier vedrørende den relative betydning af fysisk inaktivitet og BMI som
risikofaktor for kronisk sygdomme omhandler
kvinder og udvikling af kardiovaskulære sygdomme (75), samt type 2 diabetes (76). Studierne viser, at ved hjertekarsygdomme er BMI ikke en uafhængig risikofaktor, men det er fysisk inaktivitet.
Ved type 2 diabetes indebærer overvægt og fysisk
inaktivitet hver for sig en øget risiko, men BMI
udgør den største risikofaktor. I den editorial,
som ledsagede artiklerne skrevet af Blair og
Church (77) er konklusionen, at fysisk inaktivitet
sandsynligvis er fællesnævner.
Som forklaring på, hvorfor aerob fitness reducerer
den relative risiko for tidlig kronisk sygdom og
død uafhængig af BMI er det blevet foreslået, at
den aerobt trænede person har mindre abdominalt
fedt (70). Uanset BMI havde personer med en god
aerob fitness et mindre taljemål og mindre abdominalt og visceralt fedt (sidstnævnte to variabler
blev målt med datastyret tomografi).

II.A.5 Iskæmisk hjertesygdom og død i
relation til træningsintensitet
I et forsøg på at vurdere betydningen af hård aerob
træning samt styrketræning for hjertesygdom blev
51.594 mænd studeret med opfølgning hvert andet år fra 1986 til 1998 (20). Fysisk aktivitet i fritiden blev vurderet og inddelt efter type og træningsintensitet i Met. Over de 12 år indtraf 1.700
nye tilfælde af IHS. Uanset fysisk aktivitet var den
relative risiko reduceret. Hård træning (> 6 Met.)
gav ikke en større risikonedsættelse end mere moderat motion. Faktum var, at der var en tendens til
en lavere relativ risiko for den samlede aktivitet i
løbet af en uge (RR ~0.70) sammenlignet med
hård motion (> 6 Met; RR ~0.80). Roning, løb eller andre motionsformer gav ingen forskel, og styrketræning gav også en mindre relativ risiko (~0.77).
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Hovedkonklusionen i studiet var, at hurtig gang
var en effektiv måde at reducere risikoen for IHS.
I denne sammenhæng skal der også nævnes et studium af mænd, som af kliniske årsager blev henvist
til en arbejdstest (21). Af de 6.213 mænd havde
3.679 et patologisk testresultat. De øvriges testresultater var normale, og de havde ingen symptomer på hjertesygdom. De blev i gennemsnit fulgt i
6.0 år, og i den periode indtraf 1256 dødsfald. I
begge grupper (med og uden tidligere diagnosticeret hjertesygdom) havde den maksimale arbejdskapacitet den stærkeste prognoseværdi for død. Der
var en invers relation mellem arbejdskapacitet målt
i Met. og sygdom. For hver 1Met, den fysiske arbejdskapacitet var højere, blev den relative risiko
reduceret med 12%.

II.A.6 Muskelstyrke, funktionsnedsættelse
og dødelighed
I en lang række undersøgelser har Rantanen og
medarbejdere (22) analyseret sammenhængen
mellem muskelstyrke, ofte målt som MVK for
hånd-underarmsstyrke (”grip strength”). Relationen
mellem styrke og begrænsningen f.eks. i gangevne
er stærk. Over en periode på 25 år var risikoen forøget med ~3 gange for dem med den dårligste
styrke. Relationen mellem lav styrke og lav motorisk funktion er forståelig og kan formentlig forklares med, at der kræves en vis muskelkraft for at
kunne klare selv helt enkle motoriske funktioner
som at gå, gå op ad trappen, løfte noget, etc. Det
er sværere at se, hvad forklaringen er på, at dødelighed også er noget forhøjet hos dem, der har en
lav styrke. I de aktuelle studier er opfølgningstiden
meget lang. Det er derfor blevet foreslået, at
sammenhængen mellem styrke og dødelighed er
sekundær, således at den lave muskelkraft først leder til en funktionsnedsættelse, som derefter medfører en yderligere fysisk inaktivitet. Den forøgede
dødelighed er dermed en følge af, at den samlede
fysiske aktivitet er lav.
Muligheden af at muskelstyrke har en selvstændig
effekt på sundheden styrkes af data fra Cooper klinikken (71). De undersøgte 8570 mænd i alderen
fra 20-75 år med henblik på muskelstyrke (benog bænkpres) og aerob fitness, samt forekomst af
det metaboliske syndrom. Uafhængigt af deres
aerobe fitness niveau, kunne en lille og selvstændig
effekt af god muskelstyrke påvises. Den var mest
udtalt blandt de med en lav og moderat god aerob
fitness. Effekten var ikke relateret til BMI.
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II.A.7 Nordiske undersøgelser
II.A.7.a Sverige
I alle de nordiske lande er der udført mange gode
prospektive studier. I et tidligt studium i Göteborg
undersøgtes mænd født i 1913, der alle var 50 år
gamle ved undersøgelsens start i 1963 (23). I den
første opfølgning kunne der ikke registreres nogen
signifikant effekt af fysisk aktivitet, uanset om den
var udført på arbejdet eller i fritiden. En af forklaringerne kan være, at disse mænd var i god fysisk
form; ikke på grund af selektion, men fordi midaldrende mænd for cirka 40 år siden var fysisk aktive.
Mændene i Göteborg havde også et konditionstal,
der lå pænt over 30 ml kg-1 min-1 og dermed over
det niveau, hvor den relative risiko markant forøges (24). I senere opfølgninger på samme materiale har de positive effekter af fysisk aktivitet i fritiden kunnet påvises (25).
II.A.7.b Norge
I Norge står et studium af mænd i Osloområdet
helt centralt. I studiet inkluderedes 2.014 raske
mænd i alderen 40-60 år (26). Fysisk aktivitet i
fritiden blev registreret, og en arbejdstest på cykel
udførtes til udmattelse. Under den 16 år lange opfølgningsperiode indtraf 271 dødsfald, hvoraf
53% skyldtes en hjerte-karsygdom. I de første 5 år
sås der ingen forskel mellem de 4 kvartiler i fysisk
arbejdskapacitet (1 lav og 4 høj) i henhold til død
af en hjerte-karsygdom. Derefter indtraf flere
dødsfald blandt mændene i kvartil 1 end blandt
dem i kvartil 2, 3 og 4. Fra 10 års opfølgning udskilte mændene i kvartil 4 sig fra dem i 2 og 3 med
et lavere antal dødsfald, og først efter 13 år kunne
en tendens til en forskel observeres mellem kvartil
2 og 3. Udtrykt som relativ risiko med hensyntagen til andre vigtigere risikofaktorer var den relati-

ve risiko 0,3 for kvartil 4 sammenlignet med kvartil 1 og 0,50 sammenlignet med kvartil 3. Det betyder, at i dette studium var en virkelig god fysisk
arbejdsevne specielt betydningsfuld (Figur 68).
Der var en tæt relation mellem den angivne fysiske
aktivitet og målt fysisk arbejdsevne, og den rapporterede fysiske aktivitet havde derfor ingen selvstændig prognoseværdi. Død af andre årsager end
hjerte-karsygdom var relateret til det fysiske aktivitetsniveau med et tilsvarende mønster som for
hjertedød. Personerne i kvartil 4 havde en markant
laveret risiko end dem i kvartil 1-3.
II.A.7.cFinland:
I Finland er et meget stort antal undersøgelser bleTABEL 22
En sammenligning af effekten af væsentlige kardiovaskulære risikofaktorer på befolkningsrisikoen blandt finske
mænd.
PAR: Population attributable risk (befolkningsrisiko);
RR: relativ risiko;
SBT: systolisk blodtryk,
BMI: Body mass index.

Risikofaktor
Inaktiv livsstil
(< 3 gange/uge)
Rygning
(for øjeblikket)
Kolesterolniveau
(>6,5 mm/l)
Hypertension
(SBT >160 mmHg)
Overvægt
(BMI >30)

Prævalens Laveste PAR Højeste PAR
%
RR
%
RR
%
71

1,4

22,1

1,9

39,0

35

1,3

9,5

2,4

32,9

26

1,4

9,4

2,0

20,6

15

1,4

5,7

2,2

15,3

15

1,2

2,9

1,4

5,7

Figur 68

I Oslo-studiet blev den kumulative incidens af død som
følge af hjertesygdom registreret over en 16 års periode.
Fysisk aktivitet bedømtes udfra en arbejdstest, og materialet blev inddelt i 4 grupper
(kvartil 1 = laveste arbejdsevne, kvartil 4 = den højeste arbejdsevne). Gradvist under
opfølgningsperioden kunne
en stadigt stigende difference
i dødelighed noteres mellem
kvartil 1 og kvartil 4 og med
kvartil 2 og 3 derimellem.
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vet gennemført i anden halvdel af 1900-tallet. En
af årsagerne var den store dødelighed af hjerte-karsygdomme, som forekom specielt i det nordøstlige
Finland, bl.a. relateret til høje kolesterolværdier.
Fra denne tid har både studier af værdien af forebyggelse og risikofaktorer for sygdom og død været et højt prioriteret forskningsfelt i Finland. I
1999 sammenfattede Haapanen-Niemi og medarbejdere 6 af de seneste finske studier, der inkluderede fra 1.340 til 7.928 forsøgspersoner, der var
30-60 år ved inklusion og blev fulgt i 7-30 år (19).
Både kvinder og mænd indgik i studierne.
Forskellige risikofaktorer og deres relative risiko og
prævalens er undersøgt, således at ”population at
risk” (PAR) kan beregnes. Den relative risiko for
en kardiovaskulært relateret død som følge af fysisk inaktivitet (< 3 gange pr. uge med moderat intensitet) er lige så stor som for hypertension,
hyperlipidemi og rygning, hvorimod overvægt viser en væsentligt lavere risiko (Tabel 22). De konkluderer, at fysisk inaktivitet nu om dage er en risikofaktor på højde med andre alvorlige risikofaktorer og bør få væsentligt mere opmærksomhed i
forebyggelse af kroniske sygdomme og død, end
hvad tilfældet hidtil har været inden for sundhedssektoren. Dette ikke mindst i lyset af, at prævalensen for inaktivitet er stigende.
I et senere studium i Finland på monozygote og
dizygote tvillinger blev det vurderet, om diskordans i fysisk aktivitetsniveau og andre risikofaktorer havde betydning for hjerte-karsygdom og død
(27). Materialet omfattede lidt over 8.200 mænd.
De blev fulgt i perioden 1977-1995, til de var 70
år gamle, med kontrol af fysisk aktivitet 6 år inde i

Figur 69

Baseret på Blair og medarbejderes studium er den relative
risiko for død angivet i relation til maksimal iltoptagelse
for kvinder. Inkluderet i graferne er også konditionsniveauet for kvinder og mænd i
befolkningen i dag. Disse tal
stammer fra et omfattende
studium udført i Sverige i
begyndelsen af 1990’erne og
er formentlig repræsentative,
også for den danske befolkning. Resultaterne angiver, at
en stor andel af befolkningen, både kvinder og mænd,
har et konditionstal, der er så
lavt, at de ligger i den zone,
hvor der er en markant forøget risiko for tidlig død.
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studiet. Den blev vurderet ud fra svar på et spørgeskema, hvor forsøgspersonerne blev defineret
som inaktive (< 0,5 Met.), tilfældigt motionerende
(~2,3 Met.) eller regelmæssigt motionerende (~7,6
Met.). For hele gruppen analyseret på individniveau gjaldt det, at den relative risiko var halveret
blandt de mest aktive sammenlignet med de inaktive. For tvillinger med forskelligt aktivitetsniveau
var den relative risiko ensartet lav (RR 0,54), uanset om de var monozygote eller dizygote tvillinger.
Rygning var en stærkere risikofaktor end fysisk inaktivitet i denne undersøgelse.
II.A.7.d Danmark
I Danmark findes der 3 store velgennemførte studier, alle fra Københavnsområdet. Resultaterne vedrørende fysisk aktivitet og mortalitet er sammenfattet i en artikel (14). Materialet omfatter lidt
over 30.000 personer. Der er mange forhold, der
bidrager til, at netop disse studier er specielt vigtige. Et er, at de omfatter både mænd og kvinder. I
2 af studierne er forsøgspersonerne rekrutteret ved
tilfældig udvælgelse fra folkeregisteret, hvilket gør
materialet repræsentativt for hele befolkningen.
Endvidere er aldersvariationen fra 20 år helt op til
93 år. Basisundersøgelserne var omfattende i alle 3
studier. Den fysiske aktivitet i fritiden blev vurderet ud fra et spørgeskema, hvorefter en inddeling i
1 (lav)-4 (høj) klasse kunne foretages. Desuden
blev deltagelse i idrætsaktiviteter og cykling til og
fra arbejdet registreret separat. Middelobservationstiden var 14,5 år. Antallet af dødsfald var 2.881
for kvinder og 5.668 for mænd. Den relative risiko
for død var uanset alder og køn ensartet reduceret
i relation til fysisk aktivitetsniveau til 0,68, 0,61 og
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0,57 for henholdsvis klasse 2, 3, og 4 (Tabel 21 A
og Tabel 20 B, s. 92). Deltagelse i idrætsaktiviteter
reducerede risikoen yderligere. Cykling som transportmiddel reducerede risikoen med 40%.
I det udvalg af epidemiologiske studier, der refereres ovenfor, er der stor samstemmighed i resultaterne. Et fysisk aktivt liv i fritiden beskytter mod
præmatur sygelighed og død. Det gælder ikke kun
for hjerte-karsygdomme, men også for ”død af alle
årsager”. Der er en variation i, hvor stor effekten
er, men i de fleste studier er risikoen stort set halveret efter justering for alder og andre vigtige risikofaktorer. Det er også med få undtagelser en gennemgående observation, at let til moderat motion
har en effekt. Den aktivitetsgrad der kræves for
at opnå det optimale udbytte, hvad angår sundhedseffekten af at være fysisk aktiv, er moderat.
Den variation, der ses i de forskellige studier, kan
forklares med baggrund i forskelligt undersøgelsesdesign, metoder til at vurdere fysisk aktivitet eller
arbejdsevne og lange opfølgningstider uden kontrol af evt. ændringer i livsstilsfaktorer. Som det
angives i flere af studierne, giver dette en usikkerhedsfaktor, men den er ikke så stor, at den svækker
det overordnede fund, at fysisk inaktivitet er en risikofaktor i det samfund, vi lever i i dag.
Endvidere er det sandsynligt, at de lange opfølgningstider, i mange studier over 10 år, medfører en
”udtyndingseffekt” og dermed giver en undervurdering af den rolle, som den aktuelle risiko spiller (3).
For at få et sammenhængende og overskueligt billede af relationen mellem fysisk inaktivitet og risiko for død af alle årsager, hvilken også reflekterer

sygdom og død af hjerte-karsygdom, kan data fra
Blair og medarbejdere anvendes (8). De udførte
arbejdstest på deres materiale, og de har dermed et
mål for maksimal iltoptagelse, som kan relateres til
den relative risiko. Det billede, der tegner sig er, at
individer med jævn til god fysisk kondition har
samme lave risiko, og først når konditionstallet
nærmer sig 30 ml kg-1 min-1 forøges risikoen for
præmatur død (Figur 70). Hvis individets konditionstal er under det niveau, så forøges risikoen
markant. For kvinder er mønsteret det samme,
men den yderligere forøgelse i risiko kommer
først, når konditallet er lidt lavere og under 28 ml
kg-1 min-1 (Figur 69). Spørgsmålet er så, hvor midaldrende danske kvinder og mænd ligger med hensyn til kondital i dag. Data fra uselekterede grupper findes ikke, men de tal, der findes, suppleret
med omfattende data fra et svensk studium i begyndelsen af 1990’erne, taler for, at mellem 3040% af kvinder og mænd i 40-50 års alderen har
så lave kondital, at de ligger i zonen for markant
forøget risiko for sygelighed og død (Figur 69, Figur
70). En anden vinkling på problematikken er, hvilket konditionsniveau der skal rekommanderes som
TABEL 23
Risiko for type 2-diabetes. 5.990 alumni, mænd, 12 års opfølgning. For yderligere detaljer, se teksten.
Fysisk aktivitet
kcal uge-1
< 500
Op til 1.500
Op til 2.500
Op til 3.500

Relativ risiko
Alle aktiviteter Lav intensitet
1.00
0.85
0.73
0.62

1.00
0.92
0.83
0.71

Høj intensitet
1.00
0.68
0.48

Figur 70

Som Figur 69, men for mænd.
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et minimum i den unge voksne alder, for at individet som midaldrende ligger over tærskelniveauet
for forøget risiko. Den maksimale iltoptagelse falder i gennemsnit med 0,5 ml kg-1 min-1 pr. år. Det
medfører, at hvis man i 45-50 års alderen skal være
”sikker” på at have et kondital på over 28 ml kg-1
min-1 og 32 ml kg-1 min-1 for henholdsvis kvinder
og mænd, så bør konditionstallene være 40-45
(kvinder) og 45-50 (mænd) ml kg-1 min-1, når man
går ud af skolen. Det er helt realistiske værdier for
en teenager, som motionerer lidt på et moderat niveau. Dette niveau var også en realitet i 1980’erne,
men er i dag i gennemsnit lidt lavere. Alvorligere
er det, at andelen af den unge befolkning, der har
helt lave værdier, er stigende (28).

II.A.8 Diabetes og det metaboliske syndrom
II.A.8.a Type 2 diabetes
Nogle studier fokuserer specifikt på betydningen
af fysisk aktivitet for forekomsten af type 2-diabetes. I et studium, der omfattede 5.990 yngre midaldrende mænd uden kendt diabetes, blev livsstilsmønstre og risikofaktorer undersøgt, hvorefter forsøgspersonerne blev fulgt i 14 år (fra 1962-1976)
(29). Fysisk aktivitet i fritiden blev vurderet ud fra
svarene på Paffenbargers spørgeskema og konverteret til energiomsætning (kcal uge-1). Ved en meget høj energiomsætning (≥ 3.500 kcal uge-1) var
den relative risiko 0,62 sammenlignet med de helt
inaktive (Tabel 23). For dem med mere intens fysisk aktivitet var den relative risiko 0,48. I en anden analyse af materialet med opdeling i dem, der
havde andre risikofaktorer ved inklusion (BMI,
hypertension, arv) og dem uden, var forskellen på
betydningen af fysisk aktivitet meget stor. Blandt
dem med lille risiko blev kun få tilfælde af type 2diabetes registreret, og en effekt af motion kunne
ikke noteres. Den relative risiko var ~0,25 uanset
energiomsætningens størrelse. I gruppen med høj
risiko var effekten stor, og allerede ved en energiomsætning over 2.000 kcal uge-1 var den relative risiko nedsat til 0,55.
I et andet amerikansk studium med den seneste
opfølgning i 1992, der omfattende lidt over 70.000
kvinder (sygeplejerskestudiet) sås også en reduktion af den relative risiko (30). Sammenligningen
blev primært foretaget mellem grupper, som gik
eller var mere intenst fysisk aktive. I begge grupper
kunne en god effekt af at være fysisk aktiv noteres,
og den relative risiko var som minimum lige under
0,6 og efter korrektion for BMI ~0,7. I en undergruppe, der var arveligt belastet ved, at begge for98
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ældre var døde af kardiovaskulær sygdom, inden
de fyldte 65, kunne der også noteres en reduceret
risiko ved at være fysisk aktiv. Disse forsøgspersoner havde en relativ risiko på 0,55 sammenlignet
med de helt inaktive. De personer, der ikke var arveligt disponeret, havde en relativ risiko på 0,50. I
dette studium sås en effekt af at være aktiv også i
gruppen uden arvelig belastning, da den relative
risiko i denne gruppe var 0,25. Et tilsvarende oplæg i studiedesign er blevet brugt på en gruppe læger i USA. Både let og mere intens motion over 1
time pr. uge reducerede den relative risiko signifikant og med en 30% større effekt for de intenst
aktive.
Et andet amerikansk studium (31) viste, at personer, der tilbragte lang tid med at se tv, havde stor
risiko for at få type 2-diabetes. 38.000 mænd i alderen 40-75 år blev inkluderet i studiet i 1988.
Hver uge noterede de, hvor lang tid de havde set
tv. For personer, der så fjernsyn 0-1, 2-10, 11-20,
21-40 og >40 timer pr. uge, var risikoen for at få
type 2-diabetes henholdsvis 1,00, 1,66, 1,64,
2,16, og 2,87.
I et finsk studium blev 1.340 mænd og 1.500
kvinder i alderen 35-63 år fulgt i 10 år. Den fysiske
aktivitet blev vurderet udfra spørgeskemaer og individerne blev opdelt i tre grupper efter Paffenbargers
principper (32). Risikoen for forekomst af type 2
diabetes (inklusive patologiske høje faste blodglukoseværdier) var for mænds vedkommende 1.54
for de mest inaktive sammenlignet med de aktive
(RR 1.0). For kvinder var risikoen for dem, der
dyrkede mindst motion, 2.64. I undersøgelsen
blev også hjertesygdom og hypertension registreret. For mændene var risikoen for disse sygdomme
noget højere (1.98 respektive 1.73). For de kvinder,
der var mindst aktive, var den tilsvarende risiko
derimod kun 1.25 og 1.16.
I behandlingsafsnittet (bogens del 3) gennemgås
de studier, hvor fysisk aktivitet har indgået i behandlingen af personer med insulinresistens. På
det område har vi identificeret 4 studier (et kinesisk (33), et svensk (34), et finsk (35) og et amerikansk (36)), der alle viser, at livsstilsændringer omfattende både diæt og træning hos personer med
patologisk glukosebelastning (insulinresistens)
forebygger forekomst af type 2-diabetes.
II.A.8.b Det metaboliske syndrom
Det af Reaven præsenterede ”Syndrom X” (72), der
senere er blevet benævnt ”det metaboliske syndrom”,
er blevet nærmest synonymt med følgevirkningen af
en livsstil med en for stort energiindtagelse og et
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lavt fysisk aktivitetsniveau. På det globale plan er
der endnu ikke enighed om kriterierne for, hvornår en person har ”det metaboliske syndrom”. Der
råder en vis enighed om, hvilke variabler, der skal
inddrages i vurderingen (BMI, blodlipider, blodglukose, blodtryk), men ikke om, hvilke grænseværdier, der skal anvendes (en diskussion af henholdsvis WHO’s grænseværdier og et alternativt
USA-baseret forslag findes i Marit Jørgensens
Ph.D.-afhandling fra Steno Diabetes Center
2004). Blair og medarbejdere har i to studier analyseret effekten af aerob fitness dels på forekomsten af det metaboliske syndrom blandt kvinder
(USA kriterier; 73) og dels på, hvordan aerob fitness påvirker risikoen for død blandt dem som,
der er diagnosticerede med syndromet (74). I et
materiale med 7104 kvinder opfyldte 6.5% af
dem diagnosekriterierne for det metaboliske syndrom. For de der havde den laveste aerobe fitness
var frekvensen 3 gange højere end hos gennemsnittet og 8 gange højere end hos de, der havde
den bedst aerobe fitness. I analysen af mændene
indgik 19.223 mænd, der blev fulgt i 15 år. I
gruppen havde 19.5% det metaboliske syndrom.
Disse personer havde en relativ risiko for tidlig
død af hjerte-karsygdom, der var 1.9, sammenlignet med 1.3 blandt de raske mænd. Denne difference blev elimineret, når aerob fitness indgik i beregning af relativ risiko. Hos mændene med det
metaboliske syndrom var der et inverst dosis-response forhold mellem aerob fitness og dødelighed. Disse første data giver en vis støtte til forslaget om, at ”det metaboliske syndrom” måske burde benævnes ”inaktivitetssyndromet”.

for coloncancer. Der er ligeledes påvist en beskyttende effekt af fysisk aktivitet på brystcancer, men
dette fund er mindre konsistent end den forebyggende effekt af fysisk aktivitet på coloncancer.
I en 8-års opfølgning mhp. apopleksi i sygeplejerske-studiet i USA fandt man totalt 407 tilfælde af
forskellige former for blødninger eller iskæmisk
slagtilfælde i hjernen. Alle tilfældene var omvendt
relateret til den fysiske aktivitetsgrad målt i Met,
med den laveste relative risiko (0.66) for de mest
aktive. For iskæmisk forårsagede slagtilfælde var effekten af fysisk aktivitet noget mere udtalt, og den
laveste relative risiko var 0.62 (38).
Der er også udkommet rapporter om, at fysisk aktivitet kan forebygge galdesten. To prospektive studier omfattende hhv. 60.290 kvinder (39) og
45.813 mænd (40) påviste reduceret risiko for
cholelithiasis. Den symptomgivende galdestenssygdom kunne for 34%’s vedkommende forebygges ved fysisk aktivitet 30 minutter dagligt 5 gange
om ugen.

II.A.9 Fysisk aktivitet og anden sygdom
Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for forekomst
af mange andre sygdomme end hjertetilfælde og
type 2 diabetes. Det gælder f.eks. apopleksi, depression, hyperlipidæmi, hypertension, osteoporose og cancer. Alle disse sygdomme tages i et vist
omfang op i del 3, også hvad angår forebyggelse,
og de diskuteres derudover i detaljer i Sundhedsstyrelsens rapport ”Fysisk aktivitet og Sundhed” (3).
Det medfører, at der her kun er medtaget helt
summariske tilføjelser.
Der er betydelig evidens for, at fysisk aktivitet
forebygger coloncancer. I en oversigtsartikel fra
2001 gennemgås 48 studier (23 kohortestudier og
25 casekontrolstudier), som inkluderer mere end
40.000 colon/kolorektale cancertilfælde (37). De
finder en dosis-respons-effekt således, at de, der er
mest fysisk aktive, har den største risikoreduktion
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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II.B ANBEFALINGER
II.B.1.a Historie
I løbet af 1900-tallet blev det mindre og mindre
nødvendigt for mennesket at bruge musklerne til
at producere fysisk arbejde på arbejdspladsen samt
på transport til og fra arbejde. Det var et vigtigt
fremskridt, men aktualiserede samtidigt en diskussion om, hvorvidt bevægelse var nødvendig for at
opretholde en god funktion og sundhed; en diskussion som yderligere blussede op, da resultaterne
fra de første epidemiologiske studier viste, at præmatur dødelighed blev mere almindeligt forekommende blandt de mennesker, der have et fysisk inaktivt arbejde eller var inaktive i fritiden. To resultater formede det faktuelle underlag for de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne gav i slutningen af 1900-tallet. Det drejer sig om studiet af
”civil servants” England (4) og studiet af ”Harvard
Alumni” i USA (7). I sidstnævnte kunne det vises,
at hyppigheden af præmatur sygdom og død blev
gradvist reduceret, hvis individet var fysisk aktivt i
fritiden, svarende til en energiomsætning på
2.000-2.500 kcal uge-1. Det kræver godt 4 timers
motion med ”vigorous exercise” (> 1,5 l O2 min-1)
som f.eks. hurtig gang. Anbefalingen blev også 3-4
timers motion pr. uge med indslag af mere intensive momenter.
I det store antal studier, der blev publiceret efter
pionerernes arbejde på dette forskningsfelt, fremkom det, at mindre motion kunne være tilstrækkeligt, og at det var en fordel, hvis individet var regelmæssigt aktiv på alle ugens dage. Disse undersøgelser er siden blevet vurderet og opsummeret i
et antal store sammenfatninger. Den første var
”Surgeon General”s rapport i USA i 1996 (2).
Endvidere har en gruppe i EU udarbejdet en rapport (41), og i Danmark publicerede Sundhedsstyrelsen sin analyse i 2001 (3). Ud over disse mere
officielle skrifter har ”American College of Sports
Medicine” i 2001 publiceret bidrag fra en konsensuskonference med temaet ”Dose-response issues
concerning physical activity and health; an evidencebased symposium” (42), som senere er uddybet,
hvad angår ikke hjerte-kar-relaterede sygdomme, i
et skrift med titlen: ”ACSM’s resources for clinical
exercise physiology. Musculoskeletal, neuromuscular, neoplastic, immunologic, and hematologic
conditions” (43). Dokumentationen på området
er således omfattende. De 3 spørgsmål, der står i
centrum for diskussionen, er behovet for intensitet, regelmæssighed og varighed. Der er enighed
om, at de ~2.000-2.500 kcal uge-1 er et minimum
for at opnå gode sundhedsmæssige fordele af at
være fysisk aktiv.

II.B.1.b Kvinder og mænd; samme anbefaling?
Det er ikke ordentligt undersøgt og heller ikke kritisk diskuteret, om anbefalingen om forbrænding
af minimum 2.000-2.500 kcal uge-1 skal være den
samme for mænd og kvinder. Den aktuelle værdi
kommer fra studier udført kun på mænd (7).
Kvinder vejer normalt mindre end mænd. Det giver en lavere energiomsætning ved en given hastighed som ved gang. Derimod er kropsvægtens rolle
lille, hvad angår energiomsætningens størrelse ved
cykling og svømning. Det betyder muligvis, at
minimumsenergiomsætningen for at opretholde
den beskyttende effekt, som fysisk aktivitet har for
sundheden, kan være noget mindre (måske 250500 kcal uge-1) for kvinder. Der findes her en
parallelitet i, at det konditionsniveau, på hvilket
den relative risiko for død er forøget markant, er
noget lavere for kvinder end for mænd (8).
II.B.1.c Regelmæssighed
Kravet om regelmæssighed skyldes, at en af effekterne af motion er en effekt på blodlipiderne.
HDL-kolesterol forøges, mens LDL-kolesterol og
TG kan reduceres noget (44). Denne effekt er
tidsmæssigt nært relateret til aktiviteten og timerne
umiddelbart efter. Blodets TG hydrolyseres til en
vis grad ved passage gennem musklens kapillærer,
hvilket, ud over at det giver FS som substrat til
musklens arbejde, også giver et restkompleks, som
er substrat til produktionen af HDL-kolesterol
(45). Endvidere findes der nu studier, der viser, at
hvis individet har været fysisk aktiv tidligere på dagen, så stiger blodets TG-niveau ikke så kraftigt efter et måltid (46). Effekten ses efter let til moderat
arbejde og er størst, hvis arbejdet er rimeligt langvarigt, dvs. 60-90 minutter, men den ses også selv
ved 30 minutters moderat arbejde (iltoptagelse
5,25 Met,; 1,0-1,5 l min-1). Faktum er, at 3 × 10
minutter også har en effekt (47, 48). Denne type
resultater ligger bagved anbefalinger af daglig motion, som kan være værdifuld, selv om den er opdelt i kortere perioder i løbet af dagen. Hvor korte, de kan være, er mere uklart. Gentages et eller
nogle minutters fysisk aktivitet cyklisk i mindst
10-15 minutter med korte pauser, så er effekten
helt den samme som ved kontinuerligt arbejde.
Uklarheden er knyttet til, hvorvidt der ligger en
sundhedsmæssig værdi i f.eks. at gå op ad trappen,
tage cyklen eller gå nogle hundrede meter. Det,
der taler for, at helt korte momenter af fysisk belastning er af betydning, er bl.a. de resultater, som
Paffenbarger og medarbejdere har produceret gennem årene. Det er den samlede energiomsætning i
ugens løb, der er betydningsfuld, uanset om den
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fysiske aktivitet har været meget kort, kort, eller
mere kontinuerlig.

rede med mere intense motionsaktiviteter, så opnåede de en yderligere reduktion af risikoen til 0.4.

II.B.1.d Intensitet; aerob kontra metabolisk
fitness
En minimumsintensitet i aktiviteten er også til debat. Det er blevet foreslået, at der findes en tærskelværdi, således at kun motion på en intensitet
over 40% af individets maksimale iltoptagelse er
værdifuld (42). Årsagen er det skisma, som foreligger mellem aerob kontra metabolisk fitness. De
epidemiologiske data, primært fra Blair og medarbejderes studier, men også fra andre studier, hvor
fysisk kapacitet er målt direkte, som f.eks. i de
norske studier, peger på en god aerob fitness som
en sikker prognostisk faktor for reduceret risiko
for præmatur sygdom og død (26, 34). Kondition
kan opretholdes på et godt niveau med enkelte, ret
kortvarige om end intense motionstilfælde i ugens
løb, men bliver intensiteten alt for let, har det ingen positiv mærkbar effekt på konditionstallet.
Parallelt findes der et antal studier, der viser, at en
moderat intensitet som ved almindelig gang, men
i mange timer, har en god beskyttende effekt (15,
49). Studiet på de amerikanske sygeplejersker kan
danne grundlag for en uddybende diskussion af effekten af moderat, henholdsvis højintensitetsaktiviteter (49). Langtidsopfølgningen viste, at jo mere
de gik, desto lavere var risikoen for hjertedød. Ved
10 timer pr. uge eller mere var den relative risiko
0.6. Uanset hvor lang tid, de gik, var der en yderligere reduceret risiko med mere intens motion,
hvilken også havde større effekt, jo længere den
sammenlagt varede på en uge. Hvis gruppen, der
spadserede 10 timer eller mere pr. uge, komplette-

En anden diskussion relateret til problematikken
omkring aerob kontra metabolisk fitness er, om
det er den fysiske aktivitet eller konditionen (aerob
fitness), der er vigtig. Baggrunden er, at et individs
konditionsniveau ikke kun er en funktion af træning, men også af arv. Dertil kommer det faktum,
at et individ kan være meget fysik aktiv ved en lav
intensitet, uden at konditionstallet bliver mærkbart forbedret, men motion kan have givet en lokal metabolisk fitness. Et eksempel er midaldrende
og ældre golfspillere, der regelmæssigt spiller golf
cirka 3 gange om ugen. De kan have et muskelenzymniveau, der matcher jævnaldrende orienteringsløberes, men deres kondital er vidt forskellige.
Både Hein og medarbejdere og Blair og medarbejdere har diskuteret problematikken (50, 51).
Konklusionen er, at det er vigtigt at være fysisk aktiv, specielt hvis individet ligger i en grænsezone,
hvor risikoen begynder at blive forhøjet. Baseret
på Hein og medarbejderes data betyder det, at en
midaldrende person, der ligger i zonen for kondital lige over 30 ml kg-1 min-1, og som er aktiv i sin
fritid, er bedre stillet end en person på samme
konditionsniveau, der ikke motionerer i fritiden
(50). For at have et kondital på ~35 ml kg-1 min-1
eller derover kræves det, at man er fysisk aktiv.
Derved bliver der samstemmighed i betydningen
af fysisk aktivitet og fysisk arbejdsevne, som det
også blev vist f.eks. i de norske studier (26).

Figur 71

Et forsøg er gjort på at vurdere den positive effekt af
motion/træning udtrykt som
kcal uge-1 i relation til forhøjet blodtryk, insulinresistens,
kardiovaskulær dødelighed
og forhøjelse af HDL-kolesterol. For yderligere detaljer, se
teksten.
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let til moderat og ikke overstige 60-70% af individets maksimale iltoptagelse. For mange mennesker,
specielt midaldrende og ældre kvinder, er det niveau svært at nå. De har måske et konditionstal på
25 ml kg-1 min-1 eller mindre, de er overvægtige,
og når de går hurtigt, når de op på noget nær
maksimal belastning. For at nå en passende belastning kan arbejdet derfor, specielt i begyndelsen,
med fordel foregå på et cykelergometer. Svømning
kan være et alternativ, men det kræver en god
svømmeteknik. Hvis der er adgang til et svømmebassin, kan det være godt at lave vandgymnastik
eller at gå/jogge i vandet.
Det er muligt, at visse sygdomme forebygges bedre
med en slags motion end med en anden (52). Der
er gjort et forsøg på at vurdere, hvordan fysisk aktivitet reducerer risikoen for forskellige risikofaktorer og sygdom (Figur 71, s. 100). Når det gælder
forhøjet blodtryk og insulinresistens opnås en effekt af den fysiske aktivitet ved en relativt lav indsats. Det angives i denne analyse, at 1.500-2.000
kcal uge-1 er tilstrækkeligt for at opnå ~80% af en
mulig forbedring, og 100% nås ved 2.500-3.000
kcal uge-1. Mere intens træning har sikkert en positivt effekt på blodtrykket, mens lav intensitet af
tilstrækkelig varighed er godt for insulinresistensen. For at reducere risikoen for hjertedød og for
høje HDL-C kræves væsentligt mere motion. En
60%’s effekt opnås med 2.000-2.500 kcal uge-1 og
mere end 3.000 kcal uge-1 kræves, for at effekten
skal nærme sig 100%. Epidemiologiske data antyder også, at for at forebygge hjertesygdom er intensitet og god kondition vigtige, hvorimod lang
varighed er vigtig for blodlipidprofilen (53). Det
skal dog slås fast som værende helt essentielt, at
både lav intensitet af længere varighed og kortvarig, men mere intensiv motion kan give en ensartet
forebyggende effekt.

II.B.1.e Konklusion: Fysisk aktivitet som forebyggelse
Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger
Voksne: Alle voksne bør dagligt være fysisk
aktive i 30 minutter af moderat intensitet,
helst alle ugens dage.

Børn: Primær anbefaling: Alle børn og unge
bør være fysisk aktive med mindst moderat
intensitet i 60 minutter om dagen.
Sekundær anbefaling: Mindst to gange om
ugen bør aktiviteterne fremme og vedligeholde kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Dette kan sikres i
træningsprogrammer eller øvrige aktiviteter med høj intensitet af 20-30 minutters
varighed.

●

Anbefalingerne til voksne indebærer, at man
helst dagligt er aktiv mindst 30 minutter i
form af f.eks. rask gang eller cykling. Denne
form for aktivitet reducerer risikoen for hjertesygdom og død af alle årsager med mindst 30%.

●

Øges mængden til det dobbelte er risikoreduktionen næsten fordoblet.

●

Hvis man herudover dyrker fysisk aktivitet
med højere intensitet, som giver sved på panden og vanskelighed ved at føre en samtale, er
der en yderligere forebyggende effekt. Sådanne
aktiviteter kan f.eks. være trappegang, jogging
eller løb.

Figur 72

Skematisk er angivet den forebyggende effekt, som 30 minutters moderat motion de
fleste af ugens dage kan have på den relative risiko for tidlig kronisk sygdom og død
for personer, der tidligere var inaktive. En
forøgelse af motionstiden til det dobbelte
forøger den positive effekt, men ikke så
markant.
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●

Der er beskeden, men dog nogen dokumentation for, at det formentlig er bedre at være fysisk aktiv dagligt end at akkumulere al aktiviteten til én gang om ugen.

●

Der er beskeden, men nogen dokumentation
for, at man kan akkumulere den fysiske aktivitet i løbet af dagen i form af f.eks. 15 +15 min
eller 10 + 10 + 10 min.

●

Når man anbefaler 30 min for voksne og 60
min for børn er der tale om arbitrære grænser.
Der ligger pædagogiske og pragmatiske overvejelser bag dette valg. Anbefalingerne er i
overensstemmelse med internationale anbefalinger. Hensigten er at nå de mindst aktive.
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II.C MOTIONSEKSEMPLER OG
MOTION PÅ RECEPT
II.C.1 Aerob træning
II.C.1.a Motion der forbedrer aerob og
metabolisk fitness
Aerob fitness (kondition) trænes, når større muskelgrupper arbejder dynamisk og med en relativ
høj intensitet. Metabolisk fitness (udholdenhed)
kan derimod også trænes, når kun mindre muskelgrupper er aktive og på en mere moderat intensitet. Motion, som kan træne både aerob og metabolisk fitness, er bl.a. gang, løb, cykling, svømning, gymnastik, dans, roning, langrend og rulleskøjteløb. Endvidere findes der forskellige typer af
aerobe træningsmaskiner i fitnesscentre, som også
kan bruges. Derudover vil boldspil og ketsjerspil –
herunder golf, badminton og tennis – for nogle
være et godt valg som del af den aerobe motion.
Det er oplagt at bruge transporten som kilde til
mere aerob motion og gøre den mere fysisk aktiv
med f.eks. gang og cykling. 30 minutters moderat
aerob motion dagligt kan opnås med 15 minutters
frisk gang om morgenen og 15 minutter igen om
aftenen. Det gælder også for cykling. Tempoet skal
påvirke åndedrættet, så man bliver lettere forpustet.
Denne mængde motion svarer omtrent til minimumsanbefalingen, 2.000 kcal uge-1, og den vil
derfor med fordel kunne suppleres af yderligere
motion. For eksempel en længere cykel- eller gåtur
i weekenden gerne med perioder i højt tempo,
hvor man bliver kraftigt forpustet, eller med svømning og gymnastik. Er personen i en fysisk form,
så det ikke er muligt at gå 15 minutter i et stræk,
kan turen f.eks. deles i tre intervaller på 5 minutter
med et par minutters pause imellem flere gange
om dagen (videnskabelig dokumentation er samlet
i ref. 55) .
II.C.1.b Valg af motionstype
Hvilken type af motion, der skal anbefales, bør afhænge af de individuelle muligheder og forudsætninger samt lokalområdets faciliteter og geografi.
Vigtige faktorer er kropsbygning, herunder graden
af evt. overvægt, muligheder både i forhold til fysiske faciliteter og sociale aspekter som arbejde,
økonomi og familie. Tidligere erfaring med motion
samt tradition og motivation har også betydning.
Overordnet kan man med fordel inddele de aerobe
motionsformer i kategorierne:
Transportmotion: gang, cykling og rulleskøjter
Fritidsmotion: have- og husarbejde, naturudflugter,
leg og dans
Omklædningsmotion: løb, svømning, gymnastik,
roning, cykling, boldspil, ketsjerspil og golf.

Det er oplagt at begynde med at øge transportmotionen. Gang er en enkel og nem motionsform,
som ikke kræver udstyr, og den kan foregå næsten
overalt. For ældre kan gangstave være en mulighed
for at støtte balancen, samtidig stimulerer de til en
lidt mere aktiv gang.
Der er i Danmark gode muligheder for at cykle
både i byen og på landet. For svært overvægtige eller gangbesværede personer er cykling et godt valg.
Hvis overvægten, balancen eller kropsbygningen
på anden måde forhindrer gang og cykling i det fri
i større omfang, vil stationær cykling og svømning
ofte være to andre gode muligheder. Træning på
en stationær cykel har mange fordele. Det er
nemt, sikkert og kan bruges af de fleste. Det er
muligt at kontrollere belastningen, og træningen
kræver meget lidt plads og kan foregå i hjemmet.
På kort tid kan en sikker og effektiv træning gennemføres. Metabolisk fitness kan til forskel fra
aerob fitness også trænes med små muskelgrupper.
For eksempel kan gentagne bevægelser med mindre vægte, elastik eller i maskiner, hvor der trænes
med mindre muskelgrupper, bruges. Det skal dog
understreges, at er det muligt at træne med større
muskelgrupper, bør det anbefales.
Det er generelt vigtigt at finde frem til en motionsform, som både er effektiv, og som passer til
personens lyst og temperament. Ellers bliver ”motionspillen” på længere sigt ikke taget som ordineret. For eksempel er både svømning, gymnastik og
dans motionsformer som mange ældre vil synes
om – ikke mindst pga. af samværet med andre.
Derimod vil yngre ofte foretrække noget mere ”actionpræget”, herunder mountainbiking, boldspil
og ketsjerspil eller træning i et fitnesscenter. Det at
motionere sammen med andre synes for mange
yngre også at være væsentligt.
II.C.1.c Valg af intensitet/belastning
Det kræver en vis intensitet at forbedre den aerobe
fitness. Minimumsintensiteten afhænger primært
af personens fysiske form (56, 57, 58). For de fleste
– selv for de som er i mindre god form – vil det
kræve over 50% af VO2max (59) svarende til 65%
af HRmax eller 12-14 på Borgskalaen at øge konditionen (60, 61) (se Tabel 19, s. 75). For at vælge
en fornuftig intensitet vil det være hensigtsmæssigt
først at vurdere personens nuværende kondital.
Enten gennem en samtale, men helst med en konditionstest. Der findes en række enkle indirekte
konditionstest, som forholdsvis nemt kan gennemføres f.eks. på en ergometercykel. Foruden at træne
kontinuerligt over en vis minimumsbelastning kan
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der trænes i intervaller, hvor der veksles mellem
høje og lave intensiteter, f.eks. 3 minutter på 80%
af VO2max fulgt af 3 minutter på 40% af
VO2max gentaget 4 til 8 gange. Hvis intensiteten
er høj, kræver det mindre tid at forbedre konditionen sammenlignet med træning på en mere moderat intensitet. Modsat kan en længere træningstid
kompensere for den lavere intensitet, forudsat den
er over ~50% af VO2max. Det skal bemærkes, at
når konditionen bliver bedre, kræves der højere intensitet for fortsat at forbedre den. Da det samlede
energiforbrug ved fysisk aktivitet er betydningsfuldt, og minimum skal ligge på cirka 2.000-2.500
kcal uge-1, vil det være hensigtsmæssigt, at høj og
moderat intensitet udgør størstedelen af træningen. Når det gælder intensitet i forhold til metabolisk fitness, kan kravene være lavere, f.eks. vil en
runde på de fleste golfbaner sjældent øge konditionen, men kan godt stimulere til øget metabolisk
fitness. Generelt er der dog ikke grund til at anbefale aerob træning på under 50% af VO2max, men
blot notere at selv mindre intense aktiviteter også
kan gavne metabolisk fitness. Inden for en given
træningstid opnås den største virkning, både når
det gælder aerob og metabolisk fitness, med træning på en høj relativ intensitet (62). Det gælder
dog, at for helt utrænede personer vil motion på en
let til moderat intensitet (12-13 Borg), i hvert fald
i den første træningsperiode, bedre kunne tolereres
både i forhold til skader og motivation og mindske
risikoen for, at træningen stoppes (63, 64, 65).

II.C.1.d Valg af hyppighed og varighed
Da flere af de akutte effekter af motionstræningen,
som nævnt tidligere, blot varer mellem få timer og
op til et par dage, er regelmæssig motion afgørende. Når det gælder aerob motion, bør den som
minimum foregå to til tre gange om ugen (59,
66), og det bør tilstræbes, at fysiske aktiviteter som
gang og cykling foregår hver dag. Varigheden af
det enkelte træningspas afhænger i høj grad af,
hvor hyppigt der trænes og med hvilken intensitet.
Selv 10 minutters træningspas har effekt, og meget
tyder på, at de kan være endnu kortere, især hvis
intensiteten er høj, og hvis de gentages så mange
gange, at den samlede træningsmængde bliver tilstrækkelig (61). En hjælp til at vurdere intensitet i
træning angives i Tabel 24.

II.C.2 Eksempler på træningsprogrammer
II.C.2.a Introduktion til
træningsprogrammerne
Kombinationsmulighederne, når det gælder
aerob træning, f.eks. vekslen mellem intervaller
med høj og lav intensitet og korte og længere
træningspas, er utallige. Det væsentlige er, at intensiteten og den samlede mængde, der opnås,
bliver tilstrækkelig. Ændring i varighed, hyppighed og intensitet bør ske gradvist, og det anbefales kun at ændre på en af ”hanerne” af gangen, så
risikoen for skader minimeres. Først hyppighed,

TABEL 24
Klassificering af intensitet i forhold til aerob træning.
Modificeret tabel fra ref. 55.
Relativ intensitet
Intensitet
Meget let
Let

% VO2max
%
% HRR1) HRmax
<20
<50
20-39
50-63

Absolut intensitet
RPE
Borgskala
<10
10-11

Moderat

40-59

64-76

12-13

Hårdt

60-84

77-93

14-16

Meget hårdt

≥85

≥94

17-19

Maksimalt

100

100

Egenoplevelse
af åndedræt
Ikke forpustet
Svagt forpustet,
samtale flydende
Lettere forpustet,
samtale mulig
Forpustet,
korte sætninger
Meget forpustet,
ord men ikke sætninger
Hyperventilerer

1) HHR = HRmax - HRhvile
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VO2max = 12 MET
MET’S kJ/min kg-1
<3,2
<O,23
3,2-5,3
0,23-0,38

VO2max = 10 MET
MET’S kJ/min kg-1
<2,8
<0,20
2,8-4,5
0,20-0,32

VO2max = 8 MET
VO2max = 5 MET
MET’S kJ/min kg-1 MET’S kJ/min kg-1
<2,4
<0,17
<1,8
<0,13
2,4-3,7
0,17-0,27 1,8-2,5
0,13-0,18

5,4-7,5

0,39-0,54

4,6-6,3

0,33-0,45

3,8-5,1

0,28-0,37 2,6-3,3

0,19-0,24

7,6-10,2

0,55-0,73

6,4-8,6

0,46-0,62

5,2-6,9

0,38-0,50 3,4-4,3

0,25-0,31

≥10,3

≥0,74

≥8,7

≥0,63

≥7,0

≥0,51

≥4,4

≥0,32

12

0,86

10

0,72

8

0,57

5

0,36
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så varighed og siden intensitet indtil det ønskede
mål er opnået.
Opvarmning før hver træning vil være hensigtsmæssig, dvs. start roligt de første minutter og sæt
langsomt tempoet op, så den ønskede intensitet
nås i løbet af 6-10 minutter. Det gælder især for
den mere intense træning – over 14 på Borgskalaen. Træningen bør også afsluttes på samme måde
blot i modsat rækkefølge, hvor tempoet og intensiteten gradvis sættes ned til meget let, under 10
Borg. Derudover kan strækøvelser og udspænding
af de brugte muskler for mange være en god måde
at afslutte træningen på – især hvis smidigheden
synes begrænset.
Gå-program; begynder 1
Mandag: 3 × 5 minutter med 2 minutters pause to
gange om dagen. Intensitet 12 Borg.
Tirsdag: 3 × 5 minutter med 2 minutters pause to
gange om dagen. Intensitet 14 Borg.
Onsdag: 3 × 5 minutter med 2 minutters pause to
gange om dagen. Intensitet 12 Borg.
Torsdag: 3 × 5 minutter med 2 minutters pause to
gange om dagen. Intensitet 14 Borg.
Fredag 3: × 5 minutter med 2 minutters pause
to gange om dagen. Intensitet 12 Borg.
Lørdag: 6 × 5 minutter med 2 minutters pause to
gange om dagen. Intensitet 16 Borg
Søndag: 6 × 5 minutter med 2 minutters pause to
gange om dagen. Intensitet 12 Borg
Gå-program; begynder 2
Mandag: 15 minutter to gange om dagen.
Intensitet 14 Borg.
Tirsdag: 15 minutter to gange om dagen.
Intensitet 14 Borg.
Onsdag: 20 minutter to gange om dagen.
Intensitet 14 Borg.
Torsdag: 25 minutter to gange om dagen.
Intensitet 12 Borg.
Fredag: 15 minutter to gange om dagen.
Intensitet 14 Borg.
Lørdag: 30 minutter to gange om dagen.
Intensitet 16 Borg
Søndag: 40 minutters Intensitet 14 Borg

Gå/jogging program 1
Mandag: (4 minutters gang og 2 minutters
jogging) × 6. Intensitet 12 og 16 Borg
Tirsdag: Fri
Onsdag: (6 minutters gang 4 minutters jogging)
× 4. Intensitet 12 og 16 Borg
Torsdag: Fri
Fredag: (3 minutters gang 6 minutters jogging)
× 5. Intensitet 12 og 16 Borg
Lørdag: (2 minutters gang 3 minutters jogging)
× 10. Intensitet 12 og 16 Borg
Søndag: Fri
Jogging/gå program 2
Mandag: (4 minutters gang 15 minutters jogging)
× 2. Intensitet 12 og 16 Borg
Tirsdag: Fri
Onsdag: (2 minutters gang 10 minutters jogging)
× 3. Intensitet 12 og 16 Borg
Torsdag: Fri
Fredag: (4 minutters gang 20 minutters jogging)
× 2. Intensitet 12 og 16 Borg
Lørdag: Fri
Søndag: (4 minutters gang 15 minutters jogging)
× 3. Intensitet 12 og 16 Borg
Løbe-program
Mandag: 30 minutters løb. Intensitet 16 Borg
Tirsdag: Fri
Onsdag: 40 minutters løb. Intensitet 14 Borg
Torsdag: Fri
Fredag: Fri
Lørdag: 6 × 5 minutters løb. Pause 2 minutter.
Intensitet 17 Borg
Søndag: Fri
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Cykelprogrammer til stationær cykel
Mandag: Opvarmning let til moderat i10 minutter. Intensitet 10-14 Borg. 15 minutter
ved intensitet 16-18 Borg. Afslut med 5
minutter. Intensitet 12 Borg.
Tirsdag: Fri
Onsdag: Opvarmning let til moderat 10 minutter.
Intensitet 10-14 Borg. 15 minutter hvor
der veksles mellem 15 sek. 18 borg og 15
sek. 16 Borg. Afslut med 5 minutter.
Intensitet 12 Borg.
Torsdag: Fri
Fredag: Opvarmning let til moderat 10 minutter.
Intensitet 10-14 Borg. 15 minutter hvor
der veksles mellem 3 minutters hårdt 18
Borg og 1 minut 12 Borg. Afslut med 5
minutter 12 Borg.
Lørdag: Opvarmning let til moderat 10 minutter.
Intensitet 10-14 Borg. 15 minutter hvor
der veksles mellem 30 sek. Borg 19 og
30 sek. Intensitet 14 Borg. Afslut med 5
minutter intensitet 12 Borg.
Søndag: Fri
Svømme-program
Mandag: 10 minutters rolig svømning. 20 minutter med fart på intensitet 14-16 Borg.
Afslut med 10 minutters rolig svømning.
Tirsdag: Fri
Onsdag: 10 minutters rolig svømning. 20 minutter hvor der veksles mellem 2 minutter
højt tempo og 1 minut moderat tempo.
Der må gerne veksles mellem de forskellige svømmestile. Intensitet 17 og 14
Borg. Afslut med 10 minutters rolig
svømning.
Torsdag: Fri
Fredag: 10 minutters rolig svømning. 20 minutter hvor der veksles mellem høj og lavt
ved hver vending. Intensitet 18 og 12
Borg. Afslut med 10 minutters rolig
svømning.
Lørdag: Fri
Søndag: Fri
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Aerob træning i fitnesscenter
Mandag: 10 minutters gang på løbebånd,
10 minutter i roergometer og
20 minutter på cykel. Intensitet 14 Borg
Tirsdag: Fri
Onsdag: 10 minutters gang på løbebånd,
10 minutters jogging på løbebånd og
20 minutter på cykel. Intensitet 14 Borg
Torsdag: Fri
Fredag: Fri
Lørdag: 10 minutters gang på løbebånd,
15 minutters trappemaskine,
15 minutter i roergometer
20 minutter på cykel. Intensitet 14 Borg
Søndag: Fri
Der kan med fordel veksles mellem de forskellige
kredsløbsmaskiner, der er til rådighed i det aktuelle fitnesscenter.
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II.D STYRKETRÆNING
II.D.1 Generelt om styrketræning

II.D.2 Øvelser

Styrketræning er træning, der medfører en forøgelse i musklernes evne til kraftudvikling eller evt.
blot vedligeholder en allerede opnået styrke. Princippet i god styrketræning er, at man på en sikker
måde udsætter musklerne for kraftpåvirkninger,
der er større end dem, de normalt udsættes for.
Herved opnås adaptationer i selve muskulaturen
samt i nervesystemets kontrol med musklerne.
Styrketræning har ikke blot en gavnlig virkning på
muskulaturen, men også på knogler, led, sener og
specielt i et cirkeltræningsprogram også på kredsløbet. Styrketræning er et godt supplement i forbindelse med både behandling og forebyggelse af
en række sygdomme. Desuden spiller styrketræning en væsentlig rolle i forbindelse med rehabilitering efter både akutte skader og svækkende sygdomme. Allervigtigst er det måske, at styrketræning er et effektivt middel til forebyggelse af alderssvækkelse, inklusiv forebyggelse af fald.

Ethvert alsidigt træningsprogram bør opbygges
omkring 5 grundlæggende bevægelser:
1. Presbevægelser med benene
2. Presbevægelser med overkroppen
3. Trækbevægelser med overkroppen
4. Øvelser for lænderyggen
5. Øvelser for bugmuskulaturen.
Oven på dette fundament kan der efter behov
suppleres med mindre øvelser som f.eks. skulderøvelser, lægøvelser eller armøvelser.

Skader i forbindelse med styrketræning forekommer relativt sjældent. Derimod kan der argumenteres for, at mange skader er en følge af manglende
styrketræning. Dette gælder for mange mennesker,
når de kommer op i årene (videnskabelig litteratur
er samlet i ref. 67).
II.D.1.a Hvilke muligheder findes der for at
udføre styrketræning
Generelt kan man inddele mulighederne i tre kategorier:
1. Træning udført i specialudstyr, herunder vægte
og vægtmaskiner. Ved træning med specialudstyr er det muligt præcist at kontrollere mængde,
intensitet og progression samt at opnå den ønskede belastning og muskelgruppespecificitet.
2. Træning udført med egen kropsvægt, evt. med
hjælp fra redskaber tilgængelige i en gymnastiksal/motionscenter eller i hjemmet med elastikker og håndvægte. Her er det også muligt at
kontrollere træningsbelastningen til en vis grad
gennem variation af øvelser og antal gentagelser,
men mulighederne for at tilpasse og kvantificere
den egentlige belastning er naturligt begrænsede.
3. Aktiviteter, der indirekte har en styrketrænende
effekt, herunder havearbejde, byggearbejde,
skovarbejde og lignende, kan kun i grove træk
kvantificeres og doseres.

II.D.2.a Kvantificering og valg af belastning
Ved styrketræning, hvor der anvendes en ydre belastning (i modsætning til kropsvægt), anvendes
normalt RM-begrebet til kvantificering af belastningen. RM står for repetions maksimum og angiver den vægt, der maksimalt kan løftes et givent
antal gange. Eksempelvis er 1 RM den vægt, der
akkurat kan løftes 1 gang, og 5 RM er den vægt,
der akkurat kan løftes 5 gange (se Figur 8, s. 17).
Angivelsen er praktisk hensigtsmæssig, da man
nemt kan justere vægten, efterhånden som styrken
øges. Hvis et program tilsiger træning med 8 RM,
og udøveren kan tage flere end 8 gentagelser, skal
der mere vægt på. Kan udøveren ikke tage 8 gentagelser, skal der trænes med mindre vægt.
Da det normalt ikke er nødvendigt at træne til den
maksimale ydeevne for at opnå fremgang, vil man
ofte angive, at en øvelse skal udføres med et lavere
antal gentagelser end det, der egentlig kunne udføres. Eksempelvis vil 8 gentagelser med 12 RM betyde, at udøveren skal træne med en vægt, der
maksimalt ville kunne løftes yderligere 4 gange. At
finde den rigtige belastning kræver, at man enten
laver decideret RM testning, eller at man baserer
det på et skøn ved den enkelte træning. I de fleste
tilfælde, hvor træningen foregår under overvågning af en erfaren instruktør, vil et skøn være et
tilstrækkeligt udgangspunkt. RM-testning medfører i sagens natur, at der skal arbejdes maksimalt
under testen, hvilket ikke altid er ønskeligt. Specielt hvis udøveren ikke er vant til at udføre styrketræningsøvelser.
Såfremt der udføres RM-testning, eksempelvis
måling af 1 RM, kan træningsbelastningerne også
udregnes som en procent af 1 RM. Tabel 25 viser

TABEL 25
1 RM

2 RM

3 RM

4 RM

5 RM

6 RM

8 RM

10 RM

12 RM

15 RM

100 %

97 %

94 %

91 %

88 %

85 %

80%

75 %

70 %

60 %
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den generelle sammenhæng mellem procent af 1
RM og antal gentagelser, der maksimalt kan udføres. Bemærk, at der er stor variation afhængigt af
personens køn, træningstilstand, muskelfibertypefordeling og den valgte øvelse. Hvis man f.eks. giver anbefalingen, at der skal trænes 8 gentagelser
med en belastning svarende til 75 % af 1 RM, vil
dette svare til at angive træning med en belastning
på 10 RM.
II.D.2.b Sæt og gentagelser
Antallet af gange en given styrketræningsbevægelse
udføres, benævnes antal gentagelser eller antal repetitioner. Et antal gentagelser udført uden ophold
kaldes for et sæt. Generelt vil det meste styrketræning udføres som 1-5 sæt af 1-15 gentagelser. I tilfælde hvor belastningen, der arbejdes med, er begrænset, vil man i nogle tilfælde vælge at arbejde
med helt op til 50 gentagelser. De største styrkefremgange opnås dog ved det lavere antal gentagelser med den højere belastning. Hvis man ønsker at anvende mere end 15 gentagelser i hvert
sæt, skal man være opmærksom på, at dette ofte
opleves som mere ubehageligt end et lavere antal
gentagelser pga. af den relativt langvarige hæmning af blodgennemstrømningen i forbindelse
med kontraktionerne. For en utrænet vil det være
hensigtsmæssigt at arbejde med 10-15 gentagelser
og en belastning svarende til 15-20 RM (=50-60%
af 1 RM). Over en periode på 4-8 uger kan belastningen gradvist forøges, indtil der arbejdes med
RM-belastninger, der kun ligger 2-3 gentagelser
fra det faktiske udførte antal gentagelser. Efter
denne periode kan belastningen yderligere forøges
ved, at der samtidigt udføres færre gentagelser i
hvert sæt.

For en utrænet kan der opnås væsentlige fremgange, selv om der kun udføres et effektivt sæt i
hver øvelse. Dette kræver dog, at det enkelte sæt
gennemføres næsten til udmattelse. I de fleste tilfælde vil det være mere hensigtsmæssigt at arbejde
med 2-3 sæt, hvor der til gengæld ikke arbejdes
tæt på udmattelse i hvert sæt.
II.D.2.c Træningsfrekvens
Som udgangspunkt er en træningshyppighed på
2-3 træninger pr. uge passende i en opbygningsfase.
Træning 1 gang pr. uge kan også give forbedringer
hos helt utrænede, men anvendes primært for at
vedligeholde en opnået fysisk kapacitet. Omvendt
vil 4 træninger pr. uge ikke give væsentligt bedre
fremgange end 2-3 gange pr. uge.
II.D.2.d Eksempler på programmer
I tabel 25 og 26 er der givet to generelle eksempler
på træningsprogrammer. Et program baseret på
anvendelse af styrketræningsudstyr, og et program
baseret på egen kropsvægt og simple rekvisitter. I
begge programmer udføres 10 øvelser, 2 sæt i hver
øvelse og 12 gentagelser i hvert sæt.
Programmerne skal ideelt gennemføres så der er
mindst mulig pause mellem hvert sæt. Dette kan
gøres ved at lave programmerne efter cirkelprincippet eller som parrede øvelser. Rækkefølgen i
gennemførelse er underordnet, men det er en fordel at veksle mellem forskellige muskelgrupper
hele tiden, således at lokal muskeltræthed ikke
bremser kontinuiteten i gennemførelsen.
Programmerne er sammensat på denne måde for
at muliggøre arbejde med belastninger der er høje

Figur 73 og 74

Figuren illustrerer anvendelsen af cirkelprincippet i forbindelse med styrketræning. Der udføres 12 gentagelser ved
øvelse 1, derefter 12 gentagelser ved øvelse 2 osv. Når man
har gennemført et sæt med 12 gentagelser ved alle 10 øvelser
starter man forfra ved øvelse 1.
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Ved denne træningsmetode sætter man øvelserne sammen
parvis og skifter mellem to øvelser indtil det fastsatte antal sæt er gennemført. Herefter går man videre til de to
næste øvelser.
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TABEL 26
Et styrkeprogram hvor der udnyttes de træningsmaskiner der findes i de fleste motionscentre. I hver øvelse laves 2
sæt á 12 gentagelser. Dette kan med fordel gøres efter cirkelprincippet eller efter princippet med parrede øvelser.
Nr.

Øvelse

Instruktion / valg af maskine

Opvarmning

5-10 minutters let kredsløbstræning efterfulgt af lette strækøvelser omkring de store led.

1

Mave

Maveøvelser kan laves på flere måder, men for svage, overvægtige eller utrænede personer kan det være en fordel at starte i den type af maskiner hvor man sidder i oprejst position.

2

Ryg

Rygøvelser kan laves på mange måder, men svage, overvægtige eller utrænede personer
finder det ofte ubehageligt at skulle have hovedet nedad, hvorfor det kan være en fordel
at starte rygtræningen i den type af maskiner hvor man sidder i oprejst position.

3

Brystpres

Der kan vælges en type af brystpres hvor der enten presses vandret fremad eller skråt
opad. Håndtagene fattes i lidt mere end skulderbreddes afstand.

4

Vandret træk

Til at starte med er det en fordel at vælge en maskine hvor man sidder oprejst og der gives støtte foran på brystet. Senere kan der vælges mere frie horisontale trækbevægelser.

5

Knæekstension

De fleste maskiner til isolerede knæekstensioner er ret ens. Ved smerter under patella er
det en fordel med en maskine, hvor kraftig flektion i knæleddet kan undgås.

6

Knæfleksion

Den bedste træning af hasemuskulaturen opnås i de maskiner hvor man ligger på maven
og laver knæfleksioner, men til at starte med vil svage, overvægtige eller utrænede personer finde det mere attraktivt med den type, hvor man sidder oprejst med benene
strakt frem foran sig.

7

Benpres

Maskinen bør have indstillingsmuligheder så bevægeudslaget kan tilpasses personer med
forskellig kropsbygning. Af hensyn til blodtryksvariationer bør maskinen ikke være af den
type hvor benene presser skråt opad, men i stedet i det vandrette plan.

8

Læg

Her kan vælges en maskine hvor man står oprejst eller sidder med benene bøjede eller
strakt foran sig. Tilstræb så stort bevægeudslag som muligt.

9

Skulderabduktioner

En øvelse hvor armene føres sidelæns ud fra kroppen til vandret. Her kan anvendes en
specialmaskine, men en bedre træningseffekt opnås ved anvendelse af lette håndvægte.

10

Lodret træk

Typisk anvendes en maskine hvor en stang hænger i et kabel. Stangen fattes lidt bredere end
skulderbredde og trækkes lodret ned mod brystet. Afhængigt af balancen kan overkroppen
lænes lidt tilbage. Underarmene skal hele tiden pege i trækretningen. Øjnene følger stangen.

nok til at der opnås en funktionel styrkefremgang.
Samtidigt kan der udføres tilstrækkelig mange
gentagelser på kort tid til at der bliver en markant
metabolisk påvirkning af en stor del af det muskulære system.

II.D.3 Cirkeltræning
II.D.3.a Grundprincipper for cirkeltræning
I intervalpræget træning skiftes mellem forskellige
øvelser og muskelgruppe. Herved kan der arbejdes
med en relativt høj intensitet for den enkelte muskelgruppe, samtidigt med at akkumuleringen af
lokal træthed begrænses. Ved at begrænse pausens
varighed opnås en effekt på det centrale kredsløb

gennem en akkumulering af den cirkulatoriske belastning. Fordelen ved cirkeltræning frem for mere
ensidige træningsformer er, at metoden på en gang
giver en markant træningseffekt på både den centrale kredsløbskapacitet, den perifere metaboliske
kapacitet og på muskelstyrken.
II.D.3.b Øvelser og udstyr
Cirkeltræning kan laves uden udstyr og med
kropsvægten som effektiv belastning. Der kan anvendes kredsløbsfokusererede øvelser (sjippe, løbe)
eller styrkefokuserede øvelse (armstrækninger, englehop) eller en kombination af kredsløbs- og styrkeøvelser. Cirkeltræning kan også udføres i et motionscenter med specialiseret udstyr til hver øvelse.
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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II.D.3.c Arbejdstid og pauser
Normalt anvendes der pauser på under et minut,
således at pulsen ikke når at falde til hvileniveau i
hver pause. Et godt udgangspunkt er at anvende
halv pause i forhold til arbejdstid. Typiske varigheder vil være fra 20 sekunders arbejde og 10 sekunders pause op til 2 minutters arbejde og 1 minuts

pause. Normalt vil det være hensigtsmæssigt at
have mellem 3 og 6 forskellige øvelser, som man
cirkler imellem, og det vil være hensigtsmæssigt at
vælge så mange runder, at den samlede træningstid
bliver mellem 10 og 15 minutter.

TABEL 27
Et alsidigt styrkeprogram der kan udføres uden særligt udstyr udover følgende dagligdags rekvisitter: en stol, en bordkant eller et gelænder til støtte, et trappetrin eller en lav bænk / skammel, lette håndvægte eller plastikflasker fyldt
med vand, to muleposer eller stærke plastposer med f.eks. bøger som vægt, Et liggeunderlag til gulvøvelser. I hver
øvelse laves 2 sæt á 12 gentagelser. Dette kan med fordel gøres efter cirkelprincippet eller efter princippet med
parrede øvelser.
Nr.

118

Øvelse

Instruktion

Opvarmning

5-10 minutters rask gang enten indendørs eller udendørs efterfulgt af lette strækøvelser
for de store led.

1

Step-ups

Der trædes op med et ben på et trappetrin eller en lav skammel. Der trædes op, så den
anden fod lige sættes på trinnet og straks efter sættes ned igen. Den forreste fod holdes
på trinnet indtil det fastsatte antal gentagelser er gennemført. Herefter trænes det andet ben.

2

Skulderpres

Siddende på en stol med rygstøtte. Et par lette håndvægte eller plastflasker med vand
holdes ved skuldrene og stemmes lodret op til strakte arme.

3

Mavebøjninger

Liggende på ryggen på gulvet med en bøjning i hofte- og knæled og fodsålerne fladt i
gulvet. Armene lægges på kryds over brystet. Hoved og skuldre løftes fra gulvet.

4

Rygøvelse – diagonal

Liggende på maven med armene strakt over hovedet. Modsat arm og modsat ben løftes
samtidigt. Derefter den anden arm og det andet ben.

5

Armstrækninger

Stående med ansigtet mod en væg og i lige godt en arms afstand fra væggen sættes
håndfladerne mod væggen i skulderhøjde. Albuerne bøjes så næsen næsten rører vægen
– albuerne strækkes igen. Alternativt kan øvelsen laves på gulvet med knæene i gulvet.

6

Armbøjere

Øvelsen kan laves stående eller siddende på en stol med rygstøtte. Et par lette håndvægte eller plastflasker med vand holdes i hænderne med albuerne tæt ind til kroppen.
Albuerne skiftevis bøjes og strækkes.

7

Skulderløft – arm-abduktioner

Øvelsen kan laves siddende eller stående. Med en let håndvægt eller vandflaske i hver
hånd føres armene ud til siden til de er vandrette. Håndryggen skal pege opad og albuerne skal være let bøjede.

8

Squat / benbøjninger

Stående med ryggen til en stol sætter men sig ned på stolen, men uden at sætte sig helt
ned på sædet. Når man har bevæget sig så langt ned som balancen tillader retter man sig
op igen. Hænderne holdes i siden eller frem foran kroppen.

9

Lægøvelse (hælløft)

Fodballerne placeres på kanten af et trappetrin. Kroppen skiftevis løftes og sænkes ved
en bevægelse i ankelleddet. Knæene skal holdes næsten strakte under hele bevægelsen.
Evt. kan der trænes et ben ad gangen.

10

Stående rowing

Stående med en håndvægt eller en tung pose i hver hånd. Vægtene løftes lodret op langs
kroppen så højt som muligt.
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II.E MÅLING AF MUSKELSTYRKE
II.E.1 Måling af RM

II.E.2 Isometrisk styrke

Ved måling af eksempelvis 1 RM gælder det om at
finde frem til den maksimale vægt, der akkurat
kan løftes en gang. Kunsten i målingen er at finde
frem til den rigtige vægt uden forudgående at inducere så meget træthed, at det influerer på målingen. Personen, der skal testes, skal først udføre et
par lette opvarmningssæt i den specifikke øvelse.
Udfra en vurdering af personens muskelstørrelse
og træningstilstand vælges en vægt, der uden større
besvær kan løftes 1 gang. Herefter vælges en vægt
der er 5-50 % tungere, afhængigt af med hvilken
grad af anstrengelse, den foregående vægt blev løftet. Sådan fortsættes der, indtil personen ikke
længere kan løfte vægten. Bemærk at der gælder
om at nå til 1 RM vægten med så få forsøg som
muligt. Hvis man ønsker at teste et andet antal
RM, følges samme fremgangsmåde, dog med det
forbehold at hvis personen uden besvær kan løfte
vægten det ønskede antal gange, afbryder man
hvert forsøg, inden antallet af gentagelser er udført
for ikke at inducere unødig træthed. Hvis man
f.eks. ønsker at måle 5 RM lader man først personen gennemføre fulde 5 gentagelser, når man tydeligt er i nærheden af den reelle 5 RM belastning..

Ved måling af isometrisk (statisk) muskelstyrke registreres den maksimale kraft, personen kan præstere imod et ubevægeligt objekt (maksimal voluntær kontraktion = MVK) Målingen kræver anvendelse af en kraftmåler, som enten kan være mekanisk eller elektronisk. Ved flere typer af målinger
(eksempelvis knæekstension) er det et drejningsmoment, der måles. Det er derfor vigtigt at måle
afstanden fra leddets omdrejningspunkt til kraftmålerens placering for enten at kunne beregne
drejningsmomentet direkte eller blot at kunne reproducere kraftmålerens placering ved senere målinger. MVK er en mere neutral måling af styrkeændringer sammenlignet med RM-målinger, da
MVK-målingen er mindre påvirkelig af koordinativ tilpasning til selve målemetoden. Ved et typisk
styrketræningsprogram over 12 uger, observeres
ændringer i MVK på 10-20 %, hvorimod 1 RM i
de trænede øvelser vil have ændret sig med 50-100 %.

Estimering af 1 RM
For at begrænse den absolutte belastning man tester med, samt for at opnå en valid måling i færrest
mulig forsøg kan det være hensigtsmæssigt at måle
antallet af gentagelser på en submaksimal belastning og ud fra dette estimere 1 RM.
Efter 1-2 moderate opvarmningssæt i den valgte
øvelse laves et kvalificeret gæt på en belastning der
maksimalt kan løftes mellem 1 og 12 gange (helst
mellem 4 og 8 gange). Den valgte vægtbelastning
(Vægt) og opnåede antal gentagelser (reps) indsættes i følgende formel:
Vægt
1RM =

x 100
102,8 – 2,8 x reps

Eksempel:
Hansen testes i en knæekstensionsmaskine og gennemfører 6 gentagelser med en vægt på 40 kg. 1
RM kan derved estimeres til: (40 kg / (102,82,8*6)) * 100 = 46,5 kg
Efter 2 måneders træning klarer Hansen 9 gentagelser med 40 kg og en ny 1 RM kan derved estimeres til: (40 kg / (102,8-2,8*9)) * 100 = 51,5 kg
Ovenfor er nævnt måling af dynamisk styrke som
1 RM. Fra et funktionelt og træningsmæssigt synspunkt er måling af 1 RM det bedste. Statisk og
isokinetisk styrke kan også måles. Begge målemetoder har sine specifikke fordele.

II.E.3 Isokinetisk styrke
Begrebet ”isokinetisk styrke” henviser til måling af
den maksimale kraft der kan udvikles i forbindelse
med en dynamisk kontraktion, der udføres med
konstant hastighed. Måling af isokinetisk styrke
kræver anvendelse af dyrt og tungt måleudstyr og
er derfor ikke tilgængeligt for almindelig klinisk
brug. Målemetoden er dog ofte anvendt i forbindelse med forskning. Princippet i en isokinetisk
måling er, at måleapparaturet kontrollerer bevægelseshastigheden for det kropssegment der skal
måles på. Forsøgspersonen yder maksimal kraft
imod den bevægelige kraftmåler, hvorved den dynamiske isokinetiske kraftudvikling kan måles
over et større bevægelsesudslag. Målinger kan foretages både under dynamiske koncentriske
kontraktioner og under dynamiske ekscentriske
kontraktioner. Det vil ofte have større funktionel
relevans at måle på en dynamisk kontraktion
sammenlignet med en isometrisk, men man skal
være opmærksom på at normale funktionelle bevægelser ikke udføres isokinetisk, men med variabel hastighed og ofte med hastigheder der overstiger hvad isokinetisk måleudstyr kan klare. Den
største fordel ved en isokinetisk måling er, at den
udgør en standardiseret reproducerbar dynamisk
kraftmåling. Ændringer i isometrisk kraftudvikling efter træning vil generelt være af samme størrelsesorden som ændringer i MVK, men noget
mindre end ændringer i 1 RM.
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II.F GRAVIDITET OG FYSISK AKTIVITET
II.F.1 Indledning
Fysisk aktivitet under graviditeten har talrige positive effekter for såvel mor som barn, og der er kun
få vigtige forsigtighedsregler.
Vi oplever i disse år en polarisering i befolkningens fysiske aktivitet. Det gælder for ældre og unge,
for kvinder og mænd. Aldrig har så mange mennesker været meget fysisk aktive. Kvinder dyrker
hård konditionstræning og styrketræning med
tunge vægte. Kvinder dyrker også hård kontaktsport, der tidligere var forbeholdt mænd, f.eks.
fodbold og boksning. Samtidig med at flere og flere er enormt aktive, oplever vi imidlertid også, at
mange kvinder er helt inaktive.
Når kvinder bliver gravide eller planlægger graviditet, opstår der hos mange et ønske, uanset tidligere livsstil, om at leve et liv, der er sundt – for såvel mor som barn. Regelmæssig fysisk aktivitet
gennem hele livet forebygger død af alle årsager,
bl.a. ved at forebygge type 2-diabetes og kardiovaskulær sygdom (1). Men i hvilket omfang bør man
motionere, når man er gravid? I mange år har vor
viden om fysisk aktivitet i graviditeten været begrænset, og der har i Danmark ikke tidligere været
officielle retningslinjer for fysisk aktivitet under
graviditeten. De amerikanske guidelines til den
gravide har tidligere været præget af forsigtighed
og konservatisme (2), men i retningslinjer fra The
American College of Obstetricians and
Gynecologists 2002 fremhæver man nu den positive betydning af fysisk aktivitet i graviditeten (3).
Gennem de senere år er der akkumuleret vigtig viden om betydningen af fysisk aktivitet i graviditeten – både om atleter, der fortsætter fysisk træning
af høj intensitet og mængde under graviditeten, og
om inaktive kvinder, der under graviditeten bliver
fysisk aktive. Denne litteraturgennemgang har til
formål at give sundhedspersonalet et evidensbaseret grundlag for rådgivning om motion under graviditeten. Anbefalingerne er begrænset til den normale graviditet og den normale fødsel.

II.F.2 Fysisk aktivitet i relation til graviditet: betydning for fødsel og barn
II.F.2.a Fysisk aktivitet af stor mængde og
høj intensitet
En 33-årig maratonløber blev gravid og ventede tvillinger (4). Hendes bedste tid var et maratonløb
(42,195 km) på 2 timer og 36 min. Før konceptionen vejede hun 49,7 kg, hendes VO2max var 66,4
ml/kg/min. Da hun blev gravid, nedsatte hun sin

træningsmængde fra 155 km/uge til 107 km/uge og
nedsatte intensiteten fra 140-180 slag/min til 130140 slag/min. Vægtøgningen under graviditeten var
på 7 kg. Hendes blodtryk var stabilt, og der var intet
fald i hæmoglobin (målt sidste gang i henholdsvis 35.
og 36. graviditetsuge). Hun ophørte med sin træning
3 dage før hun ved elektivt sectio nedkom med raske
tvillinger, som vejede 2,21kg og 2,3 kg. Træningen
blev genoptaget otte dage efter.
Denne og mange andre anekdoter peger på, at
kvinder, der er meget fysisk aktive før graviditeten,
kan fortsætte træning på et højt niveau under graviditeten. Clapp et al (5) undersøgte 46 kvinder,
som før konceptionen løb 14-68 km/uge med en
hastighed på 3,9-6,1 min/km og en intensitet på
51-83% af maksimum, og 41 kvinder, som dyrkede aerobic 3-11 gange per uge 25-30 min per gang
med en intensitet på 54-90%. Disse kvinder fortsatte med at være fysisk aktive på et niveau, der var
mere end 50% af niveauet før konceptionen.
Enogtyve løbere og 23 aerobicdansere, der var fysisk aktive på samme niveau, ophørte spontant
med fysisk aktivitet i slutningen af 1. trimester.
Forud for graviditeten var der ingen væsentlige
forskelle på de kvinder, der fortsatte med at være
fysisk aktive under graviditeten, og de kvinder, der
ophørte med fysisk aktivitet. Undersøgelsen var
ikke randomiseret, men baseret på selvselektion,
således at kvinderne selv valgte enten at fortsætte
med den fysiske aktivitet under graviditeten eller
at ophøre med at være aktive. Trods mulighed for
selektionsbias tyder undersøgelsens resultater på, at
meget fysisk aktive kvinder kan fortsætte med at være
aktive under graviditeten på et højt niveau uden risiko for fosteret. Undersøgelsens resultater skal her
refereres.
Fødslens start: Megen fysisk aktivitet under graviditeten havde ingen indflydelse på, hvornår og hvorledes fødslen startede. Der var ikke flere kvinder
med for tidlig (præterm) fødsel (<37,5 uge) blandt
de kvinder, der fortsatte med den fysiske aktivitet,
end blandt dem, der blev inaktive. Blandt de meget fysisk aktive kvinder var der heller ikke flere,
der fik vandafgang uden veer, og ikke flere, der
havde behov for medikamentel igangsætning af
fødslen. De fysisk aktive kvinder fødte i gennemsnit 5 dage før de inaktive kvinder (Tabel 28).
Fødslens forløb: Blandt de kvinder, der var fysisk
aktive under graviditeten, var der færre, der fødte
ved sectio (6% versus 30%), og der var færre, hos
hvem der var behov for at anvende tang (Figur 1).
Blandt de fysisk aktive kvinder var der således
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relativt flere, der fødte vaginalt. Ved de vaginale
fødsler var der færre blandt de fysisk aktive, hos
hvem der var behov for obstetriske interventioner
både med hensyn til vestimulation, episiotomi og
epiduralanæstesi (Figur 2).
De aktive kvinder havde korterevarende fødsel
vurderet fra åbning på 4 cm til selve fødslen (mean
264 min versus 382 min) (Figur 2). Resultaterne
af andre studier viser, at fysisk aktivitet har enten
ingen effekt eller en positiv effekt på selve fødselsforløbet (6-9).
Barnet: De kvinder, der fortsatte med at være meget fysisk aktive (5;10), fødte børn med normal
vægt, men i gennemsnit var fødselsvægten lidt
mindre (3.369 g versus 3.776 g) (Figur 3).
Reduceret fødselsvægt hos børn født af kvinder,
der er meget fysisk aktive, bekræftes af resultaterne
af andre studier (11;12). Den lave fødselsvægt
skyldes primært, at barnets fedtmasse er reduceret,
mens den fedtfrie masse ikke er påvirket. Dette er
i modsætning til den lave fødselsvægt, man ser hos
børn født af kvinder, der ryger i graviditeten.
Rygerbørn har ikke reduceret fedtmasse, men reduceret fedtfri masse, dvs. muskel- og knoglemasse
(13).
Den let reducerede fødselsvægt hos børn født af
kvinder, der forud for graviditeten er meget fysisk
aktive og bibeholder et meget fysisk aktivt liv, er
således snarere et tegn på sundhed end det modsatte. Blandt børn født af kvinder, der fortsatte fysisk aktivitet i graviditeten, var der færre med mekoniumafgang før fødslen og færre med påvirket
hjertelyd under fødslen (Figur 3).
Andre mindre studier omfattende kvinder med et
lavere niveau af fysisk aktivitet viser, at vedvarende
fysisk aktivitet under graviditeten har enten positiv
effekt på fødselsforløbet eller ingen
effekt i forhold til fødselsforløbet hos kvinder, der
ophører med at være aktive (5;6;8;11;14-18).

Konklusion: Kvinder, der har været meget fysisk
aktive forud for graviditeten, kan fortsætte med at
være fysisk aktive på samme niveau eller reduceret
niveau uden skade for mor eller barn, såfremt
kvinden i øvrigt føler sig alment godt tilpas derved.
II.F.2.b Moderat fysisk aktivitet
I en række studier har man undersøgt relativt
utrænede kvinder, der påbegyndte et træningsprogram, efter at graviditeten var indtrådt.
Seksogfyrre utrænede kvinder blev randomiseret til
en træningsgruppe eller en kontrolgruppe i 8. graviditetsuge (19). Træningsgruppen udførte vægtbærende fysisk aktivitet 3-5 gange om ugen resten
af graviditeten i form af løb på løbebånd, stepmaskine eller step aerobic. Træningsgruppen fødte
børn, der var lidt større end kontrolgruppens børn
(3.660 g versus 3.430 g) og lidt længere (51,8 cm
versus 50,6 cm) (Figur 4). Fosterets fedtfrie masse
var signifikant større i træningsgruppen, og de, der
trænede mest, fik børn med den største fedtfrie
masse (Figur 4).
Det tidspunkt i graviditeten, hvor kvinden udfører
en større mængde fysisk aktivitet, er i sig selv af
betydning for fosterets vægt. Fysisk aktivitet har
indflydelse på placentas størrelse, men påvirkningen sker tidligt i graviditeten. Stor træningsmængde
tidligt i graviditeten ”primer” placenta således, at
den tiltager mere i størrelse end hos en gravid
kvinde, der er inaktiv. Placentatilvæksten skyldes
først og fremmest, at størrelsen af villi tiltager
(20). Hvis man har lav træningsmængde tidligt i
graviditeten og skifter til høj træningsmængde sent
i graviditeten, påvirkes placentas størrelse ikke
(21).
I et studium randomiserede man 75 moderat trænede kvinder til tre forskellige træningsgrupper. Alle
udførte vægtbærende træning ved en intensitet
svarende til 55-60% af den maksimale iltoptagelse
før graviditeten (21). Træningen blev påbegyndt i
uge 8 og fortsatte gennem hele graviditeten.

TABEL 28
Den procentuelle forekomst af præterm fødsel, vandafgang før veer og igangsætning af fødsel samt gestationslængde hos meget fysisk aktive kvinder, hvor nogle fortsatte fysisk aktivitet af høj mængde og intensitet under graviditeten (n=87), og nogle ophørte med den fysiske
aktivitet, da de blev gravide (n=44)(5).

Præterm fødsel (<37,5 uge)
Vandafgang før veer
Igangsætning af fødsel
Gestationslængde
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Kontrol (n=44)
9%
29%
13%
282 ± 6 dage
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8%
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Figur 1 a-c

Blandt meget fysisk aktive
kvinder var der nogle, der
valgte at fortsætte med fysisk aktivitet af høj mængde
og intensitet under graviditeten (n=87), mens andre ophørte med at være fysisk aktive, da de blev gravide
(n=44). Blandt de fysisk aktive var der færre, der fødte
ved sectio (p=0,01), og ved
vaginal fødsel var der hos
færre behov for brug af tang
(p=0,01)(5).

Figur 2 a-d

Blandt meget fysisk aktive
kvinder, der valgte at fortsætte med fysisk aktivitet af
høj mængde og intensitet
under graviditeten (n=87), var
der, i forhold til kvinder, der
blev inaktive, da de blev gravide (n=44), færre, der fik
foretaget episotomi (p=0,01),
færre, der havde abnormt vemønster (p=0,01), og færre,
der fik epiduralanæstesi
(p=0,01). Hos de fysisk aktive
kvinder var fødselsvarigheden kortere (p=0,01)(5).

Figur 3 a-c

Meget fysisk aktive kvinder,
der valgte at fortsætte med
fysisk aktivitet af høj mængde og intensitet under graviditeten (n=87), fødte i forhold til kvinder, der blev inaktive, da de blev gravide
(n=44), børn med en mindre
fødselsvægt (p=0,01)(5).
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Én gruppe trænede lav mængde i første halvdel af
graviditeten og øgede midtvejs i graviditeten til
stor mængde (Lav-Høj). Én gruppe udførte moderat mængde fysisk aktivitet gennem hele graviditeten (Mod-Mod), og den sidste gruppe udførte høj
mængde tidligt i graviditeten og lav mængde i sidste halvdel (Høj-Lav). Der var ingen forskelle på
Lav-Høj og Mod-Mod, mens Høj-Lav-gruppen
fik størst placenta. I Høj-Lav-træningsguppen var
fødselsvægten og børnenes længde signifikant større end i Lav-Høj-gruppen. Den større fødselsvægt
kunne tilskrives en øgning i både den fedtfrie masse og en øgning i fedtmassen. Der var en sammenhæng mellem placentas størrelse og fosterets størrelse.
En metaanalyse (22) var baseret på 10 kontrollerede metodologisk svage studier, der omfattede 688
kvinder. I flere af studierne var randomiseringsproceduren tvivlsom (14;19;23-29). Interventionen
var moderat konditionstræning 2-3 gange per uge.
Studierne var heterogene med hensyn til kvindernes aktivitet før graviditeten og med hensyn til,
hvornår i graviditeten interventionen blev påbegyndt. I fem studier kunne man påvise en konditionseffekt. Studiernes heterogenicitet muliggjorde
ikke en samlet konklusion vedrørende karakteristika hos mødre eller børn.
Konklusion: Fysisk træning tidligt i graviditeten
”primer” placenta, som tiltager i størrelse. Barnets
fødselsvægt tiltager følgelig. Kvinder, der først øger
mængden af fysisk træning midt i graviditeten, føder børn med lavere fødselsvægt end kvinder, der
reducerer mængden af fysisk aktivitet i slutningen
af graviditeten.

II.F.2.c Styrketræning
Gennem de seneste 20-30 år har tiltagende mange
unge kvinder dyrket styrketræning regelmæssigt.
Der foreligger imidlertid kun få undersøgelser om
styrketræning og graviditet.
Hall og Kaufmann (15) inkluderede 845 gravide
kvinder ved første graviditetskontrol. Alle kvinder
fik tilbudt et træningsprogram, der bestod af 5
min opvarmning på løbebånd eller ergometercykel, styrketræning i maskiner og aerob træning på
cykler, til de fik en puls på omkring 140. Den progressive styrketræning var individuelt doseret.
Hver træningsperiode var på 45 min, og kvinderne blev opfordret til at træne 3 gange om ugen
indtil fødsel.
Kvinderne blev inddelt i 4 grupper i henhold til
det antal træningssessioner, de reelt gennemførte:
Kontrol (n=393, mean 0,8 sessioner (spændvidde
0-10)); Lav (n=82, mean 15 sessioner (spændvidde
11-20)); Medium (n=109, mean 32 sessioner
(spændvidde 21-59)) og Høj (n=61, mean = 64
sessioner (spændvidde 60-99)). De 61 kvinder, der
blev klassificeret som Høj, havde korterevarende
hospitalsindlæggelse i forbindelse med fødslen,
færre fik sectio, deres børn havde højere Apgar
score, og fødselsvægten var større end hos kontrolpersonerne (Figur 3). Der var ingen alvorlige komplikationer i træningsgrupperne. Det skal bemærkes, at studiet ikke var randomiseret, de fire grupper blev formet på baggrund af selvselektion. Et
andet studium viste, at styrketræning mindskede
insulinbehovet hos kvinder med gestationel diabetes (se side 5) (30).

Figur 4 a-c

Utrænede kvinder (n=46)
blev randomiseret til en træningsgruppe eller en kontrolgruppe i 8. graviditetsuge
(19). Træningsgruppen udførte vægtbærende fysisk aktivitet 3-5 gange om ugen resten
af graviditeten i form af løb
på løbebånd, stepmaskine eller step aerobic. Kvinderne i
træningsgruppen fødte børn,
der var lidt større (p=0,01) og
lidt længere (p=0,01) end de
børn, der blev født af
kvinderne i kontrolgruppen.
Den fedtfrie masse var størst
hos træningsgruppens børn
(p=0,01).
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Avery et al (31) evaluerede det hæmodynamiske
respons hos gravide kvinder og fandt, at blodtrykresponset ved benpres ikke var større hos en gravid
kvinde i 3. trimester end hos en kvinde, der ikke
var gravid. Styrketræning i siddende stillinger accelererede fosterets hjertefrekvens, mens styrketræning i liggende stilling gav anledning til kortvarige
decelerationer i hjertefrekvensen.
Konklusion: Der er ingen evidens for, at styrketræning under graviditeten har negative konsekvenser
for mor og barn. Kvinderne bør fortrinsvis styrketræne i siddende stilling.

II.F.3 Fysisk aktivitet: betydning for
infertilitet og abort
I et dansk studium undersøgte og fandt man en
sammenhæng mellem stor mængde fysisk aktivitet
og risiko for abort på implantationstidspunktet
(32). I undersøgelsen indsamlede man regelmæssigt urin fra kvinder med graviditetsønske og kunne påvise HCG-stigning før klinisk graviditet.
Undersøgelsen omfattede 181 graviditeter.
Spontan abort forekom hos 51 gravide, hvoraf 19
tilfælde var klinisk diagnosticeret, mens 32 tilfælde
var subkliniske graviditeter påvist alene ved HCGanalyse. Hård, men ikke moderat mængde fysisk aktivitet af høj intensitet (langdistanceløb, udmattende

tenniskamp eller løft af tunge vægte) 7-9 dage efter estimeret ovulation var associeret med en øget
abortrisiko ca. 2 uger senere (RR 2,5; 95% CI
1,3-4,6). Hård fysisk aktivitet påvirkede kun
abortrisikoen meget tidligt i graviditeten – så tidligt, at klinisk graviditet typisk ikke var erkendt. I
andre studier har man ikke fundet sammenhæng
mellem fysisk aktivitet og infertilitet hos kvinder,
der fortsatte stor mængde fysisk aktivitet af høj intensitet i den perikonceptionelle periode (33) (34).
I et casekontrolstudium fandt man, at kvinder, der
var fysisk aktive (svømning, jogging, aerobic)
under graviditeten, havde nedsat risiko for abort i
forhold til inaktive gravide kvinder (OR 0,6; 95%
CI 0,4-1,1)(35).
Konklusion: En sammenhæng mellem meget tidlig
abort og meget hård fysisk aktivitet på implantationstidspunktet er fundet i ét studium, mens man
i andre studier ikke fandt sammenhæng mellem
fysisk aktivitet og abortrisiko eller fysisk aktivitet
og infertilitet. Generelt er der derfor ikke anledning til at råde kvinder med graviditetsønske til at
afstå fra fysisk aktivitet. Til kvinder, der tidligere
har haft én eller flere aborter, er det rimeligt at fraråde meget hård fysisk aktivitet.
II.F.3.a Graviditet og arbejdsbelastning på job
Langvarigt stående arbejde (>7 timer/dag) hos kvinder, der tidligere havde haft mere end to aborter

Figur 5 a-d
Gravide kvinder (n=845) fik
ved første graviditetskontrol
tilbudt et styrketræningsprogram omfattende 5 min opvarmning på løbebånd eller ergometercykel, styrketræning i
maskiner og aerob træning på
cykler, til de fik en puls på omkring 140. Hver træningsperiode var på 45 min. Kvinderne
blev inddelt i 4 grupper i henhold til det antal træningssessioner, de reelt gennemførte:
Kontrol (n=393, mean 0,8 sessioner (spændvidde 0-10)); Lav
(n=82, mean 15 sessioner
(spændvidde 11-20)), Medium
(n=109, mean 32 sessioner
(spændvidde 21-59)) og Høj
(n=61, mean = 64 sessioner
(spændvidde 60-99)). De 61
kvinder, der blev klassificeret
som Høj, havde korterevarende hospitalsindlæggelse i forbindelse med fødslen (p=0,01),
færre fik sectio (p=0,01), og
deres børn havde højere
Apgar-score (p=0,01) samt
større fødselsvægt (p=0,01)(15).
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var associeret med en øget risiko for fornyet abort
(OR 4,3; 95% CI 1,6-11,7), mens stående arbejde
ikke var en risikofaktor for kvinder, der ikke tidligere havde haft aborter (36). Kvinder, der løftede
mere end 7,5 kg mere end 15 gange daglig, havde
reduceret abortrisiko (OR 0,4), og kvinder, der
passede egne små børn i hjemmet, havde ligeledes
let nedsat abortrisiko.
I et prospektivt studium kvantificerede man arbejdsmængden (varighed, tunge løft, kortvarige
meget tunge løft) hos 260 kvinder med varierende
fysisk krævende arbejde (rengøringsassistenter,
køkkenarbejdere, sekretærer, telefonpassere).
Mængden af moderat til hårdt arbejde havde ingen effekt på abortrisiko, men pludselige meget
hårde løft (peak pressure) og arbejde i foroverbøjet
stilling var associeret med øget abortrisiko (OR
3,2; 95% CI 1,3-9,8), mens løft af tunge genstande ikke i sig selv var associeret med øget abortrisiko (OR 1,1; 95% CI 0,3-3,4)(37).
I et casekontrolstudium blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem arbejdsmængde, fysisk
aktivitetsniveau på arbejde eller skiftearbejde og
abortrisiko (38), mens kvindernes motivation for
at arbejde var af betydning. Kvinder, der udelukkende arbejdede af finansielle grunde, havde en
højere abortrisiko end kvinder, der havde et lystbetonet forhold til deres job. I et dansk studium
fandt man ingen sammenhæng mellem job og fertilitet (39).
Ubekvemme arbejdsstillinger øger risikoen for
bækkensmerter (40). I en række ældre studier har
man fundet, at kvinder med hårdt fysisk krævende
arbejde hyppigere fødte før terminen og/eller fødte
børn med lavere fødselsvægt (41-44), mens man i
andre studier ikke har bekræftet en sådan
sammenhæng (45;46) (47).
I en casebaseret dansk registerundersøgelse (48)
undersøgte man 24.362 graviditeter og fandt, at
kvinder med stressfulde job havde en let øget
abortrisiko (OR 1,28; 95% CI 1,05-1,57) og en
øget risiko for at få børn med lav fødselsvægt (OR
1,46; 95% CI 1,05-2,04). Der var ingen sammenhæng mellem job og kongenitale malformationer
eller død.
Konklusion: Der er især i ældre studier fundet nogen association mellem hårdt fysisk krævende arbejde og risiko for abort, tidlig fødsel eller lav fødselsvægt, men resultaterne er ikke entydige. Det
anbefales, at den gravide kvinde beskyttes mod
langvarigt stående arbejde og pludselige tunge løft
samt arbejde i foroverbøjet stilling. Arbejde, der
indebærer moderate løft eller moderat aerob fysisk
aktivitet, er ikke skadelig.
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II.F.4 Fysisk aktivitet som forebyggelse og
behandling af graviditetsbetingede
medicinske sygdomme
II.F.4.a Gestationel diabetes (svangerskabssukkersyge)
Ved gestationel diabetes forstås glukoseintolerance
af varierende sværhedsgrad, som debuterer eller diagnosticeres første gang under en graviditet.
Glukoseintolerance defineres i Danmark ved 2-timers-værdi ved oral glukosebelastning (75 gram
glukose) ≥ 9 mmol/l (kapillærfuldblod eller veneplasmaglukose)(49;50). Ved den første graviditetskontrol hos en praktiserende læge (uge 8-10) vurderes det, om den gravide skal screenes for diabetes. Med kendskab til risikofaktorer for gestationel
diabetes anbefales det, at følgende bør screenes for
gestationel diabetes mellitus: kvinder, der har maternel familiær disposition til diabetes, kvinder,
der tidligere har født børn ≥ 4.500 gram, kvinder
med et prækonceptionelt BMI ≥ 27 kg/m2,
kvinder, der tidligere har haft gestationel diabetes
mellitus og gravide med glukosuri uanset tidspunktet i graviditeten. Gestationel diabetes forekommer i Danmark hos 2-3% af alle gravide.
Omkring 40% af kvinder med gestationel diabetes
vil få diabetes (overvejende type 2) i løbet af de
kommende 7 år (51;52). Hormonændringer i forbindelse med graviditeten er omfattende og inkluderer østrogen, prolactin, HCG, kortisol og progesteron. Den diabetogene effekt af disse hormoner fører til insulinresistens og øget insulinbehov.
Energibehovet øges under graviditeten (53) og
medfører fald i fasteblodglukose, men stigning i
den postprandiale glukoneogenese og blodglukoseværdier. For at modvirke insulinresistensen øges
insulinproduktionen i løbet af graviditeten. Hos
personer med gestationel diabetes findes der
multiple metaboliske defekter (54) inkl. nedsat
glukoseoptagelse i musklerne.
Det er velkendt, at fysisk aktivitet øger insulinfølsomheden og den insulinstimulerede glukoseoptagelse i musklerne (55). I observationelle studier
(56;57) og flere mindre behandlingsstudier (5861) har man vist, at fysisk aktivitet før og/eller
under graviditeten nedsætter risikoen for gestationel diabetes mellitus. I et prospektivt kohortestudium omfattende 909 normotensive nondiabetiske
kvinder fik 42 (4,6%) gestationel diabetes (62).
Resultater fra dette studium gengives nedenfor.
Fysisk aktivitet før graviditet: Kvinder som var fysisk aktive i året forud for graviditet havde en reduceret risiko på 56% for at få gestationel diabetes
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efter justering for alder, race, paritet og BMI forud
for graviditeten (RR 0,44; 95 % CI 0,21-0,91)
(Figur 6).
Det gennemsnitlige antal timer per uge, hvor
kvinderne var fysisk aktive, var 4,2. Kvinder, der
var aktive mere end 4,2 timer per uge, havde i forhold til inaktive kvinder en reduceret risiko på
76% (korrigeret RR 0,24; 95% CI 0,10-0,64).
Stort energiforbrug var også associeret med reduceret risiko for at få gestationel diabetes mellitus.
Kvinder, der samlet havde et højt energiforbrug
pga. fysisk aktivitet, havde 74% reduceret risiko
for at få gestationel diabetes (korrigeret RR 0,26;
95 % CI 0,10-0,65).
Fysisk aktivitet under graviditeten: Når den isolerede effekt af fysisk aktivitet under selve graviditeten
blev vurderet, var der en tilsyneladende beskyttende effekt af at være fysisk aktiv, men dette fund var
insignifikant (Figur 6). Dye et al (56) fandt, at
maternel fysisk aktivitet under graviditeten var associeret med 47% reduktion af risikoen for at få
gestationel diabetes blandt fede kvinder efter stratificering for BMI før graviditeten.
Fysisk aktivitet før og under graviditeten: Kvinder,
der var fysisk aktive både før og i løbet af graviditeten, havde en reduceret risiko på 69% for at få
gestationel diabetes, efter justering for alder, race,
paritet og BMI før graviditet (RR 0,31; 95 % CI
0,12-0,79) (Figur 6).
Konklusion: Fysisk aktivitet før og under graviditet
forebygger gestationel diabetes. Fysisk træning er
en væsentlig del af behandlingen for gestationel diabetes.

II.F.4.b Præeklampsi (svangerskabsforgiftning) og gestationel hypertension
Præeklampsi forekommer ved 3-5% af alle graviditeter. Præeklampsi er associeret med mange risici.
Fosteret er i risiko for intrauterin vækstretardering
og død, mens moderen risikerer kramper
(eclampsia), nyreinsufficiens, lungeødem, apopleksi og død. Præeklampsi er den næsthyppigste årsag
til maternel død (63).
Præeklampsi optræder efter 20. graviditetsuge og
defineres som graviditetsinduceret vedvarende
hypertension (>140/90) og proteinuri.
Præeklampsi og gestationel hypertension, dvs. graviditetsinduceret hypertension uden proteinuri,
udgør formentlig et kontinuum (64).
Risikofaktorer for præeklampsi er højt BMI, mens
rygning under graviditeten delvis beskytter mod at
få præeklampsi (65;66). Kvinder, der har haft præeklampsi i graviditeten, er ofte insulinresistente og
har haft hyperinsulinæmi i flere år efter (67;68).
Man har længe vidst, at kronisk hypertension hos
forældre er en risikofaktor for præeklampsi (6973), og for nylig er det vist, at diabetes hos forældre ligeledes er en risikofaktor for præeklampsi
(74). Sammenlignet med kvinder, hvor ingen af
forældrene havde hypertension, har kvinder med
kun maternel hypertension (OR 1,9), kun paternel hypertension (OR 1,8) eller både maternel og
paternel hypertension (OR 2,6) signifikant øget risiko for at få præeklampsi. OR for kvinder med
mindst én hypertensiv forældre og en hypertensiv
søskende er 4,7 (95% CI 1,9-11,6). Både maternel
(OR 2,1; 95% CI 0,9-4,6) og paternel (OR 1,9;
95% CI 1,0-3,2) diabetes er associeret med øget
risiko for at få præeklampsi. Kvinder med en diabetisk søskende har 4,7 gange øget risiko for at få
præeklampsi (95% CI 1,1-19,8). For kvinder med

Figur 6
I et prospektivt kohortestudium omfattende 909 normotensive nondiabetiske kvinder fik 42 (4,6%) gestationel
diabetes (62). Kvinder, som var fysisk
aktive i året forud for graviditeten,
havde en reduceret risiko på 56% for
at få gestationel diabetes efter justering for alder, race, paritet og BMI
forud for graviditeten (RR 0,44; 95 %
CI 0,21-0,91). Når den isolerede effekt
af fysisk aktivitet under selve graviditeten blev vurderet, var der en tilsyneladende beskyttende effekt af at
være fysisk aktiv, men dette fund var
insignifikant. Kvinder, der var fysisk
aktive både før og under graviditeten,
havde en reduceret risiko på 69% for
at få gestationel diabetes efter justering for alder, race, paritet og BMI før
graviditet (RR 0,31; 95 % CI 0,12- 0,79).
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mindst én hypertensiv forælder og mindst én diabetisk forælder er OR for præeklampsi 3,2 (95%
CI 1,6-6,2) i forhold til, hvis ingen af forældrene
har disse diagnoser (74).
Gestationel diabetes er en risikofaktor for at få
præeklampsi og gestationel hypertension (75;76).
Kvinder, der får præeklampsi, må således antages
at være genetisk diponerede for det metaboliske
syndrom og/eller fra forældrene at have tilegnet sig
en livsstil associeret med hypertension og insulinresistens, der gør dem mere udsatte for at få præeklampsi. I overensstemmelse hermed er der en
betydelig øget risiko (14%) for at få præeklampsi
hos andengangsgravide, der tidligere har haft præeklampsi. Der er mange hypoteser om årsagerne til
præeklampsi. For nylig er det foreslået, at præeklampsi til dels er en manifestation af insulinresistens (77). Med en sådan forklaring på præeklampsi er det ikke overraskende, at regelmæssig fysisk
aktivitet forebygger præeklampsi. Der er således
stærk evidens for, at fysisk aktivitet er effektiv i behandlingen af hypertension generelt (78-80), og at
moderat fysisk træning forebygger type 2-diabetes
hos personer med insulinresistens (81-84) og forbedrer den metaboliske kontrol hos personer med
type 2-diabetes (85).
Regelmæssig fysisk aktivitet i de første 20 uger af
graviditeten (86;87) og året forud for graviditet
(86) forebygger præeklampsi (86). Sørensen et al
(86) udførte et casekontrolstudium omfattende
201 kvinder med præeklampsi (hypertension og
proteinuri) uden kramper, hæmolyse, leverpåvirkning eller hæmoragisk diatese.
Kontrolgruppen var normotensive kvinder
(n=383), som var matchet for alder og antal graviditeter og ikke tidligere havde haft hypertension.
Spørgeskemaundersøgelsen omfattede fysisk aktivitet

Figur 7
Et casekontrolstudium omfattende 201
kvinder med præeklampsi og en kontrolgruppe af normotensive kvinder
(n=383), som var matchet for alder og
antal graviditeter og ikke tidligere havde haft hypertension (86). Kvinder der
var fysisk aktive i de første 20 uger af
graviditeten havde 35% reduceret risiko
for at få præeklampsi i forhold til helt
inaktive kvinder (OR 0,65; 95% CI 0,430,99). Fysisk aktivitet i fritiden før graviditeten var associeret med en insignifikant reduktion i risikoen for at få
præeklampsi på 33% (adjusted OR 0,67;
95% CI 0,42-1,08). Kvinder, der var fysisk aktive både før og under graviditeten, havde en 41% reduceret risiko for
at få præeklampsi efter justeringer for
mulige konfoundere (OR 0,59; 95% CI
0,35-0,98).
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i de første 20 uger af graviditeten og 1 år før graviditet. I det følgende rapporteres der udelukkende
om data, der i mulitivariatanalyse er korrigeret for
alder, nulliparitet, etnicitet, uddannelsesniveau,
rygning, ægteskabelig status og BMI forud for graviditeten.
II.F.4.c Fysisk aktivitet i de første 20 uger af
graviditeten
Sørensen et al (86) fandt, at kvinder, der var fysisk aktive i de første 20 uger af graviditeten, havde 35% reduceret risiko for at få præeklampsi i
forhold til helt inaktive kvinder (OR 0,65; 95%
CI 0,43-0,99) (Figur 7). Den beskyttende effekt
af fysisk aktivitet var gældende for både førstegangs- og fleregangsfødende kvinder. Mængden
af fysisk aktivitet (uafhængig af intensitet) var inverst korreleret til risikoen for at få præeklampsi
(p for trend = 0,018). Ligeledes var høj intensitet
af den fysiske aktivitet inverst relateret til risikoen for at få præeklampsi (p for trend = 0,007).
Det samlede energiforbrug beregnet som METtimer per uge ved fysisk aktivitet var ligeledes en
risikofaktor for at få præeklampsi (p for trend
0,01). Kvinder, som forbrugte > 9 MET-timer
per uge, svarende til 1,5 times intens fysisk aktivitet i form af f.eks. jogging, løb eller aerobic eller 2,25 timers fysisk aktivitet ved moderat intensitet, såsom frisk gang eller cykling i roligt tempo, havde en reduceret risiko på 41% for at få
præeklampsi i forhold til inaktive kvinder.
Langsom gang havde ingen sikker beskyttende effekt, mens hurtig gang beskyttede mod præeklampsi. Gang på trapper havde i sig selv en beskyttende effekt. Kvinder, der i øvrigt var inaktive, men gik blot 1-4 etager daglig havde 29% reduceret risiko for at få præeklampsi.

391_SST_Haandbog (122-147)

17/05/05

15:03

Side 133

Marcoux et al (87) nåede frem til næsten samstemmende konklusioner. I et casekontrolstudium
omfattende 172 kvinder med præeklampsi fandt
man, at fysisk aktivitet i fritiden reducerede risikoen for at få præeklampsi med 33% (adjusted RR
0,67; 95% CI 0,46-0,96) og gav en risikoreduktion på 25% for gestationel hypertension.
II.F.4.d Fysisk aktivitet før graviditeten
Fysisk aktivitet i året forud for graviditet blev også
evalueret af Sørensen et al (86). Fysisk aktivitet i
fritiden var associeret med en reduktion i risiko for
at få præeklampsi på 33% (adjusted OR 0,67;
95% CI 0,42-1,08) (Figur 7). Det var intensiteten
af den fysiske aktivitet, der var af betydning
(p<0,001 for trend). Daglig gang på trapper forud
for graviditeten reducerede risikoen for at få præeklampsi, også hos de i øvrigt helt inaktive
kvinder.
II.F.4.e Fysisk aktivitet før og under
graviditeten
De fleste kvinder var enten inaktive både før og
under graviditeten eller aktive både før og under
graviditeten. Kvinder, der kun var aktive før, men
ikke aktive under graviditeten, havde samme risiko
for at få præeklampsi, som dem, der var inaktive
både før og under. Der var ganske få kvinder, som
havde været inaktive før og blev aktive under graviditeten, og der kan ikke drages konklusioner for
denne gruppe. Kvinder, der var fysisk aktive både
før og under graviditeten havde en 41% reduceret
risiko for at få præeklampsi efter justeringer for
mulige konfoundere (OR 0,59; 95% CI 0,350,98) (Figur 7).
Konklusion: Fysisk aktivitet før og under graviditeten forebygger præeklampsi. Den beskyttende effekt af at være fysisk aktiv mistes tilsyneladende,
hvis man som følge af graviditeten ophører med at
være aktiv.

II.F.5 Fysisk aktivitet – betydning for graviditetsrelaterede smerter og inkontinens
II.F.5.a Rygsmerter og bækkensmerter
Omkring 50% af alle gravide kvinder oplever rygsmerter eller bækkensmerter (i daglig tale ”bækkenløsning”) (88-96). Hos 9-15% beskrives smerterne som alvorlige (89;90;94;97). I den internationale litteratur er der ikke enighed om, hvilke
termer der skal anvendes til at beskrive bækkensmerter i graviditeten, og de diagnostiske kriterier
er uklare (98).

Ætiologi og patogenese til bækkensmerter er uklar,
men i de fleste hypoteser fokuserer man på ændret
tryk på pelvis som følge af vægtøgning og ustabilitet af bækkenets ligamenter pga. hormonændringer under graviditeten (99-101). Smerter i ryg og
bækken er den hyppigste årsag til sygefravær
blandt gravide kvinder (102-104).
Graviditetsrelaterede bækkensmerter koster det
danske samfund 300.000 sygedage årlig (40).
I en metaanalyse inkluderede man 9 studier omfattende 1.350 kvinder. Studierne var heterogene
og af varierende kvalitet. Interventionerne havde
karakter af fysioterapi snarere end af konditionseller styrketræning og muliggjorde ingen stærke
konklusioner vedrørende effekt af fysisk træning
(105).
I et studium undersøgte man effekten af rygøvelser
i 8 uger og fandt ingen effekt på smerte og funktionel status hos træningsgruppen i forhold til
kontrolgruppen (106). I et andet studium undersøgte man effekten af vandgymnastik og fandt lavere sygefravær i træningsgruppen (107). Kvinder,
der var fysisk aktive mere end 45 min per uge før
graviditeten, havde mindre sygefravær som følge af
rygsmerter (104).
I et dansk studium omfattende 311 tilfælde af nyopståede bækkensmerter hos 1.600 gravide
kvinder rapporterede man om, at de kvinder, der
fik bækkensmerter i graviditeten, forud for graviditeten udførte mindre motion end de kvinder,
der ikke fik bækkensmerter (40).
Konklusion: Kvinder, der forud for graviditeten
fulgte de generelle anbefalinger om 30 min daglig
moderat fysisk aktivitet, havde færre bækkensmerter under graviditeten. Kvinder med ryg- og bækkenbesvær under graviditeten kan med fordel udføre ikkevægtbærende aktiviteter som f.eks. svømning, vandgymnastik og cykling.
II.F.5.b Inkontinens
Urininkontinens defineres af The International
Continence Society som ”besvær med ufrivillig
vandladning”. Urininkontinens forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd og varierer mellem
10% og 30% for kvinder i alderen 15-64 år.
Forekomsten af urininkontinens er højere under
og efter en graviditet. Under graviditeten er prævalensen angivet til at være 20-67% og efter graviditeten til at være 0,3-44% (108-110). Selve graviditeten og en vaginal fødsel, herunder især episiotomi og vacuumekstraktion, øger risikoen for at få
inkontinens (109) pga. skader på fascier, ligamenter, bækkenbundens muskler og nerver til blærehals og uretra.
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Træning af bækkenbunden efter fødsel er effektiv i
forebyggelse og behandling af urininkontinens
(111-115). For nylig er det vist, at træning af bækkenbunden under graviditeten forebygger inkontinens både under og efter graviditeten (116). I alt
302 kvinder blev randomiseret til en træningsgruppe (n=148) eller en kontrolgruppe (n=153)
(116).
Træningsgruppen gennemførte et 12-ugers-træningsprogram (mellem 20. graviditetsuge og 36.
graviditetsuge) af bækkenbundens muskulatur.
Træningsgruppen trænede med en fysioterapeut
60 min per uge. Kvinderne blev undervist i at udføre nærmaksimale kontraktioner af bækkenbunden og holde kontraktionen i 6-8 sekunder og derefter at udføre 3-4 hurtige kontraktioner.
Hvileperioden mellem hver session var på 6 sekunder. Gruppetræningen blev udført i liggende,
siddende, knælende eller stående stillinger med
spredte ben for at stimulere specifik træning af
bækkenbundens muskulatur. Kvinderne blev herudover opfordret til at udføre 8-12 intensive
kontraktioner af bækkenbunden to gange daglig.
Korrekt kontraktion blev testet ved vaginal palpation. Urininkontinens forekom i 36. graviditets
uge hos 32% i træningsgruppen og hos 48% i
kontrolgruppen og 3 mdr. efter hos 20% i træningsgruppen og 32% i kontrolgruppen.
Konklusion: Urininkontinens under og efter graviditeten kan forebygges ved træning af bækkenbundens muskulatur under graviditeten.

fysiske aktivitet såsom løb, aerobic og træning på
stepmaskine, og en del fysisk aktive kvinder ophører spontant med denne form for aktivitet i slutningen af graviditeten (120). Kvinderne angiver
ofte kvalme, træthed og ubehag/smerter i bækkenet som årsag til ophør med vægtbærende aktiviteter. Ved vægtbærende aktiviteter er den fysiske formåen i 6. graviditetsmåned faldet til omkring
50% af niveauet før graviditeten. Ved svømning
og cykling er kvindens vægt ikke af væsentlig betydning for det arbejde, hun kan udføre. I overensstemmelse hermed er der i graviditeten ikke
nedsat præstation ved ikkevægtbærende aktiviteter
(14;28).
Der er få studier, hvori man finder effekt af moderat fysisk aktivitet på moderens kropsvægt eller
kropssammensætning (119;121). I to studier,
hvori kvinder udførte en meget stor mængde fysisk aktivitet gennem hele graviditeten, var vægtøgningen under graviditeten mindre hos de
kvinder, der trænede, end hos kontrolgruppen
(7;119).
Der er ingen specifikke rapporter om idrætsskader
under graviditeten, men et estimat er, at det forekommer hos ca. 1% (33). Den lave incidens skyldes formentlig, at gravide kvinder spontant er
mere forsigtige og opmærksomme på at undgå
skader, og det synes da også rimeligt at fraråde gravide kvinder deltagelse i hård kontaktsport med risiko for abdominaltraumer eller sport med risiko
for fald, herunder at henlede opmærksomheden
på, at tyngdepunktet ændres i slutningen af graviditeten med risiko for ubalance og fald ved pludselige bevægelser.

II.F.6 Graviditet og kondition
De fleste studier viser, at kvinder, der fortsætter eller iværksætter et træningsprogram under graviditeten, forbedrer deres kondition relativt i forhold
til kvinder, der ikke træner (6-8;14;28;29;117119).
Meget fysisk aktive kvinder (n=20), der blev gravide og fortsatte med at være fysisk aktive under graviditeten, men i reduceret intensitet og omfang,
havde 36-44 uger post partum et højere gennemsnitligt VO2max end en kontrolgruppe bestående af
fysisk aktive kvinder (n=20), der ikke blev gravide
og havde et uændret højt niveau af fysisk aktivitet
(118). Det forhold, at selve graviditetstilstanden
bedrer konditionen, tilskrives, at den gravide træner med øget belastning (maven) og psykologiske
faktorer. En anden mulig forklaring er, at blodvolumen øges under graviditeten, og at graviditeten
virker som bloddoping.
Graviditeten påvirker præstationen ved vægtbærende
134
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Konklusion: Det er i høj grad muligt at træne
under graviditeten i et sådant omfang, at der opnås en væsentlig forbedring af konditionen. Hos
personer, der træner, har selve graviditetstilstanden
en konditionsfremmende effekt. Vægtøgning
under graviditeten er mindre hos kvinder, der træner meget under graviditeten.

II.F.7 Fysisk aktivitet efter fødslen
De fysiologiske og morfologiske ændringer, der
indtræder under graviditeten persisterer i 4-6 uger
efter fødslen. De fleste kvinder vil gradvis kunne
genoptage det fysisk aktivitetsniveau, de havde, før
de blev gravide (122). Afhængig af hvor aktive
kvinderne har været under graviditeten, vil nogle
genoptage deres sædvanlige motionsvaner i løbet
af få dage eller uger, mens andre behøver længere
tid for at genvinde kondition og styrke. Det vil
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typisk tage 2-3 mdr. før kvinden opnår samme niveau af fysisk aktivitet som før graviditeten. Der er
ikke videnskabeligt belæg for at foreslå begrænsninger i motionsform (f.eks. løb eller hop), men
det er vigtigt, at kvinden både under og efter graviditeten udfører knibeøvelser med henblik på at
styrke bækkenbunden. Et generelt råd er at respektere smerter. Hvis kvinden har fået foretaget episiotomi, vil det som regel være vanskeligt at cykle,
mens mange vil være i stand til at jogge og løbe.
Efter sectio kan smerter være en begrænsende faktor. Der er ingen formelle grænser for, hvornår
man kan/må være fysisk aktiv efter sectio. Nogle
kan begynde at træne 2 uger efter sectio, andre må
vente 4 uger eller mere.
II.F.7.a Amning
I et enkelt studium fandt man, at koncentrationen
af IgA i modermælk faldt efter hård fysisk aktivitet. IgA-koncentrationen i modermælk var imidlertid normaliseret i løbet af 1 time (123). I andre
studier har man fundet, at fysisk træning ikke har
effekt på hverken kvaliteten eller kvantiteten af
modermælk eller på barnets vækst (124-126).
II.F.7.b Fysisk aktivitet og maternel vægt
efter overstået graviditet
Kvinder, der var overvægtige 4 uger efter en veloverstået fødsel, blev randomiseret til en kontrolgruppe eller en ”diætmotionsgruppe”, der havde et
dagligt kaloriedeficit på 500 kcal og var fysisk aktive 45 min 4 gange om ugen. I sidstnævnte gruppe
tabte kvinderne ca. 2 kg per måned og fik markant
bedre kondition. Diæt og motion havde ingen negativ effekt på amning eller på barnets vækst
(127).

anbefalingerne med deres specialist i obstetrik
under graviditeten og egen læge eller specialist før
graviditeten:
1. Alle gravide kvinder bør være moderat fysisk
aktive (Borg-skala 12-13) mindst 30 min om
dagen – uanset hvor aktive de har været forud
for graviditeten.
2. Kvinder med disposition til gestationel diabetes
eller præeklampsi bør være fysisk aktive ud over
de generelle anbefalinger (mængde og intensitet).
3. Styrketræning med lette vægte eller træning i
maskiner kan med fordel påbegyndes under
graviditeten.
4. Konditionstræning (Borg-skala 14-15) kan
med fordel påbegyndes under graviditeten.
5. Ikkevægtbærende fysisk aktivitet anbefales til
kvinder med ryg- eller bækkensmerter og er en
generel anbefaling til kvinder sidst i graviditeten.
6. Kvinder, der har været meget fysisk aktive (konditionstræning af vægtbærende og ikke-vægtbærende type) forud for graviditeten, kan fortsat
være fysisk aktive under graviditeten, evt. på let
reduceret niveau hvad angår mængde og intensitet, så længe de i øvrigt har det godt.
7. Kvinder, der har dyrket hård styrketræning forud for graviditeten, kan fortsætte deres rutine,
så længe de i øvrigt har det godt. Der er få data
på dette område. Indtil videre anbefales det, at
styrketræning af underkroppen ikke intensiveres under graviditeten.
8. Urininkontinens kan forebygges ved træning af
bækkenbundens muskler under graviditeten.

II.F.7.c Humør
I et mindre studium (128) randomiserede man
kvinder, der havde født inden for et år, til moderat
fysisk aktivitet eller til en kontrolgruppe.
Kvinderne i træningsgruppen havde et lavere score
for angst og depression og havde mindre humørudsving.
Konklusion: Fysisk aktivitet efter overstået graviditet fremmer den fysiske og psykiske sundhed hos
mor og barn, uden risiko for barnet.

II.F.8 Anbefalinger
Følgende anbefalinger gælder for raske gravide
med forventet normale fødsler. Gravide med belastet
obstetrisk eller medicinsk anamnese bør diskutere
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TRÆNING SOM TERAPI
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INDLEDNING
Det evidensbaserede grundlag for den fysiske træning af patienter var i mange år spinkelt. Gennem
det sidste årti er der imidlertid akkumuleret betydelig viden vedrørende betydningen af træning
som behandling af en række sygdomme, også sygdomme, som ikke primært manifesterer sig som lidelser i bevægeapparatet. I dag er fysisk træning
indiceret som behandling ved en lang række medicinske sygdomme. I den medicinske verden er
der tradition for at ordinere den behandling, der
i videnskabelige undersøgelser har vist sig at være
den mest effektive med de færreste bivirkninger eller risici. Der er nu evidens for, at fysisk træning i
udvalgte tilfælde er lige så effektiv og i særlige situationer mere effektiv end medicinsk behandling
eller adderer til effekten af den medicinske behandling. I den sammenhæng repræsenterer
”fysisk træning som behandling” ikke et paradigmeskift eller blot et ny princip. Der er snarere tale
om, at der nu er akkumuleret viden i et sådant
omfang, at den skal implementeres.
Her beskrives det evidensbaserede grundlag for fysisk træning som terapi ved en række sygdomme.
Ved valg af de diagnoser, der foreløbig indgår i
håndbogen, har vi skelet dels til sygdommenes
hyppighed, dels til om der var særligt store behov
for fysisk træning. Der er grænsetilfælde mellem
fysisk træning som profylakse og som egentlig behandling. I denne håndbog er inddraget diagnoser,
hvor der er tradition for eller konsensus om at tilbyde medicinsk behandling, hvilket betyder at diagnoserne hypertension, hyperlipidæmi, insulinresistens og adipositas er medtaget. De enkelte kapitler kan læses uafhængigt, hvilket betyder, at der
i enkelte kapitler forekommer gentagelser. Vi beskriver udelukkende grundlaget for den fysiske
træning i betydningen konditionstræning, metabolisk træning eller styrketræning. Vi inddrager således ikke andre behandlingsformer, såsom medikamentel behandling, diæt eller rygeophør og berører kun i enkelte tilfælde fysioterapeutisk behandling forstået som træning af specifikke muskelgrupper med hensyn til funktion/koordination
eller ergoterapi.
Litteratursøgningen har været omfattende. For
hver diagnose har vi søgt litteratur i databaserne
Cochrane Library og MEDLINE (søgeord: ”exercise therapy”, ”training”, ”physical fitness”, ”physical activity”,”rehabilitation”, ”aerobic”). Vi har
endvidere søgt litteratur ved at gennemgå referencelister i originalartikler og oversigtsartikler. Vi har

primært identificeret systematiske oversigtsartikler
og derefter identificeret yderligere kontrollerede
forsøg. Derefter har vi selekteret studier, hvor
interventionen har været aerob træning eller styrketræning og har vægtet randomiserede, kontrollerede forsøg. Ikke-kontrollerede forsøg og kontrollerede forsøg, hvor randomiseringen var usikker, er
inddraget i de tilfælde, hvor der var sparsom anden litteratur, eller hvor disse studier indeholdt
væsentlige oplysninger f.eks. vedrørende træningsform. Kapitlerne har været til høring hos relevante
videnskabelige selskaber og sygdomsbekæmpende
foreninger, og dette har bidraget væsentligt til den
endelige udformning. Følgende videnskabelige selskaber har leveret høringssvar: Dansk Kardiologisk
Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk
Idrætsmedicinsk Selskab, Dansk Karkirugisk
Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk
Neurologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab,
Dansk Reumatologisk Selskab, Dansk Selskab for
Almen Medicin, Dansk Selskab for Forskning i
Fysioterapi, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
og Dansk Selskab for Onkologi. Af de sygdomsbekæmpende foreninger har Astma og
Allergiforbundet, Gigtforeningen,
Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse,
Danmarks Lungeforening, Osteoporoseforeningen
og Skleroseforeningen bidraget med høringssvar.
Den fysiske træning kan have klinisk effekt, enten
ved direkte at påvirke sygdomspatogenesen (f.eks.
claudicatio intermittens, iskæmisk hjertesygdom),
ved at bedre dominerende symptomer ved grundsygdommen (f.eks. kronisk obstruktiv lungesygdom) eller ved at øge kondition, styrke og dermed
livskvaliteten hos patienter, der er svækkede af sygdom (f.eks. cancer). Målet er, at alle patienter kan
motionere, således at de opnår den positive effekt
på forebyggelsen af andre sygdomme (f.eks. type
1-diabetes og astma).
Det har været vigtigt at understrege omfanget af
den videnskabelige evidens. Hvert kapitel er derfor
udstyret med en figur, der angiver graden af evidens for den fysiske træning: A= stærk forskningsmæssig dokumentation, dvs. at der foreligger
mange relevante arbejder af høj kvalitet; B= moderat forskningsmæssig dokumentation, dvs. at der
foreligger mindst ét relevant arbejde af høj kvalitet
eller flere af middelgod kvalitet; C= begrænset
forskningsmæssig dokumentation, dvs. at der foreligger mindst ét relevant arbejde af middelgod kvalitet; D= ingen forskningsmæssig dokumentation
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for 1) effekt på sygdomspatogenese, 2) symptomer
relateret til den specifikke diagnose, 3) kondition
eller styrke eller 4) livskvalitet.
I hvert kapitel gives en kort baggrund for sygdommen, hvorefter det evidensbaserede grundlag for den
fysiske træning beskrives. Vi opsummerer derefter
principper i træningstype og træningsmængde og berører kort mekanismerne for effekten af den fysiske
træning. Mens der for mange sygdomme er evidens
for positiv effekt af træning på sygdommen, er der
kun sjældent litteraturmæssig baggrund for håndfaste
ordinationer, hvad angår træningsform, intensitet og
mængde. I forslag til ordinationer og kontraindikationer indgår derfor ekstrapolation af almindelig træningsfysiologi, hensyn til praktiske forhold, kendskab
til patientkategorien og sund fornuft.
Vi har i denne udgave i nogle kapitler indraget figurer som anviser forslag til træningsprogrammer. Det
er vigtigt at understrege, at der er tale om eksempler
på, hvordan træningen kan udføres.
Der er mange andre måder, hvorpå patienten kan
opnå den angivne træningsmængde.
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ADIPOSITAS
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund

TABEL 29
Kriterier for inddeling i overvægt og fedme

Overvægt er en tilstand, hvor en unormalt stor del
af legemsvægten udgøres af fedt. I den almindelige
kliniske hverdag stilles diagnosen sædvanligvis ved
bestemmelse af legemsmasseindekset (BMI = body
mass index), som er vægten målt i kg divideret
med højden målt i m, hvor højden er opløftet i
anden potens (1;2). BMI er i de fleste tilfælde relativt tæt associeret til kroppens fedtmasse. Internationalt inddeles overvægt i forskellige grader efter
størrelsen af BMI. Kriterier for inddeling i overvægt og fedme gives i Tabel 29. Det er vigtigt at
fremhæve, at ændringer af kropssammensætning,
f.eks. i retning af mere muskelmasse og mindre
fedtmasse, ikke nødvendigvis indebærer ændringer
af kropsvægten eller BMI. Vurdering af fedtmængde og fedtfordeling kan vurderes ved forskellige
former for scanning (CT, MR-scanning, DXAscanning).
Fra sessionsundersøgelser vides, at forekomsten af
fedme er steget med en faktor på cirka 30 gennem
de sidste 40 år (1). Danskerne er blevet mere overvægtige i 10-års-perioden fra 1982 til 1992, hvor
forekomsten af fedme blandt midaldrende (30-60
år) er steget med 30% (1). Blandt unge er forekomsten af fedme steget omtrent 5 gange i efterkrigsårene. 10-12% af hele den voksne, danske befolkning lider af egentlig fedme (BMI >30) (1),
hvilket svarer til cirka 400.000 personer. Hertil
kommer den hyppigere bugfedme, som skønnes at
være til stede hos 30% af voksne mænd og hos en
mindre del af voksne kvinder. Dødeligheden er
kun let øget hos personer med overvægt, mens dødeligheden er øget med en faktor 2 blandt egentligt fede personer (BMI >30), sammenlignet med
normalvægtige (1). Den øgede dødelighed skyldes
overvejende øget forekomst af kardiovaskulær sygdom. Ekstrem fedme (BMI >40) er i en gruppe af
25-30-årige fundet at have en overdødelighed helt
op til 10-12 gange (1).

BMI (kg/m2)

Risiko for følgesygdomme

Normalvægt
18,5-24,9
Overvægt
25-29,9
Svær overvægt/fedme
≥30
– klasse I
30-34,9
– klasse II
35-39,9
– klasse III (ekstrem overvægt)
≥40

–
let øget
–
moderat øget
meget øget
voldsomt øget

Evidensbaseret grundlag for fysisk
træning
Betydningen af fysisk aktivitet for vægttab vurderet ved kropsvægt eller BMI er kontroversiel, men
fysisk træning medfører reduktion i fedtmasse og
bugfedme og modvirker muskelmassetab under
slankekur. Der er stærk evidens for, at fysisk aktivitet er vigtig for at forebygge vægtøgning generelt,
herunder at bevare kropsvægten efter vægttab.
Fysisk træning som middel til vægttab
En metaanalyse (3) inkluderede studier omfattende personer med BMI >25 (overvægtige eller
fede), som tillod at vurdere den isolerede effekt af
fysisk træning på fedme, vurderet ved hjælp af
scanning. Der blev identificeret 9 randomiserede,
kontrollerede studier (4-12) og 22 ikke-randomiserede studier (3). Blandt de randomiserede studier var det klart, at kortere intervention (<16 uger)
medførte et større energiforbrug og fedtmassetab.
120 inaktive overvægtige mænd og kvinder (40-65
år) blev randomiseret til fire grupper: 8 måneders
fysisk træning i form af enten 1) lav mængde/lav
intensitet, 2) lav mængde/høj intensitet eller 3)
høj mængde/høj intensitet eller 4) kontrol.
Forsøgspersonerne var ikke på diæt. Der var positiv effekt af alle tre træningsregimer på såvel kropsvægt som fedtmasse og central fedme. Høj mængde fysisk træning inducerede de største ændringer,
mens der ikke var effekt af intensitet (13).
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I et studium (8) blev 52 mænd med fedme randomiseret til diætinduceret vægttab, træningsinduceret
vægttab, træning uden vægttab eller kontrol og blev
fulgt i 3 måneder. Vægttabet var 7,5 kg i begge
vægttabsgrupper, og vægten var konstant i de to andre grupper. I begge træningsgrupper øgedes maksimal iltoptagelse (VO2max). Fedtmassetabet var 1,3
kg større i den vægttabsgruppe, der trænede. Den
viscerale fedme aftog i begge træningsgrupper.
I alt 35 overvægtige mænd blev randomiseret til
enten en kontrolgruppe (n=6), en diætgruppe
(n=8), en gruppe behandlet med diæt og aerob
træning (n=11) eller til en gruppe behandlet med
diæt+aerob træning+styrketræning (n=10) (14).
Vægttabet i interventionsgrupperne var henholdsvis 9,64 kg, 8,99 kg og 9,9 kg og heraf udgjorde
fedtmassetabet 69%, 78% og 97% af det totale
vægttab. Diætgruppen havde et signifikant tab af
muskelmasse. Samme projekt blev gennemført
blandt 31 overvægtige kvinder (15). I dette studium var der ikke forskel på vægttabet, den procentuelle fedtmasse eller den fedtfrie masse, men i
begge studier (14;15) øgedes konditionen i træningsgrupperne, og muskelstyrken øgedes i den
gruppe, der også styrketrænede.
Et dansk studium (16) inkluderede 121 overvægtige postmenopausale kvinder, der blev randomiseret til diæt alene eller diæt + fysisk træning. Det
samlede vægttab var 9,5 kg versus 10,3 kg, men
gruppen, der fik diæt alene, tabte 7,8 kg fedt,
mens den gruppe, der trænede, tabte 9,6 kg fedt.
Fysisk træning som middel til at bevare
kropsvægten
En metaanalyse fra 2001 (17) inkluderer 6 ikkerandomiserede studier (18-23) (n=492), der indeholder oplysninger om betydningen af fysisk aktivitet for at bevare kropsvægten efter vægttab.
Gruppen af fysisk aktive og gruppen af fysisk inaktive havde et initialt vægttab på 21 kg og 22 kg
respektive. Efter 2,7 år var vægttabet i de to grupper 15 kg for de aktive og 7 kg for de inaktive.
Et dansk followupstudium (24) inkluderede 118
overvægtige postmenopausale kvinder, der 6 måneder tidligere havde afsluttet et randomiseret
vægttabsforsøg, hvor de var allokeret til enten 12
ugers diæt alene, diæt + fysisk træning eller kontrol. Der var ingen langtidseffekt af træning i de
12 uger, men markant effekt på kropsvægt og fedtmasse, hvis kvinderne fortsatte med at træne.
Observationelle studier finder generelt god associ-
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ation mellem mængden af fysisk aktivitet og bevarelse af vægttab efter slankekure (25-28), bortset
fra ét studium (29). Personer, der øger deres fysiske aktivitet efter en slankekur, holder vægten bedre (26;27;30-34). Kun enkelte studier finder ikke
nogen sammenhæng (35;36). Ikke-randomiserede
vægtreduktionsstudier med prospektivt followup
finder, at personer med høj grad af fysisk aktivitet
tager mindre på i vægt end personer, der ikke træner (18;20;21;37-45). Kun ét studium fandt ikke
en sådan sammenhæng (46).
Effekten af fysisk aktivitet på bevarelse af kropsvægten blev vurderet i 3 studier, hvor patienterne
blev randomiseret til fysisk træning eller kontrol
(47-49) (n=672). Patienter, der trænede, havde en
vægtøgning på 4,8 kg mod 6 kg i kontrolgruppen.
En række studier (22;23;50-53) vurderede patienter (n=475), der var randomiseret til et vægtreduktionsprogram med eller uden træning. Efter 1-2 år
havde træningsgruppen i gennemsnit taget 4,8 kg
på, mens kontrolgruppen havde taget 6,6 kg på.
Tilsvarende data blev ekstraheret i en metaanalyse
fra 1997 (54). Blandt 493 moderat fede personer
fandtes vægttabet at være 11 kg efter 15 ugers diæt
eller diæt + træning. Efter ét år havde diætgruppen
fortsat tabt 6,6 kg, mens træningsgruppen havde
bevaret et vægttab på 8,6 kg.
En undersøgelse sammenlignede normalvægtige
kvinder, hvoraf flere tidligere havde været overvægtige. Kvinderne blev fulgt i et år og herefter inddelt i en gruppe, der bevarede deres vægt (n=20)
og en gruppe, der i gennemsnit tog 9,5 kg på
(n=27) (54). De kvinder, der tog på i vægt, havde
et lavere fysisk aktivitetsniveau (p<0,01), mindre
muskelstyrke (p<0,001) og et samlet lavere energiforbrug (p<0,001) både ved baseline og efter et år.
Tilsvarende resultater blev rapporteret af andre
(53).
Fysisk træning – andre effekter
Adipositas er ofte ledsaget hypertension, hyperkolesterolæmi, hypertrigæyceridæmi og insulinresistens. Effekten af fysisk træning på disse risikomarkører er beskrevet i
selvstændige kapitler. Fedme er også ofte associeret
med erektil dysfunktion. Fysisk træning forebygger erektil dysfunktion (55).
Et randomiseret kontrolleret studium inkluderede
55 mænd med fedme og erektil dysfunktion (alder
35 til 55 år)(56). Ved undersøgelse to år efter, havde den gruppe der blev instrueret i vægttab ved
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hjælp af diæt og fysisk aktivitet signifikant bedre
index for erektil funktion end kontrolgruppen.
Multivariatanalyse fandt uafhængig effekt af såvel
vægttab som fysisk aktivitet på erektil funktion.

Træningsmængde og træningstype

Børn
For børn er resultaterne i princippet som for voksne. Der er beskeden effekt af træning på vægttab
vurderet ved kropsvægten, men god effekt på fedtmasse og god effekt, når det gælder at bevare vægten efter et vægttab (57-52).

Mulige mekanismer

Fedme er associeret med andre risikofaktorer. Den
positive effekt af fysisk træning er veldokumenteret for insulinresistens, hyperlipidæmi og hypertension, se disse kapitler. Det er derfor vigtigt at
informere den overvægtige patient om, at der er
gavnlig effekt af fysisk træning – også selv om det
ikke umiddelbart kan måles på kropsvægten.

Fortrinsvis aerob træning af moderat intensitet
med stor mængde, gerne kombineret med styrketræning.

Fysisk træning øger energiforbruget og inducerer
lipolyse, hvormed fedtmassen reduceres, såfremt
der ikke kompenseres for energiforbruget ved øget
kalorieindtag.
Fysisk træning øger endotelfunktionen, en mulig
mekanisme hvorved fysisk aktivitet øger den erektile funktion.

Ordination
Mange patienter med overvægt eller fedme har
samtidig hypertension eller symptomgivende, iskæmisk hjerte-karsygdom. Anbefalingerne må derfor i vid udstrækning individualiseres, men ordinationen følger de generelle anbefalinger for

Figur 1-4
Adipositas
Træningsprogram 1

Adipositas
Træningsprogram 2

10 min opvarmning, 15 min noget anstrengende, 5 min nedvarmning

10 min opvarmning, 3 min noget anstrengende, 2 min anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala

Borg skala

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Adipositas
Træningsprogram 3
10 min opvarmning, 2 min noget anstrengende, 3 min anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende

Adipositas
Træningsprogram 4
10 min opvarmning, 15 min anstrengende, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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befolkningen. Målet er mindst 1/2 times motion af
moderat intensitet (Borg skala 12-13 kombineret
med korte perioder ved Borg skala 15-16) dagligt.
Hvis træningen skal have afgørende effekt på vægten skal der stiles mod 1 times fysisk aktivitet daglig. Figur 1-4 viser forslag til individuelle trænings-sessioner med stigende sværhedsgrad. Kan
udføres som gang/løb på løbebånd, i frit terræn eller på ergometercykel.

Kontraindikationer
Ingen generelle, men træningen skal tage højde for
konkurrerende sygdomme. Ved iskæmisk hjertesygdom afstås fra de korte intensive arbejdsintensiteter (Borg skala 15-16). Ved hypertension udføres
styrketræning med lette vægte og med lav kontraktionshastighed.
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APOPLEXIA CEREBRI
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Apoplexia cerebri (stroke, slagtilfælde, apopleksi)
defineres af WHO som hurtigt indsættende forstyrrelse i hjernens funktion med symptomer, der
varer mere end 24 timer eller fører til døden, og
hvor årsagen med stor sandsynlighed er vaskulær.
Årsager er infarkt som følge af kardiel emboli
(95%); intracerebral blødning (10%) eller subaraknoidalblødning efter aneurismeruptur (5%).
Gennemsnitsalderen er 75 år, men 20% af patienterne er under 65 år. Prævalensen er cirka 50.000
personer i Danmark, som er fysisk handikappede i
varierende grader. Afhængig af lokalisationen af
hjerneskaden påvirkes forskellige dele af hjernens
funktioner, men størstedelen af apopleksipatienterne har halvsidig parese af over- og underekstremiteter. Omkring en tredjedel har desuden afasi.
Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for aterosklerose og hypertension, hvilket forklarer, at fysisk inaktivitet i epidemiologiske undersøgelser er en prognostisk faktor for apoplexia cerebri (1;2-3).

Evidensbaseret grundlag for fysisk
træning
Der er nogen evidens for en positiv effekt af aerob
træning af patienter med apopleksi. Flere studier
har vist, at træning på løbebånd med delvis kropsstøtte er en effektiv form for træning af gangfunktionen hos apopleksi-patienter (4-10). Et
Cochrane-review fra 2004 (11) inkluderede 12
studier (9;12-18;18-20) og konkluderede, at konditionstræning øger gangfunktionen.
Effekten af aerob træning blev undersøgt i et randomiseret kontrolleret studium, der inkluderede
42 patienter med mild til moderat hemiparese
gennem mindst seks måneder (19).
Træningsgruppen gennemførte ergometercykeltræning 3 gange om ugen i 30 minutter i 10 uger.
Intensiteten blev øget gradvist under træningen.
Patienterne i træningsgruppen forbedrede
VO2max, arbejdskapacitet og udholdenhed.

Træningsgruppen forbedrede ligeledes sensormotoriske funktioner (f.eks. følesans, proprioception
og balance) vurderet ved Fugl-Meyer-Indeks (21).
Sidstnævnte var signifikant korreleret til forbedring i aerob kapacitet. Aerob gangtræning i seks
måneder af ældre patienter med apopleksi viste, at
patienternes energiforbrug faldt med stigende træning (22).
Et randomiseret kontrollereret enkeltblindet studium undersøgte effekten af 1 times svømmetræning 3 gange om ugen i 8 uger. Der var positiv effekt på kondition og styrke af paretiske ben (23).
Der er en mangeårig tradition og evidens for betydningen af fysioterapi for genvinding af funktionen i en paretisk arm (24). Mange studier ud over
de, der er med i metaanalysen (24), bekræfter betydningen af fysioterapi, defineret som træning af
specifikke muskelgrupper med hensyn til styrke,
bevægelighed og koordination (15;25-29). Et randomiseret kontrolleret studium (n=54) viste, at repetitiv ”sidde-stå-træning” var mere effektiv i at
forebygge fald end konventionel fysioterapi (30).

Træningsmængde og træningstype
De fysioterapeutiske behandlingsregimer skal ikke
gennemgås her (31;32). Patienten skal så vidt muligt konditionstræne. Den tilgængelige litteratur
tillader ikke konklusioner vedrørende træningstype, -mængde og -intensitet (11).

Mulige mekanismer
Patienter med apopleksi har dårlig fysisk funktion
og har lav (alderskorrigeret) kondition (33;34),
hvilket betyder, at de har færre kræfter til at gennemføre rehabilitering. Den dårlige kondition er
formentlig også relateret til, at et mindre antal motor-enheder kan rekrutteres ved dynamisk muskelkontraktion (35) og relateret til den reducerede
oxidative kapacitet i den paretiske muskel (36).
Det absolutte energiforbrug per submaksimale
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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workload i den hemiparetiske patient er større end,
hvad man finder for normale personer med samme
alder og vægt (37).
Det øgede energiforbrug er relateret til et ineffektivt bevægemønster og spasticitet (28). Aerob træning bryder den onde cirkel ved at øge konditionen og nedsætte energiforbruget. Derved øges patientens samlede fysiske formåen og evne til at
gennemføre rehabilitering.

Ordination
Aerob træning på ergometercykel eller løbebånd
med kropsstøtte i det omfang, det er nødvendigt.
Der startes ved den intensitet patienten kan klare
og sessionens varighed øges gradvist indtil 10 minutter. Herefter øges intensiteten gradvist. Når der
er nået en score 14-15 på Borg skalaen eller puls =
120-130 slag/min holdes belastningen/hastigheden
konstant og sessionens varighed øges til 15-20 minutter. Den graduerede aerobe træning fortsættes

med skiftevis øgning af belastning/hastighed og varighed til 30 minutter ved score 14-15 på Borg
skalaen eller puls 120-130. Der trænes 3 gange om
ugen. Konditionstræningen bør efterfølge evt.
konventionel fysioterapi.
Gang- eller cykeltest gennemføres inden træningen
begynder og efter tre måneder. Herefter trænes
mindst 30 minutter ved Borg skala 14-15, 2 gange
om ugen. Gang- eller cykeltest udføres én gang om
året. Ved mulighed for træning på arm-ergometercykel bør dette udnyttes, således at der skiftevis
trænes med arme og ben efter samme princip, som
er angivet ovenfor.
Figur 5-8 angiver et eksempel på et gradueret træningsprogram.

Kontraindikationer
Ingen generelle, men specielle foranstaltninger
med delvis kropsstøtte kan være nødvendig.

Figur 5-8
Apopleksi
Træningsprogram 1
5 min opvarmning, der fortsættes så hårdt patienten kan, så længe
patienten kan – 5 min nedvarmning
-herefter øges varigheden gradvist indtil 10 min
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Apopleksi
Træningsprogram 2
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ARTROSE
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Osteoarthritis (artrose, slidgigt) er den hyppigste
ledsygdom og en af de hyppigste kroniske sygdomme. Stort set alle +60-årige har tegn på slidgigt i mindst ét led (1). Prævalensen af radiologisk
verificeret artrose af hofte- eller knæled er 70%
blandt +65-årige (1;2). Tab af ledbrusk er en dominerende faktor i slidgigtpatogenesen og ledsages
af knogledeformering, knoglesklerosering,
skrumpning af kapsel, muskelatrofi og varierende
grader af synovitis (1). De kliniske og radiologiske
fund giver tilsammen diagnosen. Radiologisk ses
afsmalnet ledspalte, som skyldes tab af ledbrusk.
De radiologiske forandringer optræder først sent i
forløbet. Før disse er synlige, oplever patienterne
smerter ved belastning og bevægelse. Efterhånden
tilkommer hvilesmerter og ledsvulst. Patientens fysiske aktivitet begrænses af smerter med tiltagende
dårlig kondition og muskelstyrke som konsekvens.
Artrose er relateret til høj alder (3;4), overvægt og
svag muskelfunktion (5), men forekommer endvidere hos yngre individer, der har belastet et led
uhensigtsmæssigt, typisk som følge af ledtraume.
Der er i dag international konsensus om, at alle
grader af artrose skal behandles med fysisk træning
(6;7). Den fysiske træning sigter primært mod at
øge muskelstyrken omkring de afficerede led (især
knæled og hofteled).

Evidensbaseret grundlag for fysisk
træning
Der er evidens for betydningen af træning ved artrose. Der foreligger således en metaanalyse fra
1999 (8) baseret på 11 randomiserede kontrollerede studier, publiceret i 13 artikler, omfattende 483
patienter (9-19) selekteret blandt 17 træningsstudier. Vi har siden metaanalysen identificeret yderligere en række kontrollerede træningsstudier
(8;9;20-33). I metaanalysen indgik patienter med
både hofte- og knæledsartrose eller kun knæledsartrose. Træningsprogrammerne var forskellige og

inkluderede både styrketræning, bassintræning og
dynamisk træning. Metaanalysen var ikke i stand
til at sammenligne effekten af forskellige træningsformer, men vurderede smerter og evne til at klare
sig i dagligdagen og fandt samlet positiv effekt af
træning på disse parametre. Metaanalysen vurderede ikke effekt af træning på kondition.
Et studium omfattede 439 +60 årige med artrose
og problemer med at klare sig i dagligdagen (activity in daily living [ADL] disabilities). En lav
ADL-score betyder, at man klarer sig relativt godt i
dagligdagen. Den gruppe, der var randomiseret til
et kombineret aerobt og styrketræningsprogram,
havde 37% lavere ADL-score og klarede sig bedre
end kontrolgruppen (21).
En nyligt foretaget undersøgelse (20) fulgte 786
patienter med knæledsartrose (selvrapporterede
knæledssmerter) i 2 år. Patienterne var randomiseret til træning, telefonkontakt, træning+telefonkontakt eller ingen behandling. Træningen bestod
i øvelser, der skulle styrke musklerne omkring
knæleddet. Der blev anvendt elastikbånd til formålet. Træningen blev superviseret i hjemmet og
bestod initialt af 30 minutters supervision hver 14.
dag i 2 måneder. Patienterne blev opmuntret til at
gennemføre programmet med begge ben 20-30
minutter pr. dag, til at øge antallet af repetitioner
og føre dagbog over resultaterne, på hvilke de fik
feedback hver sjette måned. Der blev rapporteret
om betydeligt færre smerter til tiderne 6, 12,18 og
24 måneder i træningsgrupperne, mens telefonkontakt ikke havde effekt (20).
Otte ugers progressiv knæstyrketræningsprojekt
adderede til effekten af non-steroid antiinflammatorisk behandling (23) på smerter og funktion. Et
mindre studium (n=24) randomiserede patienter
til enten træning eller træning+diæt og fandt, at
der var effekt i begge grupper på knæstyrke, smerte og funktion (24).
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Der er herudover studier, der viser effekt på smerte
og funktion af superviseret træning i hjemmet
(25), kombineret manuel fysisk terapi og superviseret fysisk aktivitet (26). Et studium omfattende
191 patienter viste, at knætræningsprogram i
hjemmet havde effekt på smerter (22,5% og
6,2%) i trænings- og kontrolgruppen respektive
(27). Tolv ugers træning (n=201) reducerede knæledssmerter markant (9), men effekten af træningen forsvandt i løbet af 3 måneder, hvor der ikke
var løbende supervision eller feedback (8).

Træningsmængde og træningstype
Som nævnt ovenfor er der et omfattende antal studier, der viser, at styrketræning øger ledfunktionen
og den almene funktion i dagligdagen og medfører
færre smerter. Få studier evaluerer effekten af
aerob træning. Professionel supervision og feedback og/eller psykologisk støtte af ægtefælle øger
komplians og effekt af træning på lang sigt (31).
Både dynamisk og isometrisk træning synes at
have effekt på smerter og funktion (28).
Konditionstræning har næppe direkte effekt på det
artroseramte led, men patienterne skal konditionstræne for at forebygge andre sygdomme.

Mulige mekanismer
Der er ikke holdepunkt for, at træningen virker
ved en direkte effekt på sygdomspatogenesen. Tolv
ugers træning havde således ingen effekt på sygdomsmarkører (kondroitin-subgrupper) i ledvæske
(22). Træningen virker ved at stabilisere det artroseramte led ved styrketræning af den omkringliggende muskulatur. Derved kan progression af
sygdommen teoretisk hæmmes, idet muskelsvaghed er disponerende for artrose (5). Konditionstræning øger patientens generelle fysiske formåen,
kan inducere vægttab og således bidrage til, at patienten i højere grad kan klare sig selv.

Ordination
Den fysiske aktivitet skal fortrinsvis være styrketræning og koordinationstræning, men så vidt muligt også konditionstræning. Træningen superviseres ved regelmæssigt fremmøde hos terapeut og
kan med fordel foregå på hold. Træningen kan
eventuelt foregå i hjemmet. Om end der kun er
evidens for effekt af at træne det/de afficerede
underekstremitetsled, foreslår vi, at træningen om
muligt består i progressiv styrketræning af alle
muskelgrupper, inklusive de afficerede led, omfattende træning af store muskelgrupper: muskler
170
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omkring ankel, knæ- og hofteled, underarm/overarm, skulderled, bug- og rygmuskler. Selve styrkeprogrammet forudgås af 10 minutters opvarmning
i form af bevægelse af alle led uden belastning.
Styrketræningsprogrammet skal tilpasses den enkelte patient. Der stiles mod 10 øvelser som gennemføres 2 gange hver med 12 repetitioner (10 x
2 x 12). Der skiftes mellem to øvelser. Man kan
starte med 2 øvelser og få repetitioner og efterhånden udføre et fuldt program, se beskrivelse af styrketræningsøvelser, se II.D. Herudover trænes
koordinationen.
For patienter, der ikke har mulighed for eller ikke
er motiverede til at komme i et træningscenter,
kan der instrueres i hjemmeøvelser med elastikker
eller kroppen som belastning. Træningen skal være
livslang, superviseret de første 3 måneder, men
med regelmæssig opfølgning og feedback resten af
livet. Feedback kan bestå i, at patienten fører træningsdagbog med angivelse af smerter. Terapeuten
måler muskelstyrken ved træningens start, efter 3
måneder og herefter 1 gang om året.
Om muligt tillægges konditionstræning, f.eks. almindelig gang, gang på løbebånd, cykling, svømning eller vandgymnastik 30 minutter dagligt,
eventuelt 3×10 minutter dagligt.

Kontraindikationer
Ved akut ledinflammation skal det afficerede led
hvile indtil effekt af medicinsk behandling. Ved
tiltagende smerter efter træning pauseres, og træningsprogrammet modificeres. Af betydning specielt for unge med artrose som følge af ledtraume:
idræt, som indebærer høj ledbelastning i form af
både aksial kompressionskraft og vrid, bør undgås.
Dette gælder basketball, fodbold, håndbold, volleyball og løb ved høj intensitet på hårdt underlag.
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ASTHMA BRONCHIALE
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Asthma bronchiale (astma) er en kronisk inflammatorisk sygdom, karakteriseret ved anfaldsvis reversibel nedsættelse af lungefunktionen og øget
følsomhed i luftvejene for en række stimuli (1).
Allergi er en vigtig årsag til astmasymptomer, især
hos børn, mens mange voksne har astma uden allergisk komponent. Miljøfaktorer, herunder tobaksrøg og luftforurening, bidrager til udviklingen
af astma; 6-8% af danskerne har astma.
Fysisk træning udgør et særligt problem for personer med astma. På den ene side kan fysisk aktivitet
provokere bronkokonstriktion hos de fleste astmatikere (2). På den anden side er regelmæssig fysisk
aktivitet vigtig i rehabiliteringen af astma og i patientuddannelsen (3). Mennesker med astma har
brug for instruktion i, hvordan de kan forebygge
anstrengelsesudløste symptomer, således at de som
andre mennesker kan få gavn af de positive effekter af motion mod øvrige sygdomme. Specielt
hvad angår børn er det vigtigt, at de er instruerede
i, hvordan fysisk aktivitet kan tilpasses astma, idet
fysisk aktivitet er vigtigt for børns motoriske og
sociale udvikling.
Anstrengelsesudløst astma kan forebygges ved
grundig opvarmning samt ved en række antiastmamidler, f.eks. kort- eller langtidsvirkende betaagonister, leukotrienantagonister eller kromoner.
Det afhjælper desuden også en del af de anstrengelsesudløste symptomer, at den forebyggende behandling er afpasset således, at astmaen og dermed
luftvejenes følsomhed er under kontrol. Den faste
behandling med astmamedicin, først og fremmest
inhalationssteroider, er afgørende for træningsmulighederne. Slutteligt er det vigtigt at være opmærksom på triggerfaktorer som f.eks. aktuel luftvejsinfektion eller triggere i de omgivelser, hvori der dyrkes fysisk aktivitet, f.eks. pollen, skimmelsvampe,
kulde, luftforurening, tobaksrøg osv. Nogle studier
finder, at astmatikere har dårlig kondition (4-6),

men ikke andre (7). Uanset patientens kondition
er vejledning og medicin vigtig, således at alle har
mulighed for at dyrke fysisk aktivitet uden at være
bange for symptomerne.

Evidensbaseret grundlag for fysisk
træning
Den positive effekt af at træne patienter med astma er dokumenteret. Der foreligger således et
Cochrane-review fra 1999 (8;9) baseret på otte
randomiserede, kontrollerede studier (10-17) selekteret blandt 18 træningsstudier.
Cochrane-reviewet omfatter studier af astmatikere
(n=226) på mindst otte år, som har gennemført
aerob træning mindst 20-30 minutter, 2-3 gange
om ugen i mindst 4 uger. De fleste studier inkluderede børn, ingen studier inkluderede personer
over 40 år. Der var ingen effekt på lungefunktionen vurderet ved PEFR (2 studier); FEV1 (3 studier); FVC (2 studier) eller VEmax (3 studier).
Træning havde ingen effekt på antallet af dage
med hvæsen. Fysisk træning øgede derimod den
fysiske formåen (5 studier). Konditionen vurderet
ved maksimal iltoptagelse (VO2max) blev således
øget med 5,6 ml · kg-1 . min-1 (95% CI 3,94; 7,19,
p<0,00001), mens arbejdskapaciteten (1 studium)
blev øget med 28 W (95% CI 22,56; 33,43),
p<0,00001).
Et ikke-kontrolleret studium viste, at det er muligt
for voksne astmatikere at gennemføre et træningsprogram ved høj intensitet (18). Patienterne trænede i indendørs svømmehal ved 80-90% af
VO2max, 45 minutter pr. gang. Initialt 1 gang om
ugen, derefter to gange om ugen i ti uger. Der var
bedring af konditionen, færre tilfælde af fysisk aktivitetsinduceret astmatilfælde, mindre angst i forbindelse med fysisk anstrengelse og mindre følelse
af dyspnø. Ved treårsefterundersøgelse var 68% af
patienterne fortsat fysisk aktive med træning 1-2
gange om ugen (19).
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Træningsmængde og træningstype
Den fysiske træning skal tilrettelægges individuelt
og primært omfatte aerob træning ved moderat til
høj intensitet. Den aerobe træning kan f.eks. være
løb, cykling, boldspil eller svømning.

Mulige mekanismer
Fysisk aktivitet bedrer ikke lungefunktionen hos
patienter med astma, men øger den kardiorespiratoriske kondition via effekt på muskulaturen og
hjertet. Det er en gennemgående hypotese (8), at
fysisk træning hos astmatikere bidrager til at nedsætte ventilationen under arbejde og dermed reducerer risikoen for at provokere et astmaanfald
under fysisk aktivitet.

Ordination

Konditionstest udføres før og efter 2 måneder, og
hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes træningen som ovenfor, men med reduktion af varigheden af træning ved den lave intensitet. For den,
der fortsat har lav kondition, trænes der nu i sekvenser af Borg skala 17-18 ved 5 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg skala 10, denne sekvens
gentages 4 gange. Der trænes 3 gange om ugen.
Ny konditionstest efter 1 måned.

Både trænede og utrænede patienter skal 10-20
minutter forud for træningen behandles med beta2-agonist-spray, 1-2 pust (20), og varme op med
lav intensitet i cirka15 minutter.

Figur 9-14 angiver et eksempel på konditionstræning hos person med astma.

Til helt utrænede anbefales aerob fysisk aktivitet,
der starter ved lav intensitet og gradvist øges til
moderat intensitet, ligesom varigheden af den fysiske aktivitet øges gradvist. Efter 1-2 måneder
bør træningen foregå mindst tre dage om ugen.

Ved akut eksacerbation anbefales træningspause.
Ved infektion anbefales træningspause indtil en
dags symptomfrihed, hvorefter træningen langsomt genoptages.

Eksempel på træning af utrænet astma-patient:
Samtlige træningsgange forudgås af brug af beta-
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2-agonist-spray, 1-2 pust 20 minutter før 15 minutters gang eller let cykling ved Borg skala 10.
Herefter øges intensiteten til Borg skala 15-16 i 10
minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg skala 10;
denne sekvens gentages 2 gange den første uge, 3
gange den anden uge og 4 gange den tredje uge. Der
trænes 2 gange om ugen den første uge og derefter 3
gange om ugen anden og tredje uge. Fra fjerde til ottende uge gentages programmet fra uge 3.

FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling

Kontraindikationer

391_SST_Haandbog (149-329)

17/05/05

15:04

Side 177

Figur 9-14
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CANCER
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

I vor del af verden er cancer og hjerte-karsygdomme de vigtigste årsager til præmatur død. Cancer
er benævnelsen for en gruppe sygdomme domineret af ukontrolleret cellevækst, hvilket resulterer i
kompression, invasion og nedbrydning af nærliggende friskt væv. Maligne celler kan føres med
blod eller lymfe til perifere organer og give anledning til sekundære kolonier = metastaser. Den tilgrundliggende fælles mekanisme for alle cancersygdomme er, at det genetiske materiale i en celle
ændres = mutation. Dette kan forårsages af miljøpåvirkninger, f.eks. tobaksrygning, stråling, forurening, infektioner samt evt. ernæring. Mutationer
kan medføre, at cellens egenskaber ændres, og at
de mekanismer, som kontrollerer cellens livslængde, forstyrres. Dermed kan cancerceller leve
uhindret og ukontrolleret. Symptomerne ved cancer er mangfoldige og afhænger af tumortype og lokalisaton. Fælles for mange cancerformer er
imidlertid vægttab, herunder tab af muskelmasse,
samt træthed og nedsat fysisk formåen som følge
af nedsat kondition og muskelatrofi. Almen sygdomsfølelse, dårlig appetit, krævende behandlingsregimener (operation, kemoterapi, strålebehandling og andet eller kombination heraf ) samt vanskelig livssituation medfører fysisk inaktivitet.
Kemoterapien medfører øget risiko for infektioner
og bidrager til fysisk inaktivitet og dermed muskelmassetab og nedsat kondition. Det har været
estimeret, at så meget som 1/3 af kræftpatienters
dårlige fysiske tilstand kunne tilskrives fysisk inaktivitet (1). Træthed er et symptom, som ikke kun
er knyttet til patienter med aktiv eller avanceret
cancersygdom, men også findes hos radikalt behandlede patienter (2). Tilstanden påvirker patientens livskvalitet, og der er i disse år øget fokus på
betydningen af fysisk aktivitet for cancerpatienters
funktion og livskvalitet (3-6).

Mens der er tiltagende epidemiologisk evidens for,
at en fysisk aktiv livsstil beskytter mod udvikling
af coloncancer og muligvis mammacancer (7), er
der ikke dokumentation for en direkte effekt af fysisk træning på cancerudvikling eller prognose.
Målet for den fysiske træning af cancerpatienten er
positiv effekt på kondition, muskelstyrke, psykisk
velbefindende, angst, depression og livskvalitet i
videste forstand.
En review-artikel fra 2000 gennemgik 38 studier
(8) omfattende 1.451 cancerpatienter, hvoraf halvdelen havde brystkræft (4;5;9-23). De fleste studier var interventionsstudier, men ikke alle (4;5;917;23;24). To studier var randomiserede kliniske
interventionsforsøg (16;25). De fleste patienter var
i kurative behandlingsprotokoller omfattende strålebehandling, kemoterapi, knoglemarvstransplantation eller hormonbehandling. Træningsprogrammer var typisk gang- og ergometercykeltræning
ved moderat intensitet af 20-30 minutters varighed 3-5 gange om ugen. Træningen startede både
under og efter behandlingen og varede fra få uger
til 6 måneder. Tværsnitsstudier, retrospektive studier (12;15;17) og interventionsstudier (4;5;16;19)
viste konsistent positiv effekt af træning af patienter
med brystkræft. Der fandtes således øget kondition, muskelstyrke og vægt, reduceret kvalme og
træthed samt bedring i psykologiske parametre såsom selvtillid og tilfredshed. Samme effekt er fundet ved træning af patienter med coloncancer, maligne blodsygdomme og solide svulster (8;26). Et
klinisk randomiseret træningsinterventionsstudium, omfattende 123 patienter med brystkræft fra
2001 (27), fandt ligeledes positiv effekt af 6 måneders aerob træning på kondition og fysisk formåen.
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Træningsmængde og træningstype
Den fysiske træning skal individualiseres og superviseres og omfatter både aerob træning og styrketræning. Cancerpatienten, der har afsluttet behandling, er præget af træthed samt fysisk og evt.
psykisk svaghed. Vi anbefaler aerob fysisk aktivitet, der starter ved lav intensitet og gradvist øges til
moderat intensitet, ligesom varigheden af den fysiske aktivitet øges gradvist. Den aerobe træning
kombineres med styrketræning, der ligeledes starter ved lav mængde og lav belastning. Den gruppe
af cancerpatienter, der er under behandling, er så
heterogen, at vi må indskrænke os til at nævne, at
superviseret træning kan gennemføres, men at relative og absolutte kontraindikationer skal overholdes.

Mulige mekanismer
Fysisk aktivitet forbedrer konditionen og muskelstyrken, hvilket afhjælper trætheden og øger den
fysiske formåen. Det er muligt, at fysisk træning
øger patientens selvtillid og psykiske velvære.

Ordination
Cancerpatienten, der har afsluttet
behandling
Denne patient vil typisk have lav kondition og
ringe muskelstyrke. Følgende program rekommanderes:
– De første 4 uger startes med opvarmning på
cykel i 10 minutter ved Borg skala 10-12.
– Herefter øges intensiteten til Borg skala 15-16
i 3 minutter, herefter 2 minutter ved Borg skala 12; denne sekvens gentages 2 gange den første uge, 3 gange den anden uge og 4 gange den
tredje uge. Der trænes 2 gange om ugen den
første uge og derefter 3 gange om ugen anden
og tredje uge.
– Fra fjerde til ottende uge gentages programmet
fra tredje uge.
– Konditionstest udføres før og efter 2 måneder,
og hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes
træningen som ovenfor, men med reduktion af
varigheden af træning ved den lave intensitet.
For den, der fortsat har lav kondition, trænes
nu i sekvenser af Borg skala 17-18 i 3-4 minutter, herefter 1-2 minutter ved Borg skala 12.
Denne sekvens gentages 3 gange. Der trænes 3
gange om ugen. Ny konditionstest efter en måned.
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Der er vist et eksempel på progressiv styrketræning
i Figur 15-21.
Styrketræning af ben kan foregå ved, at en del af
cyklingen foregår med høj belastning som udføres
i 30 sek. 3-5 gange med 30 sek. hvile uden belastning. Denne træning kan afslutte konditionstræningen 1 gang om ugen. Herudover kan der inkorporeres elementer fra styrketræningsprogrammet, se II.D.
Fysisk træning af cancerpatienter, der er
under behandling
Selv indlagte og sengeliggende patienter kan profitere af træning (23), men der er sparsom information om fysisk træning under pågående kemoterapi eller strålebehandling. Det er vigtigt at understrege, at denne patientgruppe er så heterogen, at
det ikke har mening at fremsætte rigoristisk forslag. For mange, specielt ældre, cancerpatienter
bør der fokuseres på at bevare mobilitet og funktion.

Kontraindikationer
Patienter i kemoterapi eller strålebehandling med
leukocytkoncentration under 0,5 × 10(9)/l, hæmoglobin under 6 mmol/l, thrombocytkoncentration
under 20 × 10(9)/l, temp >38°C bør ikke træne.
Patienter med knoglemetastaser bør ikke udføre
styrketræning med høj belastning. Ved infektion
anbefales træningspause til minimum en dags
symptomfrihed, hvorefter træningen langsomt
genoptages.
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Figur 15-21
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Der trænes 3 gange om ugen
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gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Cancer
Træningsprogram 9.-12. uge såfremt konditionen er
acceptabel
Der trænes 3 gange om ugen

Cancer
Træningsprogram i 3.-8. uge
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
gentages 4 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala

10 min opvarmning, 4 min anstrengende, 1 min noget anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Cancer
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CLAUDICATIO INTERMITTENS
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Det skønnes, at mindst 4% af alle danskere over
65 år har perifer arteriosklerose, der hos halvdelen
giver anledning til intermitterende smerter (claudicatio intermittens). Hos en mindre del af patienterne progredierer den perifere arteriosklerose og
resulterer i hvilesmerter og ulcerationer. Der er i
dag international konsensus om, at fysisk træning
er væsentlig i behandlingen af patienter med claudicatio (1). Dette er i tråd med erkendelsen af, at
den medikamentelle behandling af sygdommen
har begrænset effektivitet. Med tiltagende sværhedsgrad af claudicatio intermittens nedsættes
funktionsniveauet. Efterhånden medfører de tiltagende smerter ved gang og angsten for at bevæge
sig, at patienterne får en stillesiddende livsform og
social isolation. Dette fører på sigt til dekonditionering og udvikling af muskelatrofi samt progression af arteriosklerose. Der opstår således en ”ond
cirkel” med dekonditionering, smerter, angst og
social isolation som de vigtigste komponenter.
Fysisk aktivitet griber ind i denne onde cirkel ved
direkte at påvirke sygdomspatogenese, ved at øge
kondition og muskelstyrke, ændre smertetærskel
og formentlig smerteoplevelse, forebygge angst og
forebygge sygdomsprogression.

Evidensbaseret grundlag for fysisk
træning
Der er stærk evidens for effekten af fysisk træning
ved claudicatio intermittens. Der foreligger således
et Cochrane-review fra 2000 (2) baseret på 10 randomiserede træningsstudier (3-12) og et systematisk review fra 1998 (13;14) baseret ligeledes på 10
randomiserede studier (4-7;9;11;15-18), hvoraf 8
studier indgår i det omtalte Cochrane-review (411). En metaanalyse omfattende 21 studier blev
publiceret i 1995 (19). Review-artiklerne når til
samme konklusioner: Fysisk træning øger gangdistancen til smertedebut med 179% eller 225 m og

den maksimale gangdistance med 122% eller 398
m (19) eller 150% (74-230%) (2). Et nyligt publiceret, kontrolleret, randomiseret studium undersøgte effekten af træning 3 gange om ugen i 6 måneder efterfulgt af træning 2 gange om ugen i
yderligere 12 måneder (20). De første 6 måneders
træning resulterede i markant øgning i daglig aktivitet, gangdistance og smertegrænse, som blev vedligeholdt af det mindre intense træningsprogram i
de efterfølgende måneder. Der var markant bedring i forhold til kontrolgruppen. Der er positiv
effekt af træningen på kardiovaskulære risikomarkører (1).
Et kontrolleret studium sammenlignede fysisk træning med perkutan transluminal angioplastik
(PTA) og fandt ingen signifikant forskel efter 6
måneder (4). En review-artikel af Chong (21) vurderede resultaterne af fysisk træning (9 studier,
294 patienter) og PTA (12 studier, 2.071 patienter). Forfatterne konkluderede, at det principielt
var umuligt at sammenligne effekten af to behandlinger i et ikke-kontrolleret design, men rapporterede, at effekten af PTA var lidt bedre end træning, men at der ved PTA var risiko for alvorlige
bivirkninger.
Et randomiseret studium sammenlignede effekten
af 1) fysisk træning alene, 2) kirurgi, og 3) fysisk
træning + kirurgi. Alle grupper opnåede samme
effekt på gangdistance, men der var bivirkninger
hos 18%, der modtog kirurgisk behandling (10).
Et randomiseret studium sammenlignede effekten
af fysisk træning og antitrombotisk behandling
(11). Der var signifikant større forbedring af gangdistance i den gruppe, der trænede (86%) end i
den gruppe, der fik medicinsk behandling (38%).
En metaanalyse fandt, at træningsprogrammer var
betydeligt billigere end både kirurgi og PTA (22).
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Træningsmængde og træningstype
Langt de fleste studier vurderer udelukkende effekten af gangtræning, mens der savnes information vedrørende andre træningsformer. Et studium
viste god effekt af at gå stavgang i forhold til en
kontrolgruppe, der ikke trænede (23). Stavgang
betyder, at man går med stave i begge hænder, som
dels giver støtte, dels indebærer at man bruger
overkroppen til at sætte af med. Dermed opnås en
samlet større belastning. Der er ringe information
om betydningen af ganghastighed eller intensitet,
men stærke indikationer på at effekten øges, hvis
der trænes til iskæmisymptomer. Kontrollerede
studier påpeger vigtigheden af, at træningen er superviseret (18). Effekten af træningen øges ved
samtidig rygeophør (24).

Mulige mekanismer
Fysisk træning af patienter med hjerteinsufficiens
øger lokal produktion af vækstfaktoren vascular
endothelial growth factor (VEGF) (25), som inducerer dannelsen af kollateraler og dermed øget
blodgennemstrømning. VEGF-formation stimuleres af muskelkontraktioner under iskæmi. Dette er
formentlig en væsentlig mekanisme, der også forklarer betydningen af, at der skal trænes ud over
smertegrænsen. Imidlertid demonstreres der klinisk effekt af træning, der ikke påvirker ankeltryk
(26), og der er generelt en dårlig korrelation
mellem ankeltryk og forbedring af gangdistancen
(6). Fysisk aktivitet øger endotelfunktionen i
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underekstremiteterne (27). Vi antager, at effekten
af den fysiske træning i høj grad er knyttet til forbedret kondition og øget muskelstyrke. Herudover
er det sandsynligt, at patienten opnår en psykologisk effekt ved at erfare, at smertegrænsen kan
overskrides, og følgelig ændres smerteperceptionen.

Ordination
Den fysiske aktivitet skal fortrinsvis være gangtræning, som superviseres ved regelmæssigt fremmøde
hos terapeut. Herudover kan træningen ofte foregå
i det hjemlige miljø. Der skal trænes mindst 3 dage
om ugen. Gangen skal forceres ud over smertedebut efterfulgt af hvile til smerterne er forsvundet,
hvorefter gangtræningen genoptages. Der skal trænes mindst 30 minutter pr. gang. Træningen skal
være livslang, superviseret i 6 måneder. Feedback
består i, at patienten fører dagbog over gangdistance og distance/tid til smertedebut samt træningshyppighed. Gangdistancen testes før og efter 3
måneder, herefter årligt.
Ved cykeltræning er der chance for, at der ikke opstår iskæmiske smerter. Dette er baggrunden for at
fremhæve gangtræningen. Vælges cykeltræning,
skal patienten instrueres i at trampe med forfoden.
I øvrigt gælder samme træningsprincipper som for
gang.

Kontraindikationer
Ingen generelle.
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CYSTISK FIBROSE
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund

Mulige mekanismer

Cystisk fibrose er den hyppigste autosomale recessive, arvelige, potentielt livstruende sygdom (1).
Blandt den hvide race er incidensen én pr. 2.500
personer. Cystisk fibrose er en systemsygdom, men
det dominerende symptom er progredierende obstruktiv lungesygdom, som med tiden fører til respirationsinsufficiens og cor pulmonale (2). Den
nedsatte lungefunktion begrænser den fysiske udfoldelse med nedsat kondition og muskelfunktion
som konsekvens. Patienterne får ofte osteoporose
(3) og diabetes (4).

Fysisk aktivitet bedrer konditionen og muskelstyrken, hvorved patienten bliver i stand til i højere
grad at udfolde sig fysisk. Fysisk træning øger den
pulmonale funktion ved at mobilisere sekret fra
lungerne (12). Fysisk træning øger patientens selvtillid og psykiske velvære. Herudover beskytter
træningen mod osteoporose.

Evidensbaseret grundlag for fysisk
træning
Der foreligger et Cochrane-review fra 2001 (5) baseret på 6 randomiserede kontrollerede studier (611) selekteret blandt 16 træningsstudier, i alt 184
patienter med cystisk fibrose. Studierne var
heterogene, og det var ikke muligt at analysere
data under ét. Træningsvarighed var 1, 3, 12 og 36
måneder.
Der fandtes positiv effekt på konditionen. Et studium fandt, at lungefunktionen faldt mindre i
gruppen, der trænede, end i kontrolgruppen, vurderet over 36 måneder. Det lille patientmateriale
og studiernes kvalitet tillader ikke at drage stærke
konklusioner. På den anden side er der heller ikke
evidens for at miskreditere den fysiske træning, der
allerede indgår som en del af behandlingstilbuddet
til patienter med cystisk fibrose.

Træningsmængde og træningstype

Ordination
Patienter med astmatisk komponent skal 20 minutter forud for træningen behandles med beta-2agonist-spray.
For de helt små børn (0-1 år) gælder det om at
lege med børnene, så de rører sig så meget som
muligt. Forældrene skal hoppe med børnene og
snurre dem rundt og indimellem komprimere thorax med henblik på at løse slimen. Fra 1-4 års alderen leges der f.eks. tagfat og pudekamp og der
danses og løbes med børnene. Børn i 5-10 års alderen kan deltage i organiseret gymnastik/leg.
Legene skal styrke både konditionen og muskelstyrken. Fra 10 års alderen foreslås cirkeltræning i
form af lokal muskeltræning på forskellige ”stationer”, således at alle vigtige muskelgrupper trænes.
Ved at udføre disse øvelser i serie med korte pauser
opnås også konditionstræning.

Kontraindikationer
Ved infektion anbefales træningspause til en dags
symptomfrihed, hvorefter træningen langsomt
genoptages.

Den fysiske træning skal individualiseres og superviseres og omfatter aerob træning, styrketræning
og slimløsende fysisk aktivitet.
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DEPRESSION
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær
depression i løbet af deres liv, prævalensen er 6%.
Endnu flere oplever mildere former for depression.
Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd.
Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste,
mens andre har svært ved at føle noget overhovedet; et kardinalsymptom er træthed. En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt.
Nogle har søvnproblemer. Andre plages af pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de
ikke kan finde hvile. Appetitten er under en depression ofte nedsat. I enkelte tilfælde ses det
modsatte – stærkt forøget appetit specielt efter
kulhydratrige madvarer. Nedenfor er gengivet
WHO’s definition på en depression, der kræver
behandling. Symptomerne skal være til stede hver
dag eller næsten hver dag hele dagen gennem
mindst 14 dage. Mindst 2 af følgende symptomer:
1) Følelse af nedtrykthed, 2) markant nedsat
lyst/interesser, 3) reduceret energi, svær træthed.
Samt mindst 2 af følgende: 1) Nedsat selvtillid eller selvfølelse, 2) selvbebrejdelser, svær skyldfølelse,
3) tanker om død eller selvmord, 4) tænke- og
koncentrationsbesvær, 5) svær indre uro eller modsat: hæmning, 6) søvnforstyrrelser, 7) betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit. Opfylder man
2 af de første kriterier og 2 af de næste, har man
en mild depression. Til en moderat depression hører mindst 4 af symptomerne fra den anden gruppe. En svær depression har alle 3 symptomer fra
første gruppe og 5 af symptomerne fra sidste gruppe.

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er nogen evidens for en positiv effekt af fysisk
træning som tillæg til den medicinske behandling
af milde og moderat svære depressioner. Der foreligger en metaanalyse fra 2001 (1) omfattende 14

studier publiceret i 16 artikler (2-16). Når en
gruppe, der fik fysisk træning, blev sammenlignet
med en kontrolgruppe, der ikke fik behandling,
var der signifikant effekt på depressionssymptomer
(Becks depressionsskala) (-7,3 CI –10,0; -4,6).
Effekten var sammenlignelig med effekten af kognitiv terapi (1). Forfatterne til metaanalysen (1)
finder, at det er vanskeligt at konkludere vedrørende effekten af fysisk træning pga. studiernes metodologiske svaghed. Dette udsagn er delvist blevet
modsagt (17).
En omfattende undersøgelse inkluderede 156 personer over 50 år med depression af svær grad.
Patienterne blev randomiseret til 4 måneders aerob
fysisk træning, 4 måneders behandling med antidepressiv medicinsk behandling (sertraline) eller 4
måneders behandling i form af både sertraline og
fysisk træning (2). Den medicinske behandling
havde hurtigere indsættende effekt, men efter 4
måneder var der ingen forskel mellem de 3 grupper, hvad angik depressionssymptomer (2).
Patienterne blev atter undersøgt efter 10 måneder
(18). Ved denne kontrol var der betydeligt lavere
grad af depressionssymptomer og færre tilfælde af
tilbagefald i den gruppe, der trænede. Når hele
gruppen blev analyseret under ét ved hjælp af
multivariatanalyse, var der reduceret risiko for depressionssymptomer, hvis patienten trænede på
eget initiativ (odds ratio = 0,49, p = 0,0009).
Sidstnævnte udelukker naturligvis ikke, at de
mindst depressive havde mest lyst til at træne.
Metaanalysen fandt ikke forskel i effekten af aerob
og ikke-aerob fysisk træning i lighed med studier,
der sammenlignede forskellige træningsformer
(19-22). Der er mangel på studier, der evaluerer en
mulig dosisrespons på effekt på depressionssymptomer (23). Et omfattende klinisk kontrolleret,
randomiseret træningsforsøg evaluerer effekten af
5 forskellige træningsregimer med varierende træningsintensitet og træningsmængde. Protokollen
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er publiceret (24), men resultaterne foreligger endnu
ikke. Siden metaanalysen har vi ikke identificeret
nye randomiserede, kontrollerede træningsstudier.

Træningsmængde og træningstype
Den fysiske træning skal individualiseres og superviseres og omfatter både aerob træning og styrketræning. Træningen kan med fordel foregå på små
hold. Vi anbefaler aerob fysisk aktivitet, der starter
ved lav intensitet og gradvist øges til moderat intensitet, ligesom varigheden af den fysiske aktivitet
øges gradvist. Den aerobe træning kombineres
med styrketræning, der ligeledes starter ved lav
mængde og belastning. På grund af beskeden evidens anbefaler vi, at træning benyttes som et addendum til den medicinske behandling. Ved mild
depression kan fysisk aktivitet alene forsøges, men
det er vigtigt, at patienten følges med tætte lægebesøg.

Mulige mekanismer
Den positive effekt på depression antages at være
multifaktoriel (25). I den vestlige verden anses det
for sundt at være fysisk aktiv, og den depressive
person, der motionerer, kan forvente positiv feedback fra omverdenen og social kontakt (26). Det
er en normal foreteelse at dyrke motion, hvorved
en ringslutning kan opstå: Den der motionerer, føler sig normal. Hvis man er fysisk aktiv ved relativt
høj intensitet, er det svært samtidigt at tænke/spekulere meget, og den fysiske aktivitet kan benyttes
som afledning af triste tanker. Depressive personer
lider ofte af træthed og uoverkommelighedsfølelse,
hvilket kan medføre fysisk inaktivitet og tab af
kondition og dermed øget træthed. Fysisk aktivitet
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øger konditionen og muskelstyrken og dermed det
fysiske velvære. Der er herudover en række teorier
om, at hormonændringerne under fysisk aktivitet
kan påvirke sindsstemningen. Dette gælder f.eks.
betaendorfin-niveauet og monoamin-koncentrationerne (27). Nogle depressive lider af angst med
følelse af indre uro. Under fysisk aktivitet stiger
pulsen, og man sveder. At opleve disse fysiologiske
ændringer i forbindelse med normal fysisk udfoldelse, kan tænkes at give den depressive/angste
person den vigtige erfaring, at det ikke er farligt at
have høj puls, svede etc.

Ordination
Superviseret, progressiv aerob træning eller styrketræning så vidt muligt dagligt. Den aerobe træning
kan være gang/løb, cykling eller svømning. Den
fysiske aktivitet monitoreres, således at patienten
gradvis kommer op på Borg skala 15-16. Initialt
trænes på Borg skala 12-13 i 10-20 min med gradvis øgning til Borg skala 15-16 til i alt træning i 30
min. Figur 23-26 viser et eksempel på et progressivt konditionstræningsprogram.
Styrketræning kan foregå som beskrevet i II.D, og
gentages 2-3 gange om ugen. Patientens kondition
og muskelstyrke testes initialt og efter 3 måneder.
Ved tilfredsstillende styrke og konditionsniveau
fortsætter man med den tidligere træning. Ved
utilfredsstillende resultat øges intensiteten/belastningen.

Kontraindikationer
Ingen.
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Figur 23-26
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Træningsprogram 1
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Træningsprogram 2
Der trænes så vidt muligt dagligt
10 min opvarmning, 2 min anstrengende, 3 min noget anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning
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Der trænes så vidt muligt dagligt
10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
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DIABETES TYPE 1
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Type 1-diabetes er en autoimmunsygdom, der debuterer hos børn eller voksne. Sygdommen skyldes
destruktion af betacellerne i pancreas, hvilket medfører, at insulinproduktionen ophører. Ætiologien
er endnu ukendt, men miljøfaktorer (f.eks. virus,
kemiske forbindelser), genetisk disposition og
autoimmune reaktioner indgår. Incidensen i
Danmark er cirka 15 per 100.000 per år, 10-15%
højere hos mænd end hos kvinder. Cirka halvdelen
af tilfældene debuterer efter 30 års alderen. Af en
fødselsårgang vil cirka 1% få type 1-diabetes i løbet af livet.

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Patienter med type 1-diabetes har stor risiko for at
udvikle kardiovaskulære sygdomme (1), og fysisk
aktivitet beskytter mod denne udvikling (2). Det
er derfor vigtigt, at patienter med type 1-diabetes
motionerer regelmæssigt. Insulinbehovet falder
ved fysisk aktivitet, hvilket medfører, at patienten
må reducere insulindosis ved planlagt træning (3)
eller indtage kulhydrat i tilslutning til træningen
(4). Patienter med type 1-diabetes har derfor brug
for instruktion i, hvordan de kan undgå hypoglykæmi, således at de som andre kan få gavn af de
positive effekter af motion mod øvrige sygdomme.
Der er relativt få studier, der belyser den specifikke
effekt af træning hos patienter med type 1-diabetes, men generelt ses der ingen forskel i den glykæmiske kontrol hos patienter med type 1-diabetes,
som er fysisk aktive, sammenlignet med dem, som
er fysisk inaktive (5) (6), og der ses ingen bedring
med fysisk træning (7-10). På den anden side opnår patienter med type 1-diabetes – som hos raske
– en forbedring af insulinfølsomheden (7), hvilket
er associeret med en mindre (cirka 5%) mindskning
af det eksogene insulinbehov (8). Endotelial dysfunktion karakteriserer nogle (11-14), men ikke

alle (15-19) patienter med type 1-diabetes, og effekten af fysisk træning på denne parameter er kun
sparsomt belyst. Både forbedret (20) og uændret
(6) endotelfunktion er fundet efter fysisk træning.
Fysisk træning har muligvis en positiv effekt på lipidprofilen også hos patienter med type 1-diabetes. I kontrollerede studier er det vist, at træning
mindsker LDL-kolesterol (10) og triglyceridkoncentrationer (10) samt øger HDL-kolesterolkoncentrationen (10) og HDL-kolesterol/totalkolesterol-ratioen (7;10). Forholdet er dog ikke velundersøgt, og der findes måske tillige en kønsforskel (9). I ukontrollerede eller tværsnitsundersøgelser er en association mellem træning og øgninger i HDL2-kolesterol og fald i serum-triglycerid og
LDL-kolesterol (21;22) påvist. Et randomiseret
kontrolleret studium undersøgte effekten af 30-60
minutters løb ved moderat intensitet 3-5 gange
om ugen i 12-16 uger. Studiet inkluderede unge
mænd med type1- diabetes (n=28+28). Den aerobe træning øgede konditionen, arbejdskapaciteten
og bedrede lipidprofilen (10). En kontrolleret
undersøgelse viste, at 4 måneders aerob træning
øgede konditionen med 27% (p=0,04), nedsatte
insulinbehovet (p<0,05) (23) og øgede endotelfunktionen (20) hos patienter med type 1-diabetes
(n=18+8).

Træningsmængde og træningstype
Der er størst erfaring med aerob træning, men
principielt kan patienten med type1-diabetes deltage i alle former for sport, når kontraindikationer/forsigtighedsregler overholdes. Træningen bør
være regelmæssig og planlagt af hensyn til insulin
behandling og justering og diæt regulering.

Mulige mekanismer
Fysisk træning øger den muskelkontraktionsinducerede glukoseoptagelse i musklen. Blodets lipo-
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proteiner synes at være af betydning for ateroskleroseudviklingen, også hos patienter med type 1-diabetes (24). Fysisk træning påvirker blodets lipidsammensætning hensigtsmæssigt (25).

Ordination
Omhyggelig information/uddannelse af patienten
er meget vigtigt. Patienten skal instrueres i forholdsregler, så hypoglykæmi undgås.
Forholdsregler omfatter blodsukkermonitorering,
diætjustering samt insulinjustering. Nedenstående
er praktiske råd, forslået af Dansk
Endokrinologisk Selskab i forbindelse med udarbejdelse af denne håndbog. Disse råd ligger i forlængelse af Diabetesforeningens retningslinjer
(www.diabetesforeningen.dk).
For at undgå hypoglykæmi bør der indtages 10-20
g kulhydrat 1/2 time inden motion, såfremt blodglukose er tilfredsstillende. Under længerevarende
fysisk aktivitet bør der indtages 10-20 g kulhydratsnack (frugt, juice eller sodavand) for hver 1/2
times motion.
Ved påbegyndelse af et specifikt træningsprogram
bør patienten måle sit blodsukker hyppigt under
og efter træningen og derved lære sit individuelle
respons på en given belastning af en given varighed. Optræder hypoglykæmi alligevel, må insulindosis nedjusteres. Injektion af insulin bør ske i
en region, som ikke er aktiv under træningen (26)
og udførelse af motion umiddelbart efter anvendelsen af regulær insulin eller en hurtigt-virkende
analog kan ikke anbefales (27). Afhængig af type
af sportsudøvelse kan der være forskelle i nødvendigheden og omfanget af kulhydratindtagelse og
insulinreduktion; specifikke guidelines for næsten
alle former for sport forefindes (28).
Træning bør om muligt foretages på de samme
tidspunkter på dagen og tilnærmelsesvis med samme intensitet. Væskeindtag før og under motionen
er vigtig, specielt ved længerevarende motion i
varmt vejr. Der skal rettes særlig opmærksomhed
på den motionerende diabetespatients fødder +/neuropati og fodtøj.
Anbefalingerne må individualiseres og tage hensyn
til sendiabetiske komplikationer, men både kondi-
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tions- og styrketræning kan anbefales, enten i
kombination eller hver for sig. Målet er mindst 1/2
times motion af moderat intensitet (Borg skala 1213 med korte perioder ved Borg skala 15-16) dagligt eller 3-4 timer ugentlig i form af f.eks. gåture i
rask tempo, cykling, jogging, svømning, roning og
golf. Opmærksomheden henledes på tilstedeværelsen af autonom neuropati, hvorfor Borg skalaen
her er særlig velegnet til vurdering af belastningen
i modsætning til hjertefrekvensen.
Styrketræning skal være med mange repetitioner
og kan udføres som beskrevet i ||.D. Træning bør
omfatte opvarmningsperiode på 5-10 minutter og
cool-down-periode på 5-10 minutter efter træning
samt kulhydratindtagelse.

Kontraindikationer/forsigtighedsregler
Overordnet er faren ved at undlade motion større
end faren ved motion, men der gælder specielle
forsigtighedsregler.
Motion udskydes ved blodsukker > 14 mmol/l og
ketonuri, samt blodsukker > 17 mmol/l uden ketonuri, før det er korrigeret. Det samme gælder
ved lavt blodsukker < 7 mmol/l.
Ved hypertension og aktiv proliferativ retinopati
frarådes hård intensitets træning eller træning involverende Valsalva-lignende manøvre. Styrketræning udføres kun med lette vægte og i korte serier.
Ved neuropati og truende fodsår afstås fra egen
kropsbærende aktiviteter. Gentagne belastninger i
neuropatiske fødder kan medføre ulcerationer og
frakturer. Løbe/gå-bånd, lange gå/joggingture og
stepøvelser frarådes, mens ikke-kropsbærende motion anbefales f.eks. cykling, svømning og roning,
Man skal være opmærksom på patienter med
autonom neuropati, der kan have svær iskæmi
uden iskæmisymptomer (”stum iskæmi”). Disse
patienter har typisk hvile-takykardi, ortostatisme
og dårlig termoregulation. Der er risiko for pludselig hjertedød. Henvisning til kardiolog, arbejdsekg eller myokardiescintigrafi skal overvejes.
Patienterne skal instrueres i at undgå motion
under kolde/varme temperaturer samt sørge for
sufficient hydrering ved motion.
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DIABETES TYPE 2
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Type 2-diabetes er en metabolisk sygdom karakteriseret ved hyperglykæmi og abnormiteter i glukose-, fedt- og proteinstofskiftet (1). Sygdommen
skyldes insulinresistens i tværstribet muskulatur og
en betacelledefekt, som forhindrer, at en forøget
insulinsekretion kompenserer for insulinresistensen. Type 2-diabetes har næsten altid været til stede i flere år, inden diagnosen stilles, og mere end
halvdelen af alle nydiagnosticerede diabetespatienter viser tegn på sendiabetiske komplikationer.
Disse omfatter særligt diabetiske storkarsygdomme
i form af iskæmisk hjertesygdom, apopleksi og
underekstremitetsiskæmi, men mikrovaskulære
komplikationer som nefropati, retinopati, herunder særligt diabetisk makulopati, er hyppigt
forekommende. For patienter med nyopdaget type
2-diabetes er prævalensen for perifer arteriosklerose 15%, iskæmisk sygdom 15%, apopleksi 5%, retinopati 5-15% og mikroalbuminuri 30%. Man
finder endvidere høj forekomst af andre risikofaktorer, således er 80% overvægtige, 60-80% har
hypertension og 40-50% har dyslipidæmi.
Mortaliteten er 2-4 gange baggrundsbefolkningens, heraf 75% pga. kardiovaskulær sygdom (2-4).
Multifaktoriel intensiv intervention forebygger
sen-diabetiske komplikationer (5).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Effekt på glykæmisk kontrol
Den positive effekt af at træne patienter med type
2-diabetes er særdeles veldokumenteret, og der er
international konsensus om, at fysisk træning sammen med diæt og medicin er én af de tre hjørnestene i behandlingen af diabetes (6-8).
Der foreligger en metaanalyse fra 2001, der vurderer effekten af mindst 8 ugers træning på glykæmisk kontrol (9). Metaanalysen omfattede 14 kontrollerede kliniske forsøg (10-22), i alt 504 patienter. Tolv studier vurderede effekten af aerob træ-

ning (mean (SD), 3,4 (0,9) gange/uge i 18 (15)
uger og 2 studier vurderede styrketræning (mean
(SD) 10 (0,7) øvelser, 2,5 (0,7) sæt, 13 (0,7) repetitioner, 2,5 (0,4) gange/uge i 15 (10) uger. Der
kunne ikke påvises forskelle i effekten af aerob og
styrketræning. Der kunne heller ikke påvises en
dosis-respons-effekt, hverken med hensyn til intensitet eller varighed af træning. Efter interventionen var HbA1c lavere i træningsgruppen end i
kontrolgruppen (7,65% versus 8,31%, dvs. en forskel på 0,66%, p<0,001). Til sammenligning gav
intensiv glykæmisk kontrol med metformin en reduktion af HbAc1 på 0,6%, men en reduktion af
risikoen på 32% for diabetesrelaterede komplikationer og på 42% for diabetesrelateret mortalitet
(23). En metaanalyse omfattende 95.783 personer
viste, at fasteblodsukker er stærkt relateret til den
kardiovaskulære morbiditet (24). Effekten af fysisk træning på HbAc1 er således en klinisk relevant effekt.
Der var ingen effekt af træning på kropsvægt (9).
Der er flere mulige forklaringer på sidstnævnte:
Træningsperioden var relativt kort, patienterne
overkompenserede for deres energitab ved at spise
mere, eller patienterne tabte fedt, men øgede
mængden af fedtfri masse. Der er holdpunkt for at
antage, at sidstnævnte er den vigtigste forklaring.
Det er kendt, at inaktive personer der begynder at
træne, øger deres fedtfrie masse (25;26). Kun ét af
de studier, der blev inkluderet i metaanalysen, vurderede abdominal fedme ved hjælp af MR-scanning (12). Det aerobe træningsprogram (55 min 3
gange om ugen i 10 uger) resulterede i reduktion
af abdominalt subkutant fedt (227,3 cm2 til 186,7
cm2, p<0,05) og visceralt fedt (156,1 cm2 til 80,4
cm2, p<0,05). Samme studium fandt ikke effekt
af træning på kropsvægt.
Siden metaanalysen (9) har vi identificeret et studium, der vurderede effekten af kombineret aerob
og styrketræning i form af cirkeltræning 3 gange 1
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time pr. uge i 8 uger. Der fandtes et fald i HbAc1
fra 8,5 til 7,9, p<0,05; fald i fasteblodglukose fra
12,0 til 9,8 mmol/l p<0,05, samt signifikant stigning i maksimal iltoptagelse (VO2max) og muskelstyrke. Der var ingen effekt på kropsvægt, men signifikante fald i procent kropsfedt, sum af hudfolder og talje-hofte-ratio.

Effekt på kondition og styrke
Dårlig kondition er en uafhængig prognostisk
markør for død hos patienter med type 2-diabetes
(27-29). En metaanalyse (30) vurderer effekten af
mindst 8 ugers fysisk træning på maksimale iltoptagelse (VO2max). I alt 266 patienter med type 2
diabetes indgik i metaanalysen. Gennemsnitlige
træning bestod i 3,4 sessioner per uge; varighed 49
min per session; intensitet 50-75%: gennemsnit
20 uger. Samlet var der en stigning i VO2max på
11,8% i træningsgruppen versus et fald på 1% i
kontrolgruppen.
Ældre patienter med type 2-diabetes (n=31) blev
randomiseret til styrketræningsprogram i 24 måneder. Den gennemsnitlige øgning af muskelstyrken
var 31% i træningsgruppen, mens kontrolgruppen
ikke ændrede adfærd (31). Patienter med type 2diabetes er således trænerbar med hensyn til såvel
kondition som styrke.

Motivation
Patienter med type 2-diabetes kan motiveres til
ændre fysisk aktivitets vaner efter konsultation
(32). Halvfjerds inaktive patienter med type 2-diabetes modtog standard information om, at ”regelmæssig fysisk aktivitet fremmer sundheden”. De
blev derefter randomiseret til enten ingen konsultation eller 30 minutters individuel konsultation
med information/instruktion om fysisk aktivitet
baseret på transteoretisk model (33).
Interventionsgruppen øgede mængden af moderat
fysisk aktivitet vurderet ved accelerometer (trintæller) (p<0,001) og opnåede signifikant fald i systolisk blodtryk (p<0,05) og HbA1c (p<0,05).
”Det første skridt program” (FSP) er udviklet i
samarbejde med en række diabetes organisationer
(34-37). Programmet sigter mod at øge patienternes forståelse for betydningen af at gå i dagligdagen og på arbejde. Der anvendes en skridttæller til
at monitorere daglig aktivitet og som feedback og
opmuntring til at øge antallet af skridt i dagligdagen. ”FSP” blev anvendt som intervention i en
gruppe diabetespatienter (38). Overvægtige pati210
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enter med type 2-diabetes (n=47) blev randomiseret til FSP eller kontrol. FSP gruppen øgede antal
skridt med 3000 skridt/dag (p<0,0001).
Da en øgning af insulinfølsomheden med fysisk
træning (12;37;39-42) betyder, at en større mængde glukose kan optages i de insulinfølsomme væv
under et mindre forbrug af insulin, er det oven for
nævnte fald i glykæmisk niveau forventeligt. Det er
således også en klinisk erfaring, at en øget insulinfølsomhed som følge af vægttab og/eller fysisk træning må ledsages af en reduktion i evt. antidiabetisk tablet- eller insulinbehandling. En reduktion
af hyperinsulinemien – i fald en sådan er til stede –
er ligeledes vist, både med (37;39;43;44) og uden
(20;41;42;45) diætintervention. Flere studier har
dog vist uændret, forhøjet insulinniveau efter træning (11;12;14;18;20;21;40;46-53), men aldrig en
stigning. Et fald i hyperinsulinemien er ønskværdigt, da denne er risikofaktor for aterosklerose og
hypertension
Fysisk træning har herudover en række andre veldokumenterede effekter, som er af betydning for
patienter med type 2-diabetes (54). Som anført
ovenfor, forekommer hypertension hos 60-80% af
patienter med type 2-diabetes. Den positive effekt
af træning på hypertension er veldokumenteret hos
ikke-diabetiske personer (55;56). En nylig metaanalyse omfattende 54 randomiserede forsøg
fandt, at aerob træning var associeret med reduktion af det systoliske blodtryk på gennemsnitligt
3,8 mm Hg. Subgruppeanalyse viste reduktion af
blodtrykket på 4,9 blandt hypertensive patienter.
En anden metaanalyse omfattende 47 forsøg (57)
fandt et fald i det systoliske blodtryk på 6 mm Hg
hos hypertensive personer mod 2 mm Hg hos normotensive individer. Patienter med type 2-diabetes
er præget af diastolisk dysfunktion i venstre ventrikel (58-61), endotel dysfunktion (62-64) og kronisk low-grade-inflammation med forhøjede niveauer af f.eks. C-reaktivt-protein (65).
Sidstnævnte er af dårlig prognostisk værdi (66;67).
Fysisk træning øger venstre ventrikels diastoliske
fyldning (68;69), øger den endoteliale vasodilatoriske funktion (70;71) og inducerer antiinflamatoriske effekter (72).

Træningsmængde og træningstype
Der er først og fremmest erfaring med aerob træning, men styrketræning med mange repetitioner
er også vist effektivt.
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En metaanalyse fra 2003 vurderede effekten af
mindst 8 ugers fysisk træning (30) og fandt, at fysisk træning ved relativ høj intensitet var associeret
med fald i HbA1c (r = -0,91, p= 0,002), mens der
ikke fandtes en signifikant association mellem
mængden af fysisk aktivitet og fald i HbA1c (r=0,46, p=0,26). Disse korrelationer er til dels i
modstrid med et interventionsstudium, der viste
at regelmæssig fysisk træning øgede insulinfølsomheden hos inaktive uden diabetes - en effekt, der
var størst for dem, der brugte meget tid på at være
aktive, mens intensiteten ikke var af betydning
(73).
Planlagt og daglig træning er optimalt af hensyn
til insulinbehandling og - justering og diætregulering.

Mulige mekanismer
Der findes en omfattende litteratur vedrørende effekten af fysisk træning på type 2-diabetes, men
mekanismerne skal kun kort berøres her. Fysisk
træning øger insulinfølsomheden i den trænede
muskel og den muskelkontraktionsinducerede glukoseoptagelse i musklen. Mekanismer omfatter
øget postreceptor-insulinsignalering (74), øget glukosetransportør (GLUT4) mRNA og protein
(75), øget glykogensyntase- (76) og heksokinaseaktivitet (77), nedsat frigivelse og øget clearance af
frie fede syrer (78), øget tilførsel af glukose til
musklerne pga. øget muskelkapillærnet og blodgennemstrømning (77;79;80). Styrketræning øgede den insulinmedierede glukoseoptagelse,
GLUT4-indhold og insulinsignalering i skeletmuskulaturen hos personer med type 2-diabetes
(81). Fysisk aktivitet øger blodgennemstrømningen og dermed såkaldt sheer stress på karvæggen,
som antages at være et stimulus for endotelderiveret nitrogenoxid, som inducerer glatmuskelcellerelaksering og vasodilation (82). Den antihypertensive effekt antages at være medieret via en mindre sympatikusinduceret vasokonstriktion i trænet
tilstand. Superviseret fysisk træning reducerer
mængden af VLDL hos personer med type 2-diabetes (83).

Ordination
De fleste patienter med type 2-diabetes kan motionere uden særlige forholdsregler. Det er dog vigtigt, at patienter, der behandles med sulfonylurinstof, postprandiale regulatorer eller insulin, instrueres i forholdsregler så hypoglykæmi undgås.
Forholdsregler omfatter blodsukkermonitorering,

diætjustering samt medicinjustering. Nedenstående
er praktiske råd, foreslået af Dansk Endokrinologisk
Selskab i forbindelse med udarbejdelse af denne
håndbog. Disse råd ligger i forlængelse af Diabetesforeningens retningslinjer
(www.diabetesforeningen.dk).
For at undgå hypoglykæmi bør der indtages 10-15 g
kulhydrat 1/2 time inden motion, såfremt blodglukose er tilfredsstillende. Under længerevarende fysisk
aktivitet bør 10-20 g kulhydratsnack (frugt, juice
eller sodavand) indtages for hver 1/2 times motion.
Ved påbegyndelse af et specifikt træningsprogram
bør patienten måle sit blodsukker hyppigt under
og efter træningen og derved lære sit individuelle
respons på en given belastning af en given varighed. Optræder hypoglykæmi alligevel, må insulindosis eller perorale antidiabetika nedjusteres.
Injektion af insulin bør ske i en region, som ikke
er aktiv under træningen (84), og udførelse af motion umiddelbart efter anvendelsen af regulær insulin eller en hurtigtvirkende analog kan ikke anbefales (85).
Mange patienter med type 2-diabetes har kroniske
komplikationer i bevægeapparatet (f.eks. smertende artroser) og iskæmisk hjerte-karsygdom.
Neuropati indebærer, at der rettes særlig opmærksomhed på den motionerende diabetespatients
fødder +/- neuropati og fodtøj. Anbefalingerne
må derfor i vid udstrækning individualiseres, men
både konditions- og styrketræning kan anbefales,
enten i kombination eller hver for sig.
Målet er mindst 1/2 times motion af moderat intensitet (Borg skala 12-13 med korte perioder ved
Borg skala 15-16) dagligt eller 3-4 timer ugentlig i
form af f.eks. gåture i rask tempo, cykling, jogging, svømning, roning og golf. Der er formentlig
en effekt af at øge intensiteten af den fysiske aktivitet, men specifikke retningslinjer afventer flere
studier, der specifikt sigter mod at belyse betydningen af mængde og intensitet. Figur 27-30 viser
et eksempel på et træningsprogram.
Opmærksomheden henledes på tilstedeværelsen af
autonom neuropati, hvorfor Borg skalaen her er
særlig velegnet til vurdering af belastningen i modsætning til hjertefrekvensen. Styrketræning skal
være med mange repetitioner og kan udføres som
beskrevet i II.D. Træning bør omfatte opvarmningsperiode på 5-10 minutter og cool-down-periode på 5-10 minutter efter træning samt kulhydratindtagelse.
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Kontraindikationer/forsigtighedsregler
Overordnet er faren ved at undlade motion større
end faren ved motion, men der gælder specielle
forsigtighedsregler.
Motion udskydes ved blodsukker > 17, indtil det
er korrigeret. Det samme gælder ved lavt blodsukker < 7 mmol/l.
Ved hypertension og aktiv proliferativ retinopati
frarådes hård intensitetstræning eller træning involverende Valsalva-lignende manøvre.
Styrketræning udføres kun med lette vægte og
med lav kontraktionshastighed.

frakturer. Løbe/gå-bånd, lange gå/joggingture og
stepøvelser frarådes, mens ikke-kropsbærende motion anbefales f.eks. cykling, svømning og roning.
Man skal være opmærksom på patienter med
autonom neuropati, der kan have svær iskæmi
uden iskæmisymptomer (”stum iskæmi”). Disse
patienter har typisk hvile-takykardi, ortostatisme
og dårlig termoregulation. Der er risiko for pludselig hjertedød. Henvisning til kardiolog, arbejdsekg eller myokardiescintigrafi skal overvejes.
Patienterne skal instrueres i at undgå motion
under kolde/varme temperaturer samt sørge for
sufficient hydrering ved motion.

Ved neuropati og truende fodsår afstås fra egen
kropsbærende aktiviteter. Gentagne belastninger af
neuropatiske fødder kan medføre ulcerationer og

Figur 27-30
Diabetes type 2
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Diabetes type 2
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DYSLIPIDÆMI
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Dyslipidæmi er forhøjet koncentration af kolesterol og triglycerid i blodet. Primære dyslipidæmier
forårsaget af miljøpåvirkninger og genetiske faktorer er langt de hyppigste og udgør cirka 98 % af
alle dyslipidæmier. Isoleret hyperkolesterolæmi og
kombineret dyslipidæmi er de hyppigste former
for dyslipidæmi og skyldes for de fleste menneskers
vedkommende et for stort indtag af fedt. Disse
former for dyslipidæmi er associeret med øget risiko for aterosklerose. Ved isoleret hyperkolesterolæmi ses forhøjede koncentrationer af LDL-kolesterol. Ved kombineret dyslipidæmi ses forhøjet triglycerid, forhøjet LDL-, IDL- og VLDL-kolesterol, men lavt HDL-kolesterol. Høj koncentration
af LDL medfører, at disse partikler presses ind i intima, hvor de oxideres og optages af makrofager.
Således dannes først fedtlæsionen og senere aterosklerose med intra- og ekstracellulær kolesterolaflejring, fibrose, celledød og egentlig forkalkning.
Triglyceridforhøjelse med samtidig let kolesterolforhøjelse betyder, at der også er en forhøjelses af
IDL- og VLDL-partikler i blodet. Disse partikler
fanges måske endda nemmere end LDL-partiklen
i intima og fremmer derved ligeledes ateroskleroseudvikling. Lav koncentration af HDL-partikler
betyder formentlig, at fjernelsen af kolesterol fra
karvæggen er nedsat, og at der derfor indirekte
dannes mere aterosklerose.
Der er konsensus om, at fysisk aktivitet beskytter
mod udvikling af kardiovaskulære sygdomme
(1;2), og det har været foreslået, at én af mange
mekanismer kunne være en positiv effekt af træningen på blodets lipidprofil (3;4).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er i dag betydelig evidens for, at fysisk træning, uafhængigt af vægttab, inducerer hensigtsmæssig effekt på blodets lipidprofil. En række
oversigtsartikler opsummerer denne viden (4-16).

En metaanalyse fra 2001 (5) omfattede 51 studier,
hvoraf de 28 var randomiserede, kontrollerede studier (4.700 personer). I de fleste studier bestod
interventionen i træning ved moderat til hård intensitet 30 minutter pr. gang 3-5 gange om ugen i
mere end 12 uger. I træningsstudier, hvor diæten
var holdt konstant, fandtes en gennemsnitlig stigning i HDL på 4,6% (p<0,05), et fald i triglyceridkoncentration på 3,7% (p<0,05) og i LDL på
5% (p<0,05), men ingen ændringer i totalkolesterol. Metaanalysen er præget af nogen heterogenitet
blandt studier og sammenblanding af ikke-randomiserede undersøgelser. Der er enkelte studier, der
sammenligner forskellig arbejdsintensitet, men
ingen studier sammenligner forskellig arbejdsmængde og evt. dosis-respons-sammenhæng kan
ikke vurderes. Superviseret fysisk træning reducerer mængden af VLDL hos personer med type2diabetes (17).
Et nyligt, randomiseret, klinisk kontrolleret forsøg
vurderer effekten af træningsmængde og intensitet
i en undersøgelse, der inkluderer 111 inaktive
overvægtige mænd med mild til moderat dyslipidæmi (18). Forsøgspersonerne blev randomiseret
til en kontrolgruppe eller 8 måneders fysisk træning ved høj mængde/høj intensitet (32 km pr.
uge 65-80% af maksimal iltoptagelse (VO2max);
lav mængde/ høj intensitet (19 km per uge 6580% af VO2max) eller lav mængde/lav intensitet
(19 km pr. uge 40-55% af VO2max). Dette studium udmærker sig ved at evaluere en ekstensiv lipidprofil, hvor også størrelsen af lipoproteinpartiklerne indgår. Forsøgspersonerne blev opfordret til
at holde vægten, og personer med meget stort
vægttab blev ekskluderet. Trods dette var der små,
men signifikante, vægttab i træningsgrupperne.
Alle træningsgrupper opnåede positiv effekt på lipidprofilen i forhold til kontrolgruppen. Der var
dog ingen markant forskel i effekten af de to grupper med lav mængde fysisk træning, på trods af at
den gruppe, der trænede ved høj intensitet, opnåede større forbedring i konditionen. Der var marFYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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kant bedre effekt af høj mængde fysisk træning på
stort set alle lipidparametre, dette på trods af at de
to grupper med høj intensitetstræning opnåede
den samme forbedring i fitnessniveau. Der var
ingen effekt på total kolesterol. Høj mængde/høj
intensitetstræning reducerede koncentrationer af
LDL, IDL og små LDL-partikler og øgede størrelsen af LDL-partiklerne og koncentrationen af
HDL. Alle grupper havde positiv effekt på koncentrationerne af triglycerid, VLD-triglycerid og
størrelsen af VLDL. Der var således klar effekt af
træningsmængde, men ingen effekt af træningsintensitet.
Effekten af fysisk aktivitet på HDL er klinisk relevant om end noget mindre end den effekt, man
kan opnå ved anvendelse af lipidsænkende medikamina (19). Det er estimeret, at hver gang HDL
stiger 0,025 mmol/l, reduceres den kardiovaskulære risiko med 2% for mænd og med mindst 3%
for kvinder (20;21). Træning inducerede en gennemsnitlig stigning i HDL på 0,125 mmol/l (18).

Mulige mekanismer
Ved træning øges musklens evne til i højere grad at
forbrænde fedt i stedet for glykogen. Dette sker ved
aktivering af en række enzymer i skeletmuskulaturen, der er nødvendige for lipidomsætningen (22).

Ordination
Mange patienter med dyslipidæmi har hypertension eller symptomgivende, iskæmisk hjerte-karsygdom. Anbefalingerne må derfor i vid udstrækning individualiseres. Ordinationen følger de generelle anbefalinger for befolkningen, men der anbefales øget mængde. Intensiteten kan være enten
moderat eller intens. Patienten skal stile mod at gå
eller løbe mindst 20 km, helst 30 km pr. uge.
Figur 51-54 viser eksempler på træningssessioner
med stigende sværhedsgrad. Ved at gennemføre to
af disse sessioner dagligt vil man opnå en særdeles
gunstig effekt på blodets fedtsammensætning.

Kontraindikationer
Træningsmængde og træningstype
Den fysiske træning skal være af høj mængde, men
kan være enten af moderat eller høj intensitet.
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Figur 51-54
Dyslipidæmi
Træningsprogram 1:

Dyslipidæmi
Træningsprogram 2:

10 min opvarmning, 15 min noget anstrengende, 5 min nedvarmning

10 min opvarmning, 3 min noget anstrengende 2 min anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala

Borg skala

20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende

Dyslipidæmi
Træningsprogram 3:
10 min opvarmning, 2 min noget anstrengende 3 min anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende

Dyslipidæmi
Træningsprogram 4:
10 min opvarmning, 15 min anstrengende, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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FIBROMYALGI
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
De diagnostiske kriterier for fibromyalgi er beskrevet af American College of Rheumatology (1) og
senere justeret i en konsensusrapport fra 1996 (2).
Fibromyalgi er betegnelsen for et symptomkompleks, der optræder hos patienter med udbredte
diffuse behandlingsresistente, ikke-inflammatoriske sene- og muskelsmerter af mindst 3 måneders
varighed. Diagnosen fibromyalgi indebærer: 1) generaliseret smerte af mindst 3 måneders varighed i
begge kropshalvdele samt over og under umbilicus
og 2) tilstedeværelse af smerte ved palpation af
mindst 11 ud af 18 tenderpoints.
Nedsat muskelstyrke og hurtig udtrætning er almindeligt forekommende symptomer. Andre
symptomer er søvnbesvær, koncentrationsbesvær,
hovedpine, nedsat smertetærskel, colon irritabile
og føleforstyrrelser. Syndromet debuterer oftest i
30-40 års alderen med en kønsratio 7:1 mellem
kvinder og mænd. I USA er prævalensen (alle aldre) 2%, med stigende prævalens med alderen (2).
Debut efter 55 års alderen er sjælden. Mange patienter med fibromyalgi har dårlig kondition (3-6).
Det er uvist, om den dårlige kondition og muskelstyrke udelukkende er en følge af fibromyalgisyndromet, eller om den bidrager ætiologisk til sygdommen. Der er mange teorier om sygdommens
årsag, men en samlet patogenese er ikke fastlagt.
Inflammation er ikke en del af sygdomskomplekset. Fibromyalgi er svært behandlelig, og der er
ingen medicinsk behandling, der har vist afgørende effekt (7). Aktiv fysisk træning i kombination
med kognitiv adfærdsterapi er den mest lovende
behandling af denne patientgruppe (8).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er evidens for betydningen af konditionstræning ved fibromyalgi. Der foreligger således en meta-

analyse fra 2001 (9) baseret på 16 randomiserede,
kontrollerede studier, omfattende n=379 personer
i træningsgruppen, n=277 i kontrolgruppe og
n=68 i alternativ behandlingsgruppe. Syv studier
(10-16) var af høj kvalitet: 4 studier undersøgte
aerob træning, 1 undersøgte en blanding af aerob,
styrke- og fleksibilitetstræning, og 2 undersøgte
træning som en del af en sammensat behandling.
De 4 studier af høj kvalitet, der vurderede aerob
træning, fandt, at træningsgruppen versus kontrolgruppen forbedrede konditionen (17,1% versus
0,5% øgning), øgede tærsklen for tender pointsmertetryk (28,1% forbedring versus 7% forværring) og angav færre smerter (11,4% fald versus
1,6% stigning i smerteangivelse). Samme konklusioner blev fundet i de studier, der ikke opfyldte
kriterierne for et højkvalitetsstudium.
Højkvalitetsstudierne studerede træning af 6-20
ugers varighed. 3 studier inkluderede followup.
Buckelew (10) inkluderede opfølgning med månedlig monitorering af fysisk træning i hjemmet
og fandt forbedret fysisk formåen og færre smerter
efter 1 år.
Wigers (16) fandt, at forbedringerne var bevaret
41/2 år efter træningsprogrammet, på trods af at få
patienter havde fortsat aktiv fysisk træning.
Der er stor diskrepans blandt undersøgelserne,
hvad angår det forhold, at træning kan forværre
patienternes symptomer (9). Mens der blandt de
16 studier vurderet under ét var flere patienter, der
gik ud af undersøgelsen i træningsgruppen end i
kontrolgruppen, var dette ikke tilfældet i højkvalitetsstudierne (9). Siden metaanalysen har vi identificeret en række randomiserede, kontrollerede
træningsstudier (17-23). Ét studium (n=132) påviste positiv effekt på smerter og funktion af 12
ugers superviseret konditionstræning ved 1 års followup (18), mens et andet studium fandt, at 8
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ugers fysisk træning øgede den fysiske formåen ved
interventionens afslutning, men ikke efter 1 år
(24). Superviseret træning kombineret med undervisning gav bedre resultater end træning uden supervision og undervisning (19). Højintenstitetstræning versus lavintensitetstræning gav kun moderat
bedre effekt på funktion og smerte efter 20 uger
(22). Styrketræning øgede fleksibilitet, muskelstyrke,
tærskel for tender point-tryk og følelse af velvære i
forhold til en gruppe, der kun gennemgik fleksibilitetstræning (23). Bassintræning havde positiv effekt
på kondition, smerte og styrke 6 måneder og 24 måneder efter (20).

Træningsmængde og træningstype
Den fysiske træning skal superviseres initialt, tilrettelægges individuelt og primært omfatte aerob
træning ved moderat til høj intensitet. Træningen
kan med fordel udføres på hold og bør kombineres med kognitiv adfærdsterapi. Efterhånden skal
træningen integreres i dagligdagen, evt. med brug
af patientforeninger og gymnastikforeninger.
Den aerobe træning bør kompletteres med styrketræning. Et vigtigt princip er at starte ved lav belastning og intensitet og gradvist øge disse. Utrænede patienter vil ofte klage over smerter ved kropsbærende motion og fysisk aktivitet, der indebærer
ekscentrisk arbejde. Det anbefales derfor som pædagogisk princip, at man forsøger at forebygge oplevelsen af smerter ved den fysiske træning. Dette
er baggrunden for at foreslå, at det initiale træningsprogram omfatter ikke-kropsbærende motion uden excentrisk komponent. Det er dog vigtigt at understrege, at der på sigt ikke er kontraindikationer for nogen form for fysisk træning.

Mulige mekanismer
Træningen virker ved at bryde en ond cirkel.
Smerter og nedsat muskelstyrke samt træthed begrænser patientens fysiske formåen. Træningen har
til formål at øge konditionen, hvorved trætheden
aftager. Træningen øger muskelstyrken, hvorved
patienten bliver bedre til at klare dagligdagen.
Herudover er det sandsynligt, at patienten opnår
en psykologisk effekt ved at erfare, at smertegrænsen kan overskrides, og følgelig ændres smerteperceptionen og smertetærsklen.

træning. Der startes ved lav belastning og intensitet, som gradvist øges til trætheds/udmattelsesgrænsen. Efter 1-2 måneder bør træningen foregå
2-3 dage om ugen. Der skal trænes mindst 30 minutter pr. gang, hvoraf mindst 20 minutter skal
være ved en intensitet, der er over 60% af maksimal iltoptagelse (VO2max).
Alle former for konditionstræning kan principielt
anbefales, men af hensyn til at undgå smerter i
forbindelse med træning anbefales ikke-kropsbærende motion uden excentrisk komponent som
f.eks. cykling, svømning/træning i vand eller roning. Af samme grund anbefales det, at man ikke
initialt dyrker motion, der kan give pludselige,
hurtige, ukontrollerede bevægelser, vrid eller høj
ledbelastning (fodbold, håndbold, løb med høj intensitet og visse former for gymnastik med mange
vrid). Det er dog vigtigt at understrege, at målet
på sigt er, at fibromyalgipatienten kan deltage i
alle former for fysisk aktivitet.
Eksempel på træning af patient med
fibromyalgi
De første 4 uger startes med opvarmning på cykel
i 10 minutter ved Borg skala 12. Herefter øges intensiteten til Borg skala 15-16 i 3 minutter, herefter 2 minutter ved Borg skala 12. Denne sekvens
gentages 2 gange den første uge, 3 gange den anden uge og 4 gange den tredje uge. Der trænes 2
gange om ugen den første uge og derefter 4 gange
om ugen i anden og tredje uge. Fra fjerde til ottende uge gentages programmet fra tredje uge.
Konditionstest udføres før og efter 2 måneder, og
hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes træningen som ovenfor, men med reduktion af varigheden af træning ved den lave intensitet. For den,
der fortsat har lav kondition, trænes nu i sekvenser
af Borg skala 17-18 ved 3-4 minutter, herefter 1-2
minutter ved Borg skala 12. Denne sekvens gentages 4 gange. Der trænes 3 gange om ugen. Ny
konditionstest efter 1 måned. Figur 31-37 viser
træningsprogrammet.
Styrketræning af ben kan foregå ved, at en del af
cyklingen foregår med høj belastning som udføres
i 30 sek. 3-5 gange med 30 sek. hvile uden belastning. Denne træning kan afslutte konditionstræningen 1 gang om ugen. Evt. styrketræning henhold til II.D.

Ordination
Den fysiske aktivitet skal være konditionstræning,
som kan suppleres med progressiv muskelstyrke226

FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling

Kontraindikationer
Ingen.

391_SST_Haandbog (149-329)

17/05/05

15:04

Side 227

Figur 31-37
Fibromyalgi
Træningsprogram i 1. uge
Der trænes 2 gange om ugen
10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
gentages 2 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Fibromyalgi
uge
Træningsprogram i 2.uge
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Fibromyalgi
Træningsprogram 9.-12. uge såfremt konditionen er
acceptabel
Der trænes 3 gange om ugen

Fibromyalgi
Træningsprogram i 3.-8. uge
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
gentages 4 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala

10 min opvarmning, 4 min anstrengende, 1 min noget anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Fibromyalgi
Alternativt træningsprogram 9. uge og fremover
Der trænes 3 gange om ugen

Fibromyalgi
Træningsprogram 13. uge og fremover
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 15 min anstrengende, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

10 min opvarmning, 3 min meget anstrengende, 2 min noget

Borg skala anstrengende, gentages 3 gange, 5 min nedvarmning
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Fibromyalgi
Alternativt træningsprogram 9. uge og fremover
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 43 min meget anstrengende, 12 min noget

Borg skala anstrengende, gentages 3 gange, 5 min nedvarmning
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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HIV-INFEKTION
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Infektion med human immundefekt virus (hiv) leder ubehandlet til progressiv immundefekt og død
i løbet af 10-12 år. I Danmark lever cirka 4.500
hiv-smittede, hvoraf cirka 1.500 personer i øjeblikket er i medicinsk behandling. Hvert år konstateres 250-300 mennesker hiv-positive i
Danmark. Siden aids-epidemien begyndte i 19801981, er over 60 mio. mennesker i verden blevet
smittet med hiv, cirka 40 mio. er i live. Alene i
2001 døde 3 mio. mennesker af aids, hvilket er
det største tal hidtil på et enkelt år. I vor del af verden er det muligt at tilbyde effektiv medicinsk behandling. Antiretroviral kombinantionsbehandling med 3-4 stoffer hæmmer virusreplikationen
og øger immunfunktionen, men livslang behandling er nødvendig. Kombinationsbehandlingen
inducerer hos mange patienter lipodystrofi med
Cushing-lignende fedtfordeling samt alvorlige
metaboliske forstyrrelser med høje plasma-lipoproteiner, insulinresistens og højt laktat. I de kommende år vil en tiltagende stor gruppe relativt
unge mennesker være i livslang behandling med
farmaka, der inducerer metaboliske ændringer svarende til dem, man ser ved metabolisk syndrom.
Det er sandsynligt, men ikke dokumenteret, at
hiv-positive patienter i kombinationsbehandling
på sigt har øget risiko for kardiovaskulær sygdom.
Betydningen af en livsstil, der forebygger kardiovaskulær sygdom, må antages at være særligt vigtig
for den hiv-smittede i kombinationsbehandling.

Det evidensbaserede grundlag for fysisk
træning
Der er evidens for positiv effekt af fysisk træning
på kondition, muskelstyrke og livskvalitet. Der er
ingen evidens for effekt på virusmængde eller immunforsvaret.
Der foreligger et Cochrane-review fra 2002 (1) baseret på 8 randomiserede kontrollerede studier,

hvor interventionen var aerob træning af mindst
20 minutter varighed, mindst 3 gange om ugen i
mindst 4 uger (2-10). Flere studier blev udført, før
kombinationsbehandling blev introduceret
(6;7;9;11-13). Frafalds-frekvensen var mellem 18
% og 76%. De fleste studier rapporterer, at årsag
til frafald var andre end sygdom. Forfatterne til
Cochrane-reviewet (1) konkluderer dog, at fysisk
træning er uden risiko. Fysisk træning inducerede
en lille stigning i maksimal iltoptagelse (VO2max)
på 2,47 ml · kg-1 · min-1 (6;8;9) samt mindre følelse
af depression og træthed (3;4;9). Mens akut fysisk
aktivitet øger antallet af cirkulerende CD4+-celler
(14), var der ikke effekt af træning på hvileværdier
af koncentrationer af CD4+-celler (1). Der var ligeledes ingen effekt på virusmængden (1).
En nylig publiceret undersøgelse vurderede effekten af fire måneders aerob træning på 17 hiv-inficerede personer med lipodystrofi (15). Totalt visceralt og subkutant fedt blev vurderet ved CT.
Træning øgede konditionen og inducerede reduktion i mængden af totalt fedtvæv (12,8%, p<0,001),
specielt det viscerale fedt (12%, p<0,01) samt reduktion i koncentrationer af total kolesterol, triglycerid og LDL (henholdsvis 23%, 43% og 19%,
p<0,01), mens HDL øgedes (6%, p<0,01). Den
estimerede risiko for kardiovaskulære sygdom var
reduceret med 13% (p<0,01).
Et prospektivt, randomiseret, klinisk kontrolleret
studium undersøgte effekten af tre interventioner:
Protein, styrketræning eller kombineret protein og
styrketræning. 30 hiv-positive kvinder indgik i
undersøgelsen, der indledtes med en 6 ugers kontrolperiode efterfulgt af 14 ugers intervention.
Styrketræning øgede muskelmassen (1,2 kg p=0,02)
og nedsatte fedtmassen (1,7 kg, p=0,02), mens
protein alene medførte vægtstigning på 3,6 kg
uden effekt på muskelmassen. Protein adderede
ikke til effekten af styrketræning. Patienterne, der
styrketrænede, bedrede livskvaliteten, mens livskvaliteten faldt i gruppen, der kun fik protein.
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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Et randomiseret klinisk studium inkluderede 25
hiv-positive personer med lipodystrofi og tegn på
insulinresistens (16).
Alle patienter var i kombinationsbehandling.
Undersøgelsen sammenlignede effekten af metformin (n=14) og metformin + fysisk træning (n=11).
Træningen var progressiv kombineret konditions- og
styrketræning i 12 uger. Metformin-træningsgruppen havde i forhold til metformingruppen større effekt på insulinfølsomheden, talje/hofte ratio, blodtryk, samt kondition og styrke

Træningsmængde og træningstype
Den fysiske træning skal være aerob kombineret
med styrketræning.

Mulige mekanismer
Det er foreslået, at behandlingen af hiv-positive
personer med nukleosidanaloger inducerer mitokondriedysfunktion. Arbejdskapaciteten var reduceret hos hiv-positive personer med lipodystrofi og
forhøjet laktat (17). Dette kunne formentlig tilskrives fysisk inaktivitet snarere end mitokondriedysfunktion. Såvel nukleosidanaloger som proteasehæmmere bidrager til de behandlingsrelaterede
metaboliske forstyrrelser. Træning øger konditionen og afhjælper dermed træthed, hvorved patienterne får øget livskvalitet. Træning øger insulinfølsomheden via en række mekanismer (18-20;2023) og har positiv effekt på blodets lipidsammensætning (24). Dermed kan træning bidrage til at
mindske de uheldige metaboliske konsekvenser af
behandlingen. Hiv-infektion er ensbetydende med
en kronisk inflammationstilstand med forhøjede
plasma-niveauer af bl.a. tumornekrotiserende faktor (TNF) (25), der inducerer øget proteinedbrydning og muskelatrofi (26). Træning inducerer antiinflammatoriske effekter og kan dermed formentlig bidrage til at hæmme den katabole proces (27).
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Ordination
Hiv-patienten kan være fysisk svag med dårlig
kondition og muskelkraft. Er dette tilfælde rekommanderes følgende program:
– De første 4 uger startes med opvarmning på
cykel i 10 minutter ved Borg skala 10-12.
– Herefter øges intensiteten til Borg skala 15-16
i 10 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg
skala 10; denne sekvens gentages 2 gange den
første uge, 3 gange den anden uge og 4 gange
den tredje uge. Der trænes 2 gange om ugen
den første uge og derefter 3 gange om ugen i
anden og tredje uge. Fra fjerde til ottende uge
gentages programmet fra uge tre. For nogle patienter vil den progressive øgning være med
større intervaller.
– Konditionstest udføres før og efter 2 måneder,
og hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes
træningen som ovenfor, men med reduktion af
varigheden af træning ved den lave intensitet.
For den, der fortsat har lav kondition, trænes
nu i sekvenser af Borg skala 17-18 ved 5 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg skala
10. Denne sekvens gentages 4 gange. Der trænes 3 gange om ugen. Ny konditionstest efter 1
måned.
Forslag til træningsprogrammer fremgår af figur
38-41. Der anbefales styrketræning af hele kroppen i henhold til principper angivet i II.D.

Kontraindikationer
Ved akut infektion anbefales træningspause til én
dags symptomfrihed, hvorefter træningen langsomt genoptages.
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Figur 38-41
HIV
Træningsprogram 1
Der trænes 2 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 2 gange
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Træningsprogram 2
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 3 gange

Borg skala
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Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 4 gange
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Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 3 gange,
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HJERTESVIGT
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Hjertesvigt eller hjerteinsufficiens er et klinisk syndrom som ifølge definitionen fra ESC (European
Society of Cardiology) baseres på tilstedeværelsen
af følgende kriterier: symptomer (dyspnø, træthed,
perifere ødemer) samt objektiv påvisbar nedsat
hjertefunktion i hvile. Asymptomatisk venstre
ventrikeldysfunktion er ofte forløberen for dette
syndrom. Symptomerne varierer fra ganske let
funktionsbegrænsning til svære invaliderende
symptomer. Hjertesvigt inddeles oftest i venstresidig (den hyppigste og bedst undersøgte) og højresidig hjerteinsufficiens samt i akut (lungeødem,
kardiogent shock) og kronisk hjerteinsufficiens.
Hjerteinsufficiens er ofte forårsaget af iskæmisk
sygdom, men kan også være forårsaget af f.eks.
hypertension eller hjerteklapfejl. Antallet af patienter med kronisk behandlingskrævende hjerteinsufficiens skønnes at ligge på cirka 80.000 i
Danmark.
Maksimal iltoptagelse (VO2max) er reduceret hos
patienter med hjerteinsufficiens (1-3). Dette er
bl.a. forårsaget af hjertets reducerede pumpefunktion samt af perifere forhold i muskulaturen
(1;4;5). Hos den hjerteinsufficiente patient ses
hyppigt muskelatrofi, hurtig udtrætning og nedsat
muskelstyrke (6-8). Hjerteinsufficiente patienter
er præget af defekter i renin-angiotensin-systemet,
forhøjede niveauer af cytokiner, bl.a. tumornektrotiserende faktor (TNF) (9), forhøjet noradrenalin (10) samt insulinresistens (11). Disse metaboliske forhold kan alle være af betydning for udviklingen af muskelatrofi ved hjerteinsufficiens (8),
om end der ikke fandtes en direkte sammenhæng
mellem VO2max og noradrenalin (12). Den hjerteinsufficente patient er således præget af både
dårlig kondition, dårlig muskelstyrke og muskelatrofi. Hjertepatientens karakteristiske træthed er
formentlig relateret til den svækkede fysiske formåen. Mens der i 1970’erne var konsensus om at
fraråde fysisk aktivitet og tilråde sengeleje for pati-

enter med alle stadier af hjerteinsufficens (13), er
der nu konsensus om det modsatte (1).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er betydelig evidens for den gavnlige effekt af
at træne patienter med hjerteinsufficiens. Initiale
ukontrollerede studier viste, at træning øgede hjertepatienternes kondition (1;14-18). Siden da er
der publiceret adskillige studier, som er præsenteret i et systematisk review fra 2002 (19), som gennemgår 14 prospektive, randomiserede, kontrollerede studier (20-33), 8 randomiserede, overkrydsede studier (34-41) og 2 ikke-randomiserede studier (42;43) samt 7 andre (16;17;44-48). Alle studier er udført på stabile patienter i NYHA-klasse II
og NYHA-klasse-III, og de fleste studier ekskluderer patienter med konkurrerende sygdomme, f.eks.
diabetes eller kronisk obstruktiv lungesygdom.
Alle studier (bortset fra 4 ud af 31) rapporterede
positiv træningseffekt, f.eks. vurderet ved forbedret
VO2max, hvilepuls, systolisk blodtryk, ventilation
eller anaerob tærskel (19). De fleste studier blev
udført på patienter i behandling med ACE-hæmmere, diuretika og digitalis og færre i behandling
med betablokkere og viser således, at øgningen af
VO2max med 15-25% opnås i tilgift til den medicinske behandling. Livskvalitet blev vurderet i nogle
studier og viste forbedring med træning i 11 ud af
16 studier. Træning medfører, at patienterne er
mindre trætte, føler mindre dyspnø og tolererer fysisk aktivitet bedre. Dermed bliver de i stand til at
klare flere daglige gøremål selv, bliver mindre deprimerede og opnår følelse af bedre alment befindende og alt i alt bedre livskvalitet. Effekten af
træning på psykologiske parametre er uafhængig af
effekten på fysiologiske parametre (49).
En metaanalyse fra 2004 (50) er baseret på 9
randomiserede kontrollerede studier og inkluderer 801 patienter med hjertesvigt (395 i træningsgrupper og 406 i kontrolgrupper). I løbet
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af followup-perioden på 705 dage var der 88
(22%) dødsfald i træningsgruppen og 105 (26%) i
kontrolgruppen. Fysisk træning reducerede mortaliteten (hazards ratio 0,65; 95% CI 0,46-0,92; p=
0,015). Der var ligeledes reduceret for (hazards ratio 0,72; 95% CI 0,56-0,93; p=0,01).

Træningsmængde og træningstype
Aerob træning
Der er god erfaring med aerob træning i form af
f.eks. cykling, gang og jogging. Der er især god erfaring med indendørs ergometercykeltræning. Der
er god effekt af intervaltræning på ergometercykel.
F.eks. har intervaltræning med 30 sek. aktivitet
ved 50% af VO2max med 60 sek. pause givet en
øgning af VO2max på 20% i løbet af 3 uger
(1;35), hvilket svarer til det, man har opnået i andre studier med kontinuerlig træning af længere
varighed (24;36;42;43;51;52). Der er rapporteret
om gode træningsresultater af træning ved intensiteter på mellem 40-80% af VO2max (24;36;42;
43;51;52). Varighed af træningsgangene har været
mellem 10 minutter og 60 minutter, udført 3-7
gange om ugen (1;24;35;36;42;43;51). Der ses
forbedring af konditionen allerede efter 3 uger,
men plateau nås normalt efter 16-26 uger (1;43).
Et randomiseret kontrolleret studium fra 2004
studerede effekten af progressiv gangtræning i
hjemmet (n=42) versus normal daglig aktivitet
(n=37) og fandt positiv effekt på gangdistancen
(p=0,001).(53).
Styrketræning
Ældre kvinder med hjerteinsufficens (NYHA klasse I-III) blev randomiseret til 10 ugers styrketræning eller kontrol. Træningen forbedrede ikke blot
muskelstyrke og muskelmasse, men også udholdenhed (54). Et andet studium inkluderede patienter med hjerteinsufficens (NYHA klasse II-III)
og fandt, at 5 måneders styrketræning øgede muskelstyrken og forbedrede den anaerobe tærskel (27).
Lokal muskeltræning
Baggrunden for lokalmuskeltræning er, 1) at man
ved at revertere de perifere abnormaliteter i musklen kan beskytte hjertet (55;56) og 2) at sekventiel dynamisk træning af små muskelgrupper kan
inducere betydelig træningsadaptation med minimalt cirkulatorisk stress (56). Det er principielt en
fordel, at man hos patienter med dårligt hjerte kan
træne en enkelt muskelgruppe med høj intensitet
med kun moderat belastning af den kardiale kapacitet. Den positive effekt af at træne hjertepatienter er som sagt i høj grad medieret af perifer mus238
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kel adaptation (55;56). Ved at træne forskellige
mindre muskelgrupper på skift, i stedet for at træne mange muskler på én gang, kan der opnås træningsmæssige fordele. Der er gennemført en række
studier (23;38;57;60;60), som har vurderet effekten af blandet aerob træning og styrketræning af
forskellige mindre muskelgrupper på skift. Der er
tale om en form for cirkeltræning, men med en
større aerob komponent, end man normalt forbinder med cirkeltræning. Der er vist forbedring
af sekventiel træning af små muskelgrupper, ikke
blot på lokal muskelstyrke og udholdenhed, men
også på VO2max samt livskvalitet.

Mulige mekanismer
Træningen øger myokardiets funktion, vurderet
ved det maksimale minutvolumen (1;17;36;61;62),
øger systemisk arteriel komplians (21;63), øger
slagvolumen (21), modvirker kardiomegali (21),
inducerer hensigtsmæssige ændringer i den arbejdende muskel (1;17;51;64) og øger den anaerobe
tærskel (1;17;18;22;35;51). Træning reducerer de
sympatiske og renin-angiotensine systemer
(1;36;65;66). Træning inducerer endvidere muskelcytokrom C-oxidase-aktivitet, som fører til reduceret lokal ekspression af proinflammatoriske
cytokiner og inducerbar nitrat-oxid-syntase
(iNOS) samt øgning af lokal insulin-like growth
factor (IGF-1) (67). Dermed vil træning kunne
hæmme de kataboliske processer i den hjerteinsufficiente patient og modvirke muskelatrofi.
Træning nedsætter koncentrationen af cirkulerende TNF receptor-1 og -2 (68), TNF og FAS-L
(69) samt mængden af cirkulerende adhæsionsmolekyler (70) hos patienter med hjerteinsufficens.
Fysisk træning hæmmer ekspressionen af cytokiner i
skeletmuskulaturen (71) og i blodet (72).

Ordination
Fortrinsvis gradueret aerob træning, hvor intensiteten og varigheden af træningsgangene gradvist
øges, alternativt intervaltræning eller sekventiel
dynamisk/styrke-træning af små muskelgrupper.
Træningen skal fortrinsvis være superviseret og bør
initialt foregå i hospitalsregi (1).
Patienter, der har angina pectoris, bør træne til niveauet lige under den iskæmiske tærskel. Patienterne
bør informeres om, at hjertesmerter eller andet
ubehag ikke skal ”arbejdes væk”, men at symptomerne er et signal om at sætte tempoet ned eller
måske allerbedst at holde en pause.
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Generelt vil en forudgående arbejdstest med henblik på vurdering af den maksimale hjertefrekvens
og arbejdskapacitet være ønskelig. Samtidig kan
man få afklaret, om patienten har myokardieiskæmi, såvel symptomatisk som elektrokardiografisk.
Eksempel på gradueret aerob træning af patient med hjerteinsufficiens
– De første 4 uger starter hver træning med opvarmning i 10 minutter ved cykling eller gang
ved Borg skala 12.
– Herefter øges intensiteten til Borg skala 14 i 10
minutter, herefter 5 minutter ved Borg skala
10. Denne sekvens gentages 2 gange den første
uge, 3 gange den anden uge og 4 gange den
tredje uge. Der trænes 2 gange om ugen den
første uge og derefter 3 gange om ugen anden
og tredje uge.
– Fra fjerde til ottende uge gentages programmet
fra tredje uge. Den progressive øgning kan
være med større intervaller. Se figur 42-44.
– Af hensyn til feedback, udføres konditionstest
før og efter 2 måneder samt årligt.
Eksempel på sekventiel lokal træning af små
muskelgrupper
– Hver session indledes med 10 minutters lette
samtidige bevægelser af arme og ben.
– Herefter trænes med 25 repetitioner: først højre arm, dernæst venstre arm, dernæst højre
ben, dernæst venstre ben og til sidst trænes ryg

og abdomen. Frekvensen skal være 70 repetitioner pr. minut. Der anvendes elastikker
(f.eks. Thera-band) som belastning. Elastikkernes tykkelse vælges således, at der trænes ved
Borg skala 13. Der afsluttes med 10 minutter
lette samtidige bevægelser af arme og ben.
– Der trænes 3 gange om ugen. Af hensyn til
feedback udføres konditionstest og styrketest
før og efter 2 måneder samt årligt.

Kontraindikationer
Kontraindikationer er fastsat af Dansk Cardiologisk
Selskab i forbindelse med udarbejdelsen af denne
håndbog som en modifikation af retningslinjer
fremsat af en europæisk arbejdsgruppe (1).
1) Akut iskæmisk hjertesygdom (AMI eller ustabil
angina) indtil tilstanden har været stabil i
mindst 5 dage.
2) Hviledyspnø.
3) Pericarditis, myocarditis, endocarditis.
4) Symptomgivende aortastenose.
5) Svær hypertension. Der er ingen etableret, veldokumenteret grænseværdi over hvilken, forhøjet blodtryk skulle indebære øget risiko.
Almindeligvis anbefales det at undlade fysisk
hård belastning ved systolisk BT>180 eller diastolisk BT>105 mmHg.
6) Febrilia.
7) Svær ikke-kardial sygdom.

Figur 42-44
Hjertesvigt
Træningsprogram 1
Der trænes 2 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min noget anstrengende til anstrengende, 5 min ret
let, gentages 2 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Hjertesvigt
Træningsprogram 2
Der trænes 3 gange om ugen, 10 min opvarmning, 10 min noget
anstrengende til anstrengende, 5 min ret let, gentages 3 gange, 5 min
nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Hjertesvigt
Træningsprogram 3
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min noget anstrengende til anstrengende, 5 min ret
let, gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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HJERTESYGDOM, ISKÆMISK
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for
hjertesygdom, forårsaget af myokardieiskæmi som
følge af utilstrækkelig regional gennemblødning i
forhold til myokardiets iltbehov. Den mest almindelige årsag er aterosklerose i koronarkarrene.
Myokardieiskæmi af varighed mere end cirka 20
minutter fører til celledød (infarcering), medmindre der er et veludviklet kollateralt kredsløb. Iskæmisk hjertesygdom manifesterer sig som kronisk
stabil angina pectoris, anfaldsvis og kronisk hjerteinsufficiens, anfaldsvis kronisk hjertearytmi, akut
ustabil angina pectoris, akut myokardieinfakt
(AMI) og pludselig død.
Den samlede population af patienter med manifest iskæmisk hjertesygdom i Danmark skønnes at
være 150.000-200.000. Årligt indlægges cirka
33.000 mennesker med iskæmisk hjertesygdom eller dør af sygdommen uden at være indlagt (som
hovedregel AMI og angina pectoris). Hertil kommer 16.000 mennesker, der behandles ambulant
for iskæmisk hjertesygdom. Årligt indlægges
12.000 med AMI, heraf dør 4.000 (2.300 mænd
og 1.700 kvinder) (oplysninger fra www.hjerteforeningen.dk).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er særdeles god evidens for effekten af fysisk
træning af patienter med iskæmisk hjertesygdom.
Fysisk træning forbedrer overlevelsen og antages at
have direkte effekt på sygdomspatogenesen.
Et Cochrane-review fra 2000 (1) vurderer effekten
af hjerterehabilitering, der involverer en eller anden form for fysisk træning. Metaanalysen baseres
på 32 randomiserede kontrollerede forsøg, som er
undergrupperet i 51 studier (2-37) og omfatter
8.440 patienter med tidligere AMI, koronar bypasskirurgi, perkutan koronar angioplastik eller
angina pectoris. De fleste studier ekskluderede pa-

tienter med hjerteinsufficiens eller konkurrerende
sygdomme. Patienterne var typisk randomiseret på
tidspunktet for AMI eller op til 6 uger efter og
fulgt gennemsnitligt i 2,4 år. Metaanalysen foretog
to sammenligninger. 1) Fysisk træning alene +
usual standard care (herefter benævnt ”fysisk træning alene”) blev sammenlignet med usual standard care. 2) Fysisk træning adderet til psykosocial
og/eller undervisningsintervention (herefter benævnt ”hjerterehabilitering”) blev sammenlignet
med usual standard care. Den fysiske træning var
overvejende af aerob type, men varierede betydeligt hvad angår hyppighed, intensitet og varighed.
En metaanalyse fra 2004 (38) opdaterer dette review (1). Den nye metaanalyse er baseret på 48 randomiserede, kontrollerede studier(2-10;14;1624;26-33;35-37;39-56)
Død af alle årsager
Fysisk træning alene reducerede mortalitet af alle
årsager med 20%, OR 0,80 (Ci 0,68;0,96).
Hjertedød
Fysisk træning alene reducerede hjertemortaliteten
med 26%, OR 0,74 (CI 0,61;0,96).

Andre parametre
Fysisk træning reducerede total kolesterol og triglyceridniveau samt systolisk blodtryk. Der var flere i træningsgruppen der ophørte med at cigaretrygning (OR=0,64 (CI: 0,50-0,83). Der var ingen
effekt på ikke-fatal akut myokardieinfarkt.

Træningsmængde og træningstype
Der er størst erfaring med aerob fysisk træning i
mindst 12 uger i et hospitalsmiljø (1;57). Træning
i hjemmet har vist positiv effekt på enten risikofaktorer, angst, livskvalitet eller fysisk formåen i
sammenligning med ingen træning, men det er uvist
om ikke-superviseret træning påvirker mortaliteten
lige så effektivt som superviseret træning (1;57).
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Mulige mekanismer
Mekanismen bag den prognostiske gevinst ved fysisk træning er utvivlsomt multifaktorielt betinget
og omfatter træningsinduceret øget fibrinolyse,
nedsat trombocytaggregation, bedre reguleret
blodtryk, optimeret lipidprofil, forbedret endotelmedieret koronar vasodilatation, øget hjertefrekvensvariabilitet og autonom tonus samt gunstig
effekt på en række psykosociale faktorer og generel
øget overvågning af patienterne.

Ordination
Fortrinsvis gradueret aerob træning, hvor intensitet
og varighed af sessioner gradvis øges. Træningen skal
fortrinsvis være superviseret og foregå i hospitalsregi.
Fysisk træning bør påbegyndes relativt hurtigt efter akut myokardieinfarkt, optimalt inden for en
uges tid efter udskrivelsen (altså 11/2-2 uger efter
infarktet). Træningsprogrammet bør vare mindst
12 uger. Patienter, der har angina pectoris, bør
træne til niveauet lige under den iskæmiske tærskel. Patienterne bør informeres om, at hjertesmerter eller andet ubehag ikke skal ”arbejdes væk”,
men at symptomerne er et signal om at sætte tempoet ned eller måske allerbedst at holde en pause.
Generelt vil en forudgående arbejdstest med henblik på vurdering af den maksimale hjertefrekvens
og arbejdskapacitet være ønskelig. Samtidig kan
man såvel symptomatisk som elektrokardiografisk
få afklaret, om patienten har myokardieiskæmi.
Ved iskæmisk hjertesygdom og efter
mindre AMI
Eksempel på træning af patient med iskæmisk
hjertesygdom:
– De første 4 uger startes med opvarmning på
cykel i 10 minutter ved Borg skala 10-12.
– Herefter øges intensiteten til Borg skala 12-13 i
10 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg skala 10. Denne sekvens gentages 2 gange den første
uge, 3 gange den anden uge og 4 gange den tredje uge. Der trænes 2 gange om ugen den første
uge og derefter 3 gange om ugen anden og
tredje uge.
– Fra fjerde til ottende uge gentages programmet
fra tredje uge.
Konditionstest udføres før og efter 2 måneder, og
hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes træningen som ovenfor, men med reduktion af varigheden af træning ved den lave intensitet. For den,
der fortsat har lav kondition, trænes nu i sekvenser
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af Borg skala 14-15 i 5 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg skala 10, denne sekvens gentages
4 gange. Der trænes 3 gange om ugen. Ny konditionstest efter 1 måned med progressiv øgning af
intensitet indtil tilfredsstillende kondition er nået.
Herefter årlig konditionstest. Der kompletteres
med boldkast eller gymnastik, der giver bevægelsestræning for hele kroppen. Figur 47-50 viser et
eksempel på træningsprogram.
Efter større AMI med risiko for udvikling af
kronisk hjerteinsufficiens
Man kan her med fordel bruge sekventiel lokal
træning af små muskelgrupper.
Eksempel:
– Hver træningsgang indledes med 10 minutters
lette samtidige bevægelser af arme og ben.
– Herefter trænes med 25 repetitioner. Først højre arm, dernæst venstre arm, dernæst højre
ben, dernæst venstre ben og til sidst trænes ryg
og abdomen. Frekvensen skal være 70 repetitioner pr. minut. Der anvendes elastikker
(f.eks. Thera-band) som belastning. Elastikkernes tykkelse vælges således, at der trænes ved
Borg skala 13. Der afsluttes med 10 minutters
lette samtidige bevægelser af arme og ben.
– Der trænes 3 gange om ugen. Af hensyn til
feedback udføres konditionstest og styrketest
før og efter 2 måneder samt årligt.

Kontraindikationer
Kontraindikationer er fastsat af Dansk Cardiologisk
Selskab i forbindelse med udarbejdelsen af denne
håndbog som en modifikation af retningslinjer
fremsat af en europæisk arbejdsgruppe (58).
1) Akut iskæmisk hjertesygdom (AMI eller ustabil angina) indtil tilstanden har været stabil i
mindst 5 dage.
2) Hviledyspnø.
3) Pericarditis, myocarditis, endocarditis.
4) Symptomgivende aortastenose.
5) Svær hypertension. Der er ingen etableret, veldokumenteret grænseværdi over hvilken, forhøjet blodtryk skulle indebære øget risiko.
Almindeligvis anbefales det at undlade fysisk
hård belastning ved systolisk BT>180 eller diastolisk BT>105 mmHg.
6) Febrilia.
7) Svær ikke-kardial sygdom.
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Figur 47-50
Hjertesygdom, iskæmisk
Træningsprogram i 1. uge
Der trænes 2 gange om ugen

Hjertesygdom, iskæmisk
Træningsprogram i 2. uge
Der trænes 3 gange om ugen

10 min opvarmning, 10 min noget anstrengende, 5 min ret let, gentages 2
gange

10 min opvarmning, 10 min noget anstrengende, 5 min ret let, gentages 3
gange

Borg skala

Borg skala

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let 7
6

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let 7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Hjertesygdom, iskæmisk
ugehvis
hviskonditionen
konditionenerer
Træningsprogram efter 9.uge
utilfredsstillende
Der trænes 3 gange om ugen

Hjertesygdom, iskæmisk
Træningsprogram i 3.-8. uge
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min noget anstrengende, 5 min ret let, gentages 4
gange

10 min opvarmning, 5 min noget anstrengende til anstrengende, 5 min ret
let, gentages 4 gange

Borg skala

Borg skala

20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let 7
6

20
19
18
Meget
17
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16
Anstrengende 15
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Noget
13
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HYPERTENSION
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Hypertension er en vigtig risikofaktor for apoplexia cerebri, akut myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og pludselig død. Grænsen mellem lavt og
normalt blodtryk er ikke skarp, da hyppigheden af
de nævnte hjerte-karsygdomme stiger med blodtryksniveauet allerede fra relativt lave blodtryk. En
nyligt publiceret metaanalyse omfattende 61 prospektive studier (1 mio. mennesker) viste, at risikoen for kardiovaskulær mortalitet faldt lineært
med faldende blodtryk indtil et systolisk blodtryk
på under 115 mm Hg og diastolisk blodtryk på
under 75 mm Hg (1). Et fald på 20 mm Hg i systolisk blodtryk eller 10 mm Hg i diastolisk blodtryk halverer risikoen for kardiovaskulær mortalitet. F.eks. har en person med et systolisk blodtryk
på 120 mm Hg halvt så stor risiko for kardiovaskulær mortalitet som en person med systolisk
blodtryk på 140 mm Hg (1). Behandlingskrævende
hypertension defineres som systolisk blodtryk >140
og diastolisk blodtryk >90 mm Hg. Cirka 20% af
befolkningen har ifølge denne definition forhøjet
blodtryk eller tager blodtryksnedsættende medicin (2).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Effekt på hvileblodtryk (normotensive og
hypertensive)
Den positive effekt af træning på blodtrykket er
veldokumenteret (3-5). En metaanalyse (5;5). omfattende 54 randomiserede, kontrollerede forsøg
(2.419 personer) (6-43) fandt, at aerob træning
(mindst 2 uger) var associeret med reduktion af
det systoliske blodtryk på gennemsnitligt 3,84
mm Hg (95% CI -4,97 til -2,72, p<0,001) og det
diastoliske blodtryk på 2,58 mm Hg (95% CI 3,35 til -1,81, p<0,001). Effekten af træning steg
ved eksklusion af studier, der ikke havde blodtryk
som primært endepunkt; ved eksklusion af studier,
hvor træningen ikke var superviseret og ved eksklusion af studier med multiple interventioner.
Træningsmængden havde signifikant effekt på

GRÆNSEVÆRDIER
Grænserne for optimalt eller normalt blodtryk, mild, moderat og svær
hypertension er arbitrære. WHO fastsatte i 1999 nye grænseværdier (2).
Blodtryk (BT)

Systolisk (mm Hg)

Optimalt BT
Normalt BT
Højt normalt BT
Mild hypertension
Grænseværdier
Moderat hypertension
Svær hypertension
Isoleret systolisk hypertension

<120
<130
130-139
140-159
140-149
160-179
≥180
>140

Diastolisk (mm Hg)
<80
<85
85-89
90-99
90-94
100-109
≥110
>90

blodtrykket, men ikke træningsintensiteten.
Hverken den initiale vægt eller et eventuel vægttab
i tilslutning til træning havde isoleret effekt på
blodtrykket.
En anden metaanalyse (44) ekstraherede 44 randomiserede, kontrollerede studier af aerob træning
(mindst 4 uger). I hele gruppen (n=1529) resulterede træning i et fald i det systoliske blodtryk på
3,4 mm Hg og det diastoliske blodtryk på 2,4 mm
Hg. Der er således stor overensstemmelse mellem
de forskellige metaanalyser.
En metaanalyse omfattende 16 blandede randomiserede og ikke-randomiserede studier vurderede effekten af gangtræning (45), og fandt, at denne
moderate form for fysisk aktivitet inducerede
blodtryksfald på 3 mm Hg (systolisk blodtryk) og
2 mm Hg (diastolisk blodtryk) hos normotensive.
En metaanalyse omfattende 10 randomiserede,
kontrollerede studier viste, at styrketræning i
mindst 6 uger inducerede fald i både det systoliske
og det diastoliske blodtryk på 3 mm Hg hos normotensive patienter, men der var ingen information om effekten af styrketræning hos patienter
med hypertension (46).
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Effekt på hvileblodtryk (hypertensive
patienter)
En såkaldt ”position stand” fra ”American College
of Sports Medicine” (3) ekstraherede data fra i alt
16 studier omfattende personer med hypertension
(systolisk blodtryk > 140; diastolisk blodtryk > 90
mmHg) og fandt, at effekten af fysisk træning hos
personer med hypertension var et blodtryksfald på
7,4 mm Hg (systolisk) og 5,8 mm Hg (diastolisk).
Det er et generelt fund, at den blodtrykssænkende
effekt af fysisk træning er størst hos de patienter,
der har mest brug for det.
Døgn (24 timer) bloddtryksmåling blev udført i
11 studier (3) og viste samme effekt af træning
som i ovennævnte studier.
Vi har identificeret en række andre systematiske
oversigtsartikler, som ikke skal nævnes her, enten
1) fordi der er betydeligt overlap med de allerede
nævnte, 2) det ikke har været muligt at identificere
de randomiserede forsøg, eller 3) fordi der er ingen
eller sparsomme oplysninger om personer med
hypertension (47-55).

Akut effekt af fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet inducerer fald i blodtrykket efter
det fysiske arbejde. Dette blodtryksfald varer typisk 4-10 timer, men er målt op til 22 timer efter.
Blodtryksfaldet er i gennemsnit 15 / 4 mm Hg for
henholdsvis det systoliske og diastoliske blodtryk
(3). Dette betyder, at personer med hypertension
kan opnå normotensive værdier i mange af døgnets timer og antages at være af væsentlig klinisk
betydning (3).
Alt i alt findes det veldokumenteret, at træning af
hypertensive personer inducerer et blodtryksfald
på 7,4 / 5,8 mmHg. Dette blodtryksfald er klinisk
relevant. Ved konventionel behandling med blodtrykssænkende midler opnås typisk et fald i diastolisk blodtryk på dette niveau (56-59), hvilket på
sigt giver en estimeret reduktion i apopleksidødsfald på 30% og en reduktion i risiko for iskæmisk
hjertedød på 30%. Den nye metaanalyse omfattende 1 mio. personer beregner, at reduktion i det
systoliske blodtryk på blot 2 mm Hg vil reducere
apopleksimortaliteten med 10% og død af iskæmisk hjertesygdom med 7% blandt midaldrende
(1). Disse beregninger er i overensstemmelse med
ældre analyser (56;60).

Træningsmængde og træningstype
Alle patienter med hypertension (såvel medikamen254
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telt behandlede som ubehandlede) har gavn af fysisk
træning. Den fysiske træning skal fortrinsvis være
aerob træning af moderat intensitet. Hos patienter
med mild hypertension er det rimeligt at forsøge
ikke-farmakologisk behandling i form af fysisk aktivitet, diæt og rygeophør i en periode på 3-6 måneder inden stillingtagen til medicinsk behandling.

Mulige mekanismer
Den blodtrykssænkende effekt af fysisk træning
antages at være multifaktoriel, men synes uafhængig af vægttab. Mekanismer inkluderer neurohumorale, vaskulære og strukturelle adaptationer.
Den antihypertensive effekt antages at være medieret via mindre sympatikusinduceret vasokonstriktion i trænet tilstand (61), og fald i katekolaminniveauer. Hypertension findes ofte sammen med insulinresistens og hyperinsulinæmi (62;63). Fysisk
træning øger insulinfølsomheden i den trænede
muskel og reducerer dermed hyperinsulinæmien.
Mekanismer omfatter øget postreceptor insulinsignalering (64), øget glukosetransportør (GLUT4)
mRNA og protein (65), øget glykogen-syntase
(66) og heksokinaseaktivitet (67), nedsat frigivelse
og øget clearance af frie fede syrer (68), øget tilførsel af glukose til musklerne pga. øget muskelkapillærnet og blodgennemstrømning (67;69;70).
Mange patienter med hypertension er præget af
venstre ventrikel diastolisk dysfunktion (71-74) og
kronisk low-grade-inflammation med forhøjede
niveauer af f.eks. C-reaktivt-protein (75).
Sidstnævnte er af dårlig prognostisk værdi (76;77).
Fysisk træning øger venstre ventrikels diastoliske
fyldning (78;79), øger den endoteliale vasodilatorfunktion (40;41) og inducerer antiinflamatoriske
effekter (80).
Patienter med hypertension har ofte samtidig endoteldysfunktion. Fysisk aktivitet øger blodgennemstrømningen og dermed såkaldt sheer stress på
karvæggen, som antages at være et stimulus for endotelderiveret nitrogenoxid, som inducerer glatmuskelcelle-relaksation og vasodilation (81).
Patienter med hypertension har ofte samtidig
hyperlipidæmi. Fysisk aktivitet og træning har
positiv effekt på blodets lipidsammensætning (82).

Ordination
Mange patienter med hypertension har symptomgivende, iskæmisk hjerte-karsygdom. Anbefalingerne må derfor i vid udstrækning individualiseres,
men ordinationen følger de generelle anbefalinger
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for befolkningen. Målet er mindst 1/2 times motion af moderat intensitet (Borg skala 12-13 med
korte perioder ved Borg skala 15-16) daglig, se
Figur 55. Man kan evt. erstatte konditionstræningen af styrketræning to gange om ugen, se
II.D.

tielt farligt. Særligt for patienter med venstresidig
hypertrofi gælder tilbageholdenhed med kraftig
styrketræning.
Ved iskæmisk hjertesygdom afstås fra de korte intensive arbejdsintensiteter (Borg skala 15-16), se
Figur 56.

Kontraindikationer
I henhold til retningslinjer fra American College
of Sports Medicine (ACSM) bør individer med
blodtryk >180/105 først indlede farmakologisk
behandling inden regelmæssig fysisk aktivitet indledes (relativ kontraindikation) (83). Man har ikke
påvist øget risiko for pludselig død eller apopleksi
hos fysisk aktive personer med hypertension
(83;84). ACSM rekommanderer forsigtighed ved
meget intensiv dynamisk træning eller styrketræning med meget tunge løft. Ved kraftig styrketræning kan meget høje tryk opnås i hjertets venstre
kammer (>300 mm Hg), hvilket kan være poten-

Figur 55-56
Hypertension uden iskæmi
Daglig træning

Hypertension med iskæmi
Daglig træning

10 min opvarmning, 3 min noget anstrengende 2 min anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

10 min opvarmning, 15 min noget anstrengende, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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INFEKTIONER, AKUTTE
Baggrund
Akut infektion er blandt de hyppigste årsager til
sygefravær og til patient-læge kontakt. Vi lever i et
konstant miljø af mikroorganismer og udsættes i
dagligdagen for myriader af virus og bakterier. I de
fleste tilfælde cleares disse mikroorganismer af det
uspecifikke forsvar i slimhinder og i blodet. Klinisk manifest infektion er resultatet af, at balancen
mellem værtens primære uspecifikke immunforsvar og mængden eller aggressiviteten af det mikrobiologiske miljø bliver tippet til mikrobernes fordel. Ved klinisk manifest infektion er det specifikke immunforsvar af betydning for, hvor alvorlig
infektionen bliver og af betydning for, hvor hurtig
man bliver rask. Miljøfaktorer har ingen betydning for specificiteten af immunforsvaret, men
kan påvirke immunforsvarets styrke. Fysisk aktivitet inducerer omfattende ændringer i koncentrationen og funktionen af lymfocytter, neutrofile
celler og det sekretoriske IgA (1). Ved moderat fysisk aktivitet rekrutteres lymfocytter og neutrofile
celler til blodbanen. Ved fysisk aktivitet af høj intensitet (>75% af maksimal iltoptagelse (VO2max))
og varighed på mere end 1 time, kan koncentrationen af lymfocytter i blodet falde til 20% af det
niveau, man ser i hvile, og cellernes evne til at eliminere virusinfektioner vil være hæmmet. Produktionen af det sekretoriske IgA i spyt nedsættes
markant. Varigheden af denne temporære immunsvækkelse (det åbne vindue i immunsystemet) er
fra 8 timer til 3 døgn afhængig af intensiteten og
mængden af det fysiske arbejde. Man antager, at
immunsvækkelsen kan forklare den øgede forekomst af symptomer på øvre luftvejsinfektioner
hos personer, der har løbet maraton (2-5).

studier, der inkluderer kontrollerede studier, ikke
kunne påvise dette (14-17).

Evidensbaseret grundlag
Kontrollerede undersøgelser over rimeligheden af
hvile kontra fysisk aktivitet ved akut infektionssygdom er begrænsede. De råd, vi giver vedrørende
fysisk aktivitet, er baseret på sund fornuft og integrering af foreliggende resultater. Retningslinjer har
været diskuteret på internationale møder, og der er
således en form for konsensus (18).

Træningsmængde og træningstype
De generelle anbefalinger er at afstå fra fysisk aktivitet ved feber eller symptomer over halsniveau.
Herudover er det vigtigt, at man efter overstået infektionssygdom hurtigt genoptager fysisk træning.
Den såkaldte postvirale fatigue kan formentlig forklares som nedsat kondition og muskelstyrke efter
sengeleje, og det er derfor vigtigt, at normal fysisk
aktivitet og træning hurtigt genoptages efter infektionssygdom.

Mulige mekanismer
Hård fysisk aktivitet hæmmer immunforsvaret og
dermed evt. infektionsbekæmpelsen (1). Infektionssygdomme eller sengeleje i forbindelse med infektion medfører øget proteinomsætning og dermed
tab af muskelmasse, muskelstyrke (19) og kondition (20).

Ordinationer
Temperatur >38°C: Hvile

Den væsentligste kliniske udfordring, hvad angår
retningslinjer for fysisk aktivitet ved akut infektion, er den subkliniske myocarditis, der antages at
kunne forværres eller give manifeste symptomer
ved fysisk anstrengelse. Dyr med eksperimentel viral myocarditis, der svømmede hårdt, havde større
mortalitet end hvilende kontroldyr (6;7). I perioden fra 1979 til 1992 døde 16 unge svenske orienteringsløbere pludseligt (8;9). Senere undersøgelser
har sandsynliggjort, at årsagen var myocarditis forårsaget af infektion med zoonosen Bartonella (10).
Fysisk træning under polioepidemien var associeret med et klinisk svært polioforløb. Denne sammenhæng mellem fysisk aktivitet og polioklinik er
konfirmeret såvel epidemiologisk som dyreeksperimentelt (11;12). Fysisk træning forværrede hepatitisforløbet (1 studium) (n=5) (13), mens senere

Hos personer, der kender deres normale temperatur og puls, og hvis hviletemperatur er steget
>0,5°C, eller hvor hvilepulsen er steget >10 slag
pr. minut i kombination med almensymptomer
(muskelsmerter, muskelømhed, diffuse ledsmerter,
hovedpine): Hvile.
Akut almen sygdomsfølelse, især ved muskelsmerter, diffuse ledsmerter, hovedpine, hoste, murren i
brystet: Hvile.
Ved alle infektioner anbefales patienten hvile i 1-3
dage, indtil det står klart, om der er tale om banal,
mild infektion eller prodromalsymptomer ved alvorlig infektion.
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Hos personer med isolerede forkølelsessymptomer
(symptomer over halsniveau) kan træning genoptages.
Hvis forkølelsessymptomerne er ledsaget af halssmerter eller hoste (symptomer ved hals eller
under hals niveau): Hvile.
Ved halsinfektion: Hvile til fravær af symptomer.
Mononukleose: Hvile indtil symptomfrihed. Ved
forstørret milt anbefales forsigtighed ved kontaktsport.
Hepatitis: Hvile indtil symptomfrihed.
Persisterende biokemisk leverpåvirkning kontraindicerer ikke, at den fysiske træning genoptages.
Ved gastroenteritis: Afstå fra hård fysisk aktivitet.
Ved cystitis: Afstå fra fysisk aktivitet til fravær af
symptomer.
I efterforløbet af meningitis og encephalitis har det
tidligere været anbefalet, at patienten skulle afholde sig fra sport. Der er ikke holdepunkter for dette, og vi anbefaler almindelig fysisk træning, såfremt dette ikke provokerer hovedpine.
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INSULINRESISTENS
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Insulinresistens medfører patologisk glukosetolerance. 40% af personer med patologisk glukosetolerance udvikler type 2-diabetes i løbet af 5-10 år,
mens nogle forbliver insulinresistente, og andre
genvinder normal glukosetolerance. Hos patienter
med patologisk glukosetolerance findes høj forekomst af andre risikofaktorer, såsom overvægt,
hypertension og dyslipidæmi (1-3). Patologisk glukosetolerance er associeret med øget forekomst af
iskæmisk hjertesygdom.

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Den isolerede effekt af træning alene i forebyggelsen af diabetes hos patienter med patologisk
glukosetolerance er sparsomt belyst, mens der er
god evidens for effekt af kombineret fysisk træning
og diæt. En kinesisk undersøgelse inddelte 577
personer med patologisk glukosetolerance i 4
grupper: diæt, træning, diæt+træning eller kontrol,
og fulgte dem i 6 år (4). Risikoen for diabetes blev
reduceret med 31% (p<0,03) i diætgruppen, med
46% (p<0,0005) i træningsgruppen og med 42%
(p<0,005) i diæt+træningsgruppen.
I et svensk studium blev 6.956 48-årige mænd
helbredsundersøgt. Personer med patologisk glukosebelastning blev inddelt i to grupper: 1) træning og diæt (n=288) eller 2) ingen intervention
(n=135) (5) og fulgt i 12 år. Mortalitetsraten var
den samme i interventionsgruppen, som blandt de
raske kontrolpersoner (6,5 versus 6,2%), og lavere
end i den gruppe med patologisk glukosetolerance, som ikke trænede (6,5 versus 14%). I den
samlede gruppe med patologisk glukosebelastning
var der således prædiktiv effekt af interventionen,
men ingen prædiktiv effekt af body mass index
(BMI), blodtryk, rygning, kolesterol eller glukoseniveau.
To randomiserede kontrollerede studier inkluderede personer med patologisk glukosetolerance og

fandt, at livsstilsændringer beskyttede mod udvikling af type 2-diabetes.
En finsk undersøgelse randomiserede 522 overvægtige midaldrende personer med patologisk
glukosetolerance til fysisk træning kombineret
med diæt eller kontrol (6) og fulgte dem i 3,2 år.
Risikoen for type 2-diabetes var reduceret med
58% i interventionsgruppen.
Der var størst effekt hos de patienter, der gennemførte de mest omfattende livsstilsændringer (7;8).
Et amerikansk studium randomiserede 3.234 personer med patologisk glukosebelastning til enten
behandling med metformin eller livsstilsprogram
med fysisk træning mindst 150 minutter om ugen
og diæt eller ingen intervention og fulgte dem i
2,8 år (9). Livsstilsinterventionsgruppen havde en
reduceret risiko på 58% for at få type 2-diabetes.
Reduktionen var således den samme som i den finske undersøgelse (6), mens behandling med metformin kun reducerede risikoen for diabetes med
31%. Som det fremgår, er det ikke formelt muligt
at vurdere den isolerede effekt af træningen i forhold
til diæten i 3 af de anførte studier (5;6;9), men
interventionsgruppen havde kun et beskedent
vægttab.
I den finske undersøgelse var vægttabet efter to år
3,5 kg for interventionsgruppen versus 0,8 kg for
kontrolgruppen (6). Interventionsgruppen havde
således et fald i BMI fra cirka 31 til cirka 30 i den
finske undersøgelse (6) og et reduceret BMI fra 34
til 33 i den amerikanske undersøgelse (9).

Træningsmængde og træningstype
Der er overvejende information vedrørende aerob
træning ved moderat intensitet over lang tid, men
styrketræning med mange repetitioner øger insulinfølsomheden i eksperimentelle design og er formentlig effektiv i forebyggelsen af type 2-diabetes
(10).
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Et nyligt, randomiseret, klinisk kontrolleret forsøg
vurderer effekten af træningsmængde og intensitet
i en undersøgelse, der inkluderer 111 inaktive
overvægtige mænd med mild til moderat dyslipidæmi (11).
Forsøgspersonerne blev randomiseret til en kontrolgruppe eller 8 måneders fysisk træning ved høj
mængde/høj intensitet (32 km per uge 65-80% af
maksimal iltoptagelse (VO2max)); lav mængde/
høj intensitet (19 km per uge 65-80% af
VO2max) eller lav mængde/lav intensitet (19 km
per uge 40-55% af VO2max). De tre træningsgrupper brugte henholdsvis i 171 min; 114 min
og 167 min per uge. Forsøgspersonerne blev opfordret til at holde vægten, og personer med meget
stort vægttab blev ekskluderet. Trods dette var der
små, men signifikante vægttab i træningsgrupperne. Der blev udført undersøgelse af insulinfølsomheden ved hjælp af 3 timers intravenøs glukose tolerance test (IVGTT) før og efter træningsperioden.
Alle tre træningsregimer øgede insulinfølsomheden markant. Der var størst effekt i grupperne lav
mængde/høj intensitet og høj mængde/høj intensitet og ingen forskel på disse to grupper hvad angår insulinfølsomheden målt ved IGTT. Der var således størst effekt i de to grupper, hvor den samlede træningsvarighed var størst (omkring 170 min
per uge). Hverken intensitet i sig selv eller tilbagelagt distance havde effekt på insulinfølsomheden i
omtalte undersøgelse (11). Disse resultater er endnu ikke konfirmeret i andre undersøgelser.

Mulige mekanismer
Fysisk træning øger insulinfølsomheden i den trænede muskel og den muskelkontraktionsinducerede glukoseoptagelse i musklen. Mekanismerne

omfatter øget postreceptor-insulinsignalering (12),
øget glukosetransportør (GLUT4) mRNA og protein (13), øget glykogensyntase (14) og heksokinaseaktivitet (15), nedsat frigivelse og øget clearance af
frie fede syrer (16), øget tilførsel af glukose til musklerne pga. øget muskelkapillærnet og blodgennemstrømning (15;17;18). Fysisk aktivitet har også positiv effekt på den endoteldysfunktion, der ses hos
patienter med insulinresistens. Fysisk aktivitet øger
blodgennemstrømningen og dermed såkaldt sheer
stress på karvæggen, hvilket antages at være et stimulus for endotelderiveret nitrogenoxid, som inducerer glatmuskelcelle-relaksering og vasodilation (19).

Ordination
Mange patienter med insulinresistens har kroniske
komplikationer i bevægeapparatet (f.eks. smertende artroser) eller symptomgivende, iskæmisk hjerte-karsygdom. Anbefalingerne må derfor i vid udstrækning individualiseres, men ordinationen følger de generelle anbefalinger for befolkningen.
Målet er mindst 1/2 times motion af moderat intensitet (Borg skala 12-13 med korte perioder ved
Borg skala 15-16) daglig, se Figur 58, eller 3-4 timer ugentlig i form af f.eks. gåture i rask tempo,
cykling, jogging, svømning og golf. Styrketræning
skal være med mange repetitioner og kan udføres
som beskrevet i II.D

Kontraindikationer
Ingen generelle, men træningen skal tage højde for
konkurrerende sygdomme. Ved iskæmisk hjertesygdom afstås fra de korte intensive arbejdsintensiteter (Borg skala 15-16), se Figur 59. Ved hypertension udføres styrketræning med lette vægte og
med lav kontraktionshastighed.

Figur 58-59
Insulinresistens uden iskæmi
Daglig træningsprogram
10 min opvarmning, 3 min noget anstrengende, 2 min anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
Meget, meget 19
anstrengende 18
17
Meget
anstrengende 16
15
Anstrengende
14
13
Noget
anstrengende 12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
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KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Det skønnes, at mindst 150.000 danskere har
symptomgivende kronisk obstruktiv lungesygdom
(KOL) (1). Sygdommen er karakteriseret ved irreversibel nedsættelse af lungefunktionen (2). I
avanceret stadium er KOL præget af et langt og pinefuldt forløb med gradvis tiltagende og efterhånden invaliderende åndenød som det vigtigste
symptom. På landsplan resulterer sygdommen i
cirka 3.000 dødsfald og cirka 25.000 indlæggelser
årligt. I de seneste år, i takt med den stigende forekomst af sygdommen, er interessen for KOL øget.
Der er fremkommet en række nationale og internationale anbefalinger vedrørende diagnose og behandling (3-5) og senest også vedrørende rehabilitering (6).
Der er i dag international konsensus om, at rehabiliteringsprogram er en vigtig bestanddel af KOLbehandlingen. Dette er i tråd med erkendelsen af,
at den medikamentelle behandling af sygdommen
er utilstrækkelig. Med tiltagende sværhedsgrad af
KOL nedsættes funktionsniveauet. Efterhånden
medfører den tiltagende åndenød angst for at bevæge sig, hvilket medvirker til, at patienterne får
en meget stillesiddende livsform. Dette fører på
sigt til dekonditionering og udvikling af muskelatrofi, hvilket forværrer åndenøden yderligere. Der
opstår således en ”ond cirkel” med dekonditionering, åndenød, angst og social isolation som de
vigtigste komponenter. Rehabilitering griber ind i
denne onde cirkel ved hjælp af fysisk træning,
psykologisk støtte samt etablering af netværk
mellem KOL-patienter.

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Den positive effekt af at træne patienter med KOL
er veldokumenteret. I et Cochrane-review/metaanalyse fra 2001 (7;8), gennemgås 23 randomiserede, kontrollerede studier (9-31), hvoraf 14 indgik i en tidligere metaanalyse (7). En metaanalyse

fra 2003 når til sammen konklusioner som
Cochrane-reviewet (32) Mindst 4 ugers konditionstræning bedrer livskvaliteten med mindre
træthed og mindre dyspnø. Træning øger den
maksimale exercise capacity og gangafstand. En
metaanalyse (33) gennemgik specifikt patienter
med mild til let KOL (FEV > 50% af forventet)
og fandt 5 studier egnede til evaluering (34-38).
Træning øgede konditionen, men ikke fornemmelsen af dyspnø i denne patientgruppe.
Den maksimale arbejdskapacitet blev undersøgt i
15 forsøg, 508 patienter, og viste i de 14 forsøg,
der benyttede gradvis øgning af belastning på ergometercykel, en øgning på 5,46 Watt. Den funktionelle arbejdskapacitet blev undersøgt i 15 forsøg, 580 patienter. I de forsøg, der benyttede 6min-gangtest, var der en øgning på 49 meter.
Livskvalitet blev undersøgt i de fleste studier ved
hjælp af en række forskellige spørgeskemaer, der
ikke tillader at summere data. Der foreligger dog
solid dokumentation for, at rehabiliteringsprogrammer har gavnlig effekt på patienternes fornemmelse af åndenød på den helbredsbetingede
livskvalitet og patientens mestring af sygdommen
(6;7;39). Et studium viste, at det er muligt at træne patienter umiddelbart efter indlæggelse med
akut eksacerbation (40). I forhold til kontrolgruppen var der betydelig effekt af 10 dages gangtræning i hospitalsregi efterfulgt af et 6 måneders superviseret træningsprogram hjemme, hvor træningen var integreret i de daglige aktiviteter. Der
findes også nyere undersøgelser, der viser, at rehabiliteringsprogrammer fører til færre indlæggelser
og dermed er ressourcebesparende (41-42). De
fleste studier anvender gangtræning ved høj intensitet. Et enkelt studium sammenlignede effekten af
at gå eller cykle ved 80% af maksimal iltoptagelse
(VO2max) versus gymnastik i form af callanetics
og fandt, at højintensitetstræning øgede konditionen, mens gymnastikprogrammet øgede armenes
udholdenhed. Begge programmer havde positiv effekt på fornemmelsen af dyspnø (43). Iltbehandling
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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i forbindelse med intensiv træning af patienter
med KOL øgede træningsintensitet og resultat i ét
studium (44), men ikke i et andet (45). Det anbefales at give iltbehandling i tilslutning til træningen, hvis patienterne er hypoksiske eller desaturerer
under træning (10).
Brug af en transportabel kasettebåndafspiller
under træningen gav bedre træningsresultater end
hos patienter, der ikke lyttede til musik under træningen (46). Specifik træning af inspiratoriske
muskler øgede disse musklers udholdenhed, men
gav ikke patienterne mindre fornemmelse af dyspnø eller forbedret konditionstest (47).

Træningsmængde og træningstype
Alle patienter med KOL, ikke mindst de sværeste
tilfælde, har fordel af fysisk træning. Den fysiske
træning skal superviseres initialt, tilrettelægges
individuelt og omfatter udholdenhedstræning,
gang eller cykling, hvor aktiviteten i længere tid
ligger på 70-85% af den maksimale iltoptagelse
(6). Superviseret træning i 7 uger gav bedre resultater end et program, der varede 4 uger (48).

Mulige mekanismer
Fysisk aktivitet bedrer ikke lungefunktionen hos
patienter med KOL, men øger den kardiorespiratoriske kondition via effekt på muskulaturen og
hjertet. Patienter med KOL er præget af kronisk
inflammation, og det er sandsynligt, at inflammation spiller en rolle ved den nedsatte muskelkraft
hos KOL-patienter. Patienter med KOL har forhøjede værdier af tumornekrotiserende faktor
(TNF) i blodet (49) og i muskelvæv (50). TNF’s
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biologiske effekter på muskelvævet er mangfoldige. TNF påvirker myocytdifferentiering, inducerer
kakeksi og dermed nedsat muskelkraft (51). Træning kan tilsyneladende påvirke denne proces, idet
arbejdende muskler producerer signalstoffet interleukin-6 (IL-6), som frigives til blodbanen i store
mængder under træning. Den biologiske funktion
af muskelderiveret IL-6 er bl.a. at hæmme TNFproduktion i muskler og blod (52;53).

Ordination
Patienterne skal gå dagligt med en hastighed, som
medfører en belastning svarende til Borg skala 1617. Gangdistancen skal øges gradvist. Gangdistancen vurderes ved den tid, der kan gås. Patienterne
møder til ambulant superviseret gangtræning 2
gange om ugen i 7 uger efterfulgt af ambulante
kontroller hver tredje måned. Ved de ambulante
kontroller kontrolleres ganghastighed og distance.
Samtidigt har patienterne mulighed for anden fysisk aktivitet i form af gymnastik og ergometercykling.
Gangtræningen forudgås af konditionstest, f.eks.
af shuttle-test med henblik på at fastlægge ganghastighed. Patienterne fører dagbog med angivelse
af dyspnø og varigheden af gang. Patienterne skal
sigte mod at øge gangdistancen. Træningen er livslang. Danmarks Lungeforening (www.lunge.dk) er
behjælpelig med at fremskaffe materiale til brug
for testning af KOL-patienter.

Kontraindikationer
Der er ingen absolutte kontraindikationer.
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KRONISK TRÆTHEDSSYNDROM
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

Betegnelsen kronisk træthedssyndrom (CFS) har i
de senere år vundet indpas som betegnelse på en
vanskelig definerbar tilstand, der tilsyneladende
ikke repræsenterer en patogenetisk sygdomsenhed.
Med henblik på en mere ensartet definition af den
ukarakteristiske tilstand foreslog Center for Disease
Control (CDC) i 1988 en definition (1). Denne
omfatter pludselig opstået træthed af mindst 6
måneders varighed, der reducerer patientens aktivitet med mindst 50% samt udelukkelse af andre
kendte årsager til træthed. Herudover tilstedeværelse af enten 8 symptomkriterier eller 6 symptomkriterier og 2 objektive kriterier. Symptomkriterierne er: Feber mellem 37,5 og 38,6° C; ondt i halsen; ømme hævede lymfeknuder; uforklaret muskelsvaghed; muskelsmerter; langvarig træthed efter fysisk aktivitet; hovedpine; ledsymptomer uden
objektive forandringer; neuropsykologiske klager;
søvnforstyrrelser samt akut debut af symptomer.
Objektive kriterier er: Vedvarende feber; ikke-eksudativ pharyngitis samt palpable og ømme lymfeknuder på hals eller i aksiller. De såkaldte Oxfordkriterier afviger på nogle punkter fra CDC-kriterierne og er især anvendelige i forskningsøjemed (2).
Diagnosen er primært en eksklusionsdiagnose.
Ætiologisk årsag er ikke påvist, specielt er der ikke
fundet bevis for, at sygdommen er virologisk eller
immunologisk betinget. Syndromet optræder typisk hos unge voksne, men forekommer undertiden hos børn. Ratioen mellem forekomsten hos
kvinder og mænd er 2:1. Syndromet optræder eller erkendes sjældent i grupper med lav social status. Symptomerne progredierer sjældent, hvorimod der er en vis tendens til spontan regression.
Der er ingen medicinsk behandling, der har vist
afgørende effekt. Konditionen og den generelle
muskelstyrke hos patienter med CFS er sammenlignelig med den, man finder hos inaktive jævnaldrende (3;4).

Vi har identificeret få randomiserede, kontrollerede træningsstudier (5-7). Ét studium omfattede
136 patienter, der blev randomiseret til 4 grupper:
Fysisk aktivitet og fluoxetine (antidepressiv behandling); fysisk aktivitet og placebo; fremmøde
og fluoxetine; fremmøde og placebo. Grupperne,
der udførte progressiv aerob træning, havde mindre træthed og bedre kondition, mens fluoxetine
udelukkende påvirkede depressionssymptomer(6).
Et andet studium (7) randomiserede 66 patienter
til enten afslapning; progressiv aerob fysisk aktivitet eller strækgymnastik (7). Den progressive aerobe fysiske træning blev udført gradueret til maks.
60% af maksimal iltoptagelse (VO2max) i form af
løb, svømning eller cykling og blev udført med tiltagende varighed til maks. 30 minutter pr. dag
mindst 5 dage om ugen i 12 uger. Der var positiv
effekt af den aerobe træning på kondition, muskelstyrke og træthed, mens fleksibilitetstræning
havde betydelig mindre effekt.
Et tredje studium randomiserede 148 patienter
med CFS til fysisk træning eller kontrol (5).
Kontrolgruppen modtog ingen specifik behandling eller intervention. Den ene interventionsgruppe gennemgik 2 individuelle træningsgange, hvor
betydningen af fysisk aktivitet blev forklaret; en
anden gruppe modtog herudover 7 telefonopkald,
hver af 30 minutters varighed over 3 måneder,
hvor de fik forklaret betydningen af progressiv træning. Den sidste gruppe fik 7 konsultationer over
3 måneder med samme funktion som telefonopringningerne. Denne undersøgelse evaluerede ikke
kondition eller muskelstyrke. Patienternes fysiske
formåen i dagligdagen blev vurderet efter 3, 6 og
12 måneder. Der var positiv effekt i alle interventionsgrupper, men ingen forskel på dem, der fik
megen versus mindre instruktion eller på dem, der
fik telefon versus personlig kontakt. 69% af patienterne i interventionsgrupperne opnåede tilfredsFYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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stillende fysisk funktion sammenlignet med 6% af
kontrolpersonerne. Der var ligeledes positiv effekt
på træthed, humør, søvnmønster og evne til at klare sig i dagligdagen. Undersøgelsen tillod principielt ikke at vurdere, om det var den psykologiske
opbakning/kontakt eller det ændrede fysiske aktivitetsmønster, der resulterede i bedre livskvalitet.
Imidlertid har andre grupper fundet, at terapi alene ikke påvirker patientens symptomer (7).

derat intensitet, ligesom varigheden af den fysiske
aktivitet øges gradvist. Der skal trænes mindst 30
minutter pr. gang, hvoraf mindst 20 minutter skal
være ved en intensitet, der er over 60% af VO2max.

Træningsmængde og træningstype

Eksempel på træning af patient med
kronisk træthedssyndrom
– De første 4 uger startes med opvarmning på
cykel eller ved gang i 10 minutter ved Borg
skala 10-12. Herefter øges intensiteten til Borg
skala 15-16 i 3 minutter, herefter 2 minutter
ved Borg skala 10. Denne sekvens gentages 2
gange den første uge, 3 gange den anden uge
og 4 gange den tredje uge. Der trænes 2 gange
om ugen den første uge og derefter 3 gange om
ugen anden og tredje uge.
– Fra fjerde til ottende uge gentages programmet
fra tredje uge.
– Konditionstest udføres før og efter 2 måneder,
og hvis konditionen er acceptabel bibeholdes
træningen som ovenfor, men med reduktion af
varigheden af træning ved den lave intensitet.
For den, der fortsat har lav kondition, trænes
nu i sekvenser af Borg skala 17-18 ved 3-4 minutter, herefter 1-2 minutter ved Borg skala 12,
denne sekvens gentages 3 gange. Der trænes 3
gange om ugen. Ny konditionstest efter 1 måned.
Figur 60-65 viser træningsprogrammet.
Styrketræning i henhold til II.D.

Der er nogen litteraturmæssig baggrund (5;7) for
at anbefale aerob fysisk aktivitet, der starter ved lav
intensitet og gradvist øges til moderat intensitet,
lige som varigheden af den fysiske aktivitet øges
gradvist. Træningen skal kombineres med kognitiv
adfærdsterapi for at have effekt.

Mulige mekanismer
Træningen virker ved at bryde en ond cirkel.
Træthed begrænser patientens fysiske formåen.
Træningen har til formål at øge konditionen,
hvorved trætheden aftager. Træningen øger muskelstyrken, hvorved patienten bliver bedre til at
klare dagligdagen. Herudover er det sandsynligt, at
patienten opnår en psykologisk effekt ved at erfare, at fysisk aktivitet ikke nødvendigvis medfører
yderligere træthed.

Ordination
Den fysiske aktivitet skal fortrinsvis være cykeltræning/alternativt gang/løb, som superviseres ved regelmæssig fremmøde hos terapeut og med fordel
kan foregå på hold. Det anbefales, at træningen
kombineres med kognitiv adfærdsterapi.
Herudover kan træningen integreres i dagligdagen.
Der startes ved lav intensitet og gradvist øges til mo-

282

FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling

Nedenfor gives et eksempel på træning af patient
med kronisk træthed. Det væsentlige er naturligvis
at motivere patienten til en eller anden form for
fysisk aktivitet.

Kontraindikationer
Der er ingen kontraindikationer.
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Figur 60-65
Kronisk træthedssyndrom
Træningsprogram i 2. uge
Der trænes 3 gange om ugen

Kronisk træthedssyndrom
Træningsprogram i 1. uge
Der trænes 2 gange om ugen
10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
gentages 2 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala

10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Kronisk træthedssyndrom
Træningsprogram 9.-12. uge såfremt konditionen er
acceptabel
Der trænes 3 gange om ugen

Kronisk træthedssyndrom
Træningsprogram i 3.-8. uge
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 3 min anstrengende, 2 min noget anstrengende,
gentages 4 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

10 min opvarmning, 4 min anstrengende, 1 min noget anstrengende,
gentages 3 gange, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende

Kronisk træthedssyndrom
uge og
og fremover
fremover
Alternativt træningsprogram 9.uge
Der trænes 3 gange om ugen

Kronisk træthedssyndrom
Træningsprogram 13. uge og fremover
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 15 min anstrengende, 5 min nedvarmning

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende

10 min opvarmning, 4 min meget anstrengende, 1 min noget

Borg skala anstrengende, gentages 3 gange, 5 min nedvarmning
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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KRONISK URÆMI
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Kronisk uræmi kan defineres som irreversibel tab
af den glomerulære filtrationsevne (GFR) og medfører et toksisk syndrom med forhøjet kreatinin og
manglende evne til at regulere nyrernes udskillelse
af natrium, kalium og syre. Årsager til kronisk
uræmi er bl.a. glomerulonefritis, kardiovaskulær
sygdom, hypertension, type 1- og type 2-diabetes.
Der er i Danmark cirka 3.000 nyretransplanterede
patienter eller patienter i dialyse. De fleste patienter med kronisk nyresygdom får kardiovaskulære
komplikationer (1). Kronisk nyresvigt er en katabol tilstand med øget proteinnedbrydning, hvilket
leder til muskelatrofi (2). Patienter med kronisk
nyresygdom er således præget af dårlig kondition
og muskelstyrke og har begrænset fysisk formåen.
Deres livskvalitet er nedsat (3).

øgede maksimal iltoptagelse (VO2max), men havde positive psykologiske effekter (6).
Et stort randomiseret, kontrolleret studium vurderede effekten af træning af nyretransplanterede patienter (7). I alt 137 patienter blev randomiseret
én måned efter nyretransplantation til en træningsgruppe eller en kontrolgruppe. Træningen
omfattede individuel, blandet aerob træning og
styrketræning udført i hjemmet med regelmæssige
telefonopkald med henblik på at støtte patienternes komplians. Træningen øgede VO2max
(p=0,01) og muskelstyrke (p=0,05), men ikke den
selvrapporterede fysiske funktion (p=0,06).

Træningsmængde og træningstype
Konditionstræning, styrketræning eller kombineret konditions- og styrketræning.

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er nogen evidens for en positiv effekt af træning på kondition og muskelstyrke, men ingen effekt på selve den uræmiske tilstand. Et prospektivt, randomiseret, kontrolleret studium undersøgte effekten af aerob træning i form af daglig cykling i 30 minutter (4). Tredive dialysepatienter
blev fulgt i gennemsnitligt 20 måneder.
Arbejdskapaciteten øgedes i træningsgruppen,
men der var ingen effekt på GFR.
Effekten af styrketræning blev undersøgt i et randomiseret, kontrolleret studium omfattende 26
patienter med kronisk nyreinsufficiens (5).
Patienterne blev randomiseret til enten lavproteindiæt eller lavproteindiæt + styrketræning i 12
uger. Styrketræningen øgede muskelstyrken
(+32% versus 13%, p<0,001). Patienterne i træningsgruppen bevarede deres vægt i forhold til
kontrolgruppen.
Et randomiseret, kontrolleret studium viste, at
træning 3 gange om ugen i 6 måneder ikke blot

Mulige mekanismer
Kronisk uræmi er associeret med øget proteinnedbrydning. Den katabole tilstand er bl.a. relateret
til den metaboliske acidose (8) og dysfunktion af
det anabole hormon insulin-like growth factor
(IGF)-1 (9). Fysisk træning øger konditionen,
muskelvækst og muskelstyrke via en række mekanismer, der bl.a. involverer IGF-1-produktion
(10). Dermed bidrager træningen til, at den samlede fysiske formåen øges, og følelsen af træthed
og depression afhjælpes.

Ordination
Den fysiske aktivitet skal fortrinsvis være cykeltræning, som superviseres ved regelmæssig fremmøde
hos terapeut. Herudover kan træningen integreres
i dagligdagen, f.eks. ved at patienten får en ergometercykel i hjemmet. Den typiske patient med
kronisk uræmi har lav kondition og styrke. Der
startes derfor ved lav intensitet og gradvist øges til
moderat intensitet, ligesom varigheden af den fyFYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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siske aktivitet øges gradvist. Efter 1-2 måneder bør
træningen foregå mindst 3 dage om ugen. Der skal
trænes mindst 30 minutter pr. gang, hvoraf
mindst 20 minutter skal være ved en intensitet,
der er over 60% af VO2max.
Eksempel på træning af patient med
kronisk uræmi:
– De første 4 uger startes med opvarmning på
cykel i 10 minutter ved Borg skala 12.
– Herefter øges intensiteten til Borg skala 15-16
i 10 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg
skala 10. Denne sekvens gentages 2 gange den
første uge, 3 gange den anden uge og 4 gange
den tredje uge. Der trænes 2 gange om ugen
den første uge og derefter 3 gange om ugen anden og tredje uge.
– Fra fjerde til ottende uge gentages programmet
fra tredje uge. Man kan vælge at stå på program 1 i flere uger inden man springer til program 2 og så fremdeles.

Konditionstest udføres før og efter 2 måneder, og
hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes træningen som ovenfor, men med reduktion af varigheden af træning ved den lave intensitet. For den,
der fortsat har lav kondition, trænes nu i sekvenser
af Borg skala 17-18 ved 5 minutter, herefter 3-5
minutter ved Borg skala 10. Denne sekvens gentages 4 gange. Der trænes 3 gange om ugen. Ny
konditionstest efter 1 måned. Det samlede træningsprogram er vist i Figur 67-70
Styrketræning af ben kan foregå ved, at en del af
cyklingen foregår med høj belastning som udføres
i 30 sek. 3-5 gange med 30 sek. hvile uden belastning. Denne træning kan afslutte konditionstræningen 1 gang om ugen. Herudover styrketræning
som anført i II.D. i form af cirkeltræning.

Kontraindikationer
Ingen generelle.

Figur 67-70
Kronisk uræmi
Træningsprogram 1
Der trænes 2 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 2 gange

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 3 gange

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Kronisk uræmi
Træningsprogram 3
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 4 gange

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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Kronisk uræmi
Træningsprogram 2
Der trænes 3 gange om ugen
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Kronisk uræmi
Træningsprogram 4
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 5 min meget anstrengende, 5 min ret let, gentages 4
gange

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende
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MAVETARMSYGDOMME
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
I dette kapitel behandles mavetarmkanalens symptomer under ét, idet vi lægger vægt på i hvilket
omfang træning provokerer symptomer.
Mavetarmkanalen er ikke et ”atletisk organ”, der
synes at adaptere til øget træningsgrad eller stor
mængde træning. I forbindelse med intens og
langvarig fysisk træning opstår ofte symptomer fra
gastrointestinalkanalen i form af halsbrand, opspyt, kvalme, opkastninger, abdominalsmerter og
diarre (1). Disse symptomer rapporteres hos cirka
50% af alle atleter (2). Mekanismerne er ikke
kendte, men omfatter formentlig reduceret blodgennemstrømning i mavetarmkanalen, ændret
motilitet, øget mekanisk tryk og neuroendokrine
ændringer (3).
Øvre gastrointestinale symptomer
Reflukssymptomer i forbindelse med fysisk aktivitet er beskrevet hos både trænede (4) og utrænede
(5) personer. Kvalme og opkastning opstår især efter hård fysisk aktivitet (6). Mens moderat fysisk
aktivitet ikke synes at påvirke ventriklens tømningshastighed, er denne forsinket ved fysisk træning af høj intensitet (7). Et studium evaluerede
effekten af forskellige former for fysisk aktivitet og
fandt, at løb inducerede de fleste symptomer,
mens cykling inducerede færrest symptomer.
Refluks opstod lige hyppigt ved faste som postprandialt, men med større mængde postprandialt
(8). Der var ikke effekt af behandling med syrehæmmeren omeprazol på aktivitetsinduceret refluks (9), mens sportsdrik (sukkervand) dæmpede
symptomerne i højere grad end vand (10).
Nedre gastrointestinale symptomer
Det har været almindeligt antaget, at den oroanale
transittid generelt er øget ved fysisk aktivitet, men
der er ikke videnskabeligt holdepunkt herfor (1012). Studier der har vurderet colon transittid efter
fysisk aktivitet har fundet denne enten øget (13)
eller uændret (14;15). Et studium fandt, at akut

fysisk aktivitet hæmmede colonmotilitet (16).
Sidstnævnte studium vurderede effekten af en
kortvarig intervention og kan ikke ekstrapoleres til
diarre hos f.eks. maratonløbere.
Gastrointestinal blødning anses at være udtryk for
tarmiskæmi ved intens langvarig fysisk aktivitet,
hvor bl.a. blodet shuntes til de arbejdende muskler. Dette alvorlige symptom kan forebygges ved at
sikre hydrering (1;17).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er kun beskeden viden om effekten af træning
som behandling af mavetarmkanalens sygdomme.
Udvalgte diagnoser skal kort gennemgås. Den
manglende evidens skyldes først og fremmest
mangel på relevante studier.
Obstipation
Obstipation forekommer hos cirka 2% af befolkningen, hyppigst hos kvinder. Lav fysisk aktivitet
er associeret med obstipation (18;19). Obstipation
øges med alderen og ældre mennesker har forlænget
colon transittid (20). Som omtalt oven for er det
imidlertid usikkert, i hvilket omfang fysisk aktivitet påvirker colon transittiden og gode råd til patienten om, at fysisk træning vil kunne afhjælpe obstipation bygger i højere grad på ”almindelig erfaring” end på videnskabelige undersøgelser.
Et studium inkluderede otte patienter med kronisk idiopatisk obstipation, som blev fulgt i to
uger i hvile og under fire ugers træning (en times
aerob træning daglig, fem dage om ugen) (21).
Træning havde ingen effekt på obstipationen.
Cholelithiasis
To prospektive studier omfattende 60.290 kvinder
(22) og 45.813 (mænd) (23) påviste reduceret risiko for cholelithiasis hos patienter, der er fysisk aktive og beregnede, at 34% af symptomgivende galdestenssygdom kunne forebygges ved fysisk aktiviFYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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tet 30 minutter dagligt 5 gange om ugen. Vi har
imidlertid ikke identificeret randomiserede kliniske studier, hvor effekten af træning som terapi
blev evalueret.

Træningsmængde og -type

Colon irritabile
Patienter med colon irritabile, der er fysisk aktive,
har færre symptomer (24) og der er en invers korrelation mellem smerter og fysisk aktivitetsniveau
(25).

Mulige mekanismer

Coloncancer
Fysisk aktivitet forebygger sygdommen (26) men
har ikke effekt på selve cancerprognosen.

Moderat aerob træning 30 minutter daglig, herudover tillægges så vidt muligt perioder med mere intens træning.

Inflammatorisk tarmsygdom
Patienter med Chrohns sygdom tolererede 12 ugers
moderat træning (cirka 30 minutter 3 gange om
ugen) uden eksacerbation i sygdommen (27). Én
times fysisk aktivitet ved 60% af VO2max ændrede ikke transittid, permeabilitet eller neutrofil
funktion (28).

Kontraindikationer

FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling

Ikke evidens for at ordinere træning som behandling.

Er gennemgået ovenfor.

Ordination

Ingen generelle.
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OSTEOPOROSE
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Osteoporose eller knogleskørhed indebærer, at
knoglemineraltætheden falder, og at risikoen for
knoglebrud øges. Den alderskorrigerede incidens
af osteoporotiske frakturer er stadig stigende i
Europa. Inden for de seneste 20-30 år er incidensen af vertebrale frakturer steget 3-4 gange for kvinder og mere end 4 gange for mænd (1). Incidensen
for hoftenære frakturer er ligeledes steget 2-3
gange, mest udtalt for mænd (2). Som følge af det
accelererede knogletab omkring menopausen har
osteoporose været opfattet som en kvindesygdom.
Denne mekanisme kan dog ikke forklare: 1) den
store alderskorrigerede stigning i osteoporotiske
frakturer over de seneste 30 år (2), 2) de store intraeuropæiske forskelle i hoftefrakturincidens (3),
3) de store intraeuropæiske forskelle i kønsratio,
hvad angår hoftefrakturer (3) og 4) det faktum, at
frakturincidensen stiger hurtigere for mænd end
for kvinder (2). Den maksimale knoglemasse, der
opnås i 20-25 års alderen, betegnes peak bone mass
og er primært genetisk betinget. Indtagelse af kalk
og D-vitamin er ligeledes væsentlig for beskyttelse
mod osteoporose, ligesom kosttilskud med D-vitamin og kalk effektivt reducerer forekomsten af
frakturer (4). Andre faktorer af betydning for udvikling af osteoporose er rygning, tidlig menopause og mangel på motion (1).
Mangel på vægtbærende motion hos børn inden
puberteten har stor indflydelse (5). Et longitudinelt
studie fra Holland, hvor unge er blevet fulgt over
en 15-årig periode viste, at daglig fysisk aktivitet i
barndom og ungdom er signifikant relateret til
knogledensitet i ryg og hofte ved 28 års alderen (6).
”Det fysiologiske vindue” for belastning af knoglerne er bredt, og det er rimeligt at skelne mellem
fysisk inaktivitet i betydningen stillesiddende arbejde/ingen motion og egentlig immobilisation
som ved lammelser, strengt sengeleje eller rumflyvning.

Knogletab ved immobilisation skyldes en accelerering af remodelleringsprocessen ledsaget af en øget
negativ balance pr. udskiftningsenhed (7). De kliniske konsekvenser af immobilisation er store. En
undersøgelse viste således, at immobilisation på
grund af tibiafraktur medførte udtalt tab af knogledensitet i hoften både på den frakturerede side
og på den kontralaterale side (8). I et followupstudie kunne det vises, at knogledensiteten i hoften
på den frakturerede side endnu ikke var normaliseret 5 år senere (9). Desuden er det vist i en metaanalyse, at kun 3 ugers sengeleje vil medføre en
fordobling af risikoen for hoftefraktur i de følgende 10 år (10).
Excessiv fysisk aktivitet kan have utilsigtede negative konsekvenser også for knoglerne. Piger med
træningsbetinget sekundær amenorré taber således
knogle og er (om end reversibelt) sterile med nedsat libido (11).
Hormonelle faktorer (specielt østrogenbortfald
omkring menopausen) har været placeret i fokus
for osteoporoseforskning, -forebyggelse og -behandling, men der er i dag epidemiologiske, kliniske og knoglebiologiske studier, der tyder på, at
mekaniske faktorer (fysisk aktivitet) spiller en
fremtrædende rolle for knoglernes sundhed.
Sammenfattende er det faldende fysiske aktivitetsniveau i befolkningen formentlig en væsentlig
årsag til den generelle stigning i hoftefrakturincidens gennem de seneste 30 år.

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er evidens for, at aerob træning kan øge knoglemineraltætheden (bone mineral density = BMD),
mens kombineret styrketræning og balancetræning
forebygger risikoen for fald og frakturer hos gamle.
Der foreligger en metaanalyse fra 2002 (12), der
vurderer effekten af aerob træning eller styrketræning på BMD hos postmenopausale kvinder.
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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Metaanalysen inkluderede 18 randomiserede kontrollerede forsøg (n=1.423 personer) (13-30).
Kvinderne var ikke identificeret med hensyn til,
om de havde eller ikke havde osteoporose. Både
aerob træning og styrketræning havde positiv effekt på rygsøjlens BMD (1,79; CI (0,58; 3,01)).
Moderat træning i form af gang havde positiv effekt på både rygsøjle og hofte, mens aerob træning
alene havde effekt på håndleddet. I en metaanalyse
fra 2000 identificeres 35 randomiserede kontrollerede studier, der ligeledes vurderer effekten af
aerob træning og styrketræning, men også inkluderer studier af præmenopausale kvinder (31). Det
konkluderes, at både aerob træning og styrketræning har effekt på rygsøjlens BMD hos såvel præsom postmenopausale kvinder. Aerob træning har
effekt på hoftens BMD, mens der ikke er tilstrækkelig mange studier til, at man kan konkludere
vedrørende effekten af styrketræning på hoftens
BMD. Vi har identificeret en række andre systematiske oversigtsartikler, som ikke skal nævnes her,
enten fordi der er betydeligt overlap med de allerede nævnte, eller fordi det ikke er muligt at identificere de randomiserede forsøg (32-39).
Et randomiseret kontrolleret studium studerede effekten af fysisk træning på BMD hos personer med
reumatoid arthritis (RA) (n=319) (40).
Interventionsgruppen deltog i to ugentlige træningssessioner varende 1 time og 15 min. Hver session bestod af konditionstræning på cykel, styrketræning i
form af cirkeltræning og vægtbærende sport i form af
volleybold, foldbold, baskebold eller badminton.
Træningsprogrammet blev evalueret hver 6. måned
op til 24 måneder. Den intensive fysisk træning som
inkluderede vægtbærende sportsaktiviteter hæmmede
knoglemineraltabet (41) i overensstemmelse med et
tidligere RA-studium, der fandt beskeden, men positiv effekt af dynamisk træning på knoglemineralindhold (42). Styrketræning alene havde hos personer
med RA ingen effekt på knoglemineralindholdet
(43;44).
Et randomiseret, kontrolleret studium inkluderede
65-75-årige kvinder med diagnosticeret osteoporose
(n=93) (45). Kvinderne blev randomiseret til et 20ugers gymnastikprogram 2 gange 40 min pr. uge.
Programmet bestod af balance- og styrketræning.
Der var positiv effekt på både balance og muskelstyrke, men BMD blev ikke undersøgt efter træningen.
Ti ugers balance- og styrketræning var derimod ikke
effektivt (46). Et andet randomiseret, kontrolleret
studium inkluderede ligeledes ældre kvinder med osteoporosediagnose (47).
Kvinderne blev randomiseret til kontrol (n=20), 2 års
træning (n=8) eller 1 års træning fulgt af 1 år uden
300
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træning (n=7). Træningen bestod i daglig gang og
gymnastik. Træning inducerede signifikante bedringer i BMD, som reverterede til niveauerne i kontrolgruppen efter 1 år uden træning.
Hos ældre personer er en væsentlig indikation for
træning at styrke balanceevnen og dermed forebygge fald (48). Prospektive kohortestudier med
frakturer som effektmål viser alle, at fysisk aktivitet
beskytter mod frakturer (49-53). Et Cochrane-review fra 2001 (54) konkluderede, at fysisk træning
forebyggede frakturer associeret med fald. Et nyligt randomiseret studium fra Australien (55) inkluderede 1.090 hjemmeboende 70-84-årige personer. Interventionerne omfattede 1) fysisk træning på hold, 2) hjemmebesøg med henblik på at
forebygge fald i hjemmet eller 3) optimering af
synsevne. Der var i alt 8 grupper, defineret ud fra
hvor mange af interventionerne forsøgspersonen
blev allokeret til.
Den fysiske træning bestod i fleksibilitetsøvelser og
styrketræning af ben og balanceøvelser, og balanceevnen var signifikant forbedret i træningsgruppen. Fysisk træning reducerede risikoen for fald til
0,82 (CI 0,70 til 0,97, p<0,05). Når samtlige
interventioner blev iværksat var risikoreduktionen
0,67 (CI 0,51 til 0,88, p<0,004). En metaanalyse
fra 2002 (56) omfattede 1.016 kvinder i alderen
65-97 år. Muskelstyrketræning kombineret med
balancetræning reducerede risikoen for fald til
0,65 (CI 0,57 til 0,75) og risikoen for frakturer til
0,65 (CI 0,53 til 0,81). Programmet var lige effektivt for mænd og kvinder og for personer med og
uden tidligere fald, men +80-årige havde størst effekt af programmet. En amerikansk metaanalyse
når frem til samme konklusioner (57).

Træningsmængde og træningstype
Der er dokumentation for, at vægtbærende motion hos helt unge forebygger osteoporose. Der er
endvidere dokumentation for effekt af aerob træning og på BMD, mens effekten af styrketræning
på BMD er dårligere belyst. Hos personer med RA
fandtes intensiv fysisk træning som inkluderede
vægtbærende aktiviteters effekt på BMD, mens
styrketræning alene ikke havde effekt på BMD.
Hos ældre er fundet effekt af kombineret styrketræning og balancetræning på risiko for fald og
frakturer.

Mekanismer
Den positive effekt af motion er ens hos begge
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køn og skyldes bl.a. øgning af knoglernes tværsnitsareal og dermed større knogler. Derudover
øger fysisk træning muskelstyrken og bedrer derved balanceevnen og mindsker risikoen for fald.

Ordination
Den fysiske aktivitet skal være en kombination af
aerob træning og styrketræning, f.eks. cykeltræning, gang, løb og blandet gymnastik. Hos ældre
personer skal vægten lægges på styrketræning og
balancetræning, f.eks. Tai Chi. Træningen skal så
vidt muligt superviseres initialt og kan med fordel
foregå på hold. Herudover kan træningen integreres i dagligdagen.
Der gives her et eksempel på træning af
utrænet patient med osteoporose:
– De første 4 uger startes med opvarmning på
cykel i 10 minutter ved Borg skala 10.
– Herefter øges intensiteten til Borg skala 15-16 i
10 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg
skala 10. Denne sekvens gentages 2 gange den
første uge, 3 gange den anden uge og 4 gange
den tredje uge. Der trænes 2 gange om ugen

den første uge og derefter 3 gange om ugen anden og tredje uge. Fra fjerde til ottende uge
gentages programmet fra tredje uge.
– Konditionstest udføres før og efter 2 måneder,
og hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes
træningen som ovenfor, men med reduktion af
varigheden af træning ved den lave intensitet.
– For den, der fortsat har lav kondition, trænes
nu i sekvenser af Borg skala 17-18 ved 5 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg skala
10. Denne sekvens gentages 4 gange. Der trænes 3 gange om ugen. Ny konditionstest efter 1
måned. Træningsprogrammet fremgår af figur
71-74.
Styrketræning med speciel vægt på benmuskulaturen, se II.D. Herudover rekommanderes specifik
balancetræning.

Kontraindikationer
Ingen absolutte. Hos patienter med kendt osteoporose bør den fysiske træning omfatte aktiviteter
med lille risiko for fald.

Figur 71-74
Osteoporose
Træningsprogram 2
Der trænes 3 gange om ugen

Osteoporose
Træningsprogram 1
Der trænes 2 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 2 gange

10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 3 gange

Borg skala

Borg skala

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
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19
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anstrengende
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Anstrengende 15
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Noget
13
anstrengende
12
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Ret let
10
9
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8
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Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Osteoporose
Træningsprogram 4
Der trænes 3 gange om ugen

Osteoporose
Træningsprogram 3
Der trænes 3 gange om ugen
10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 4 gange

Borg skala
20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
Meget, meget
anstrengende

10 min opvarmning, 5 min meget anstrengende, 5 min ret let, gentages 4
gange

Borg skala
20
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18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
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PARKINSONS SYGDOM
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Mellem 5.000 og 6.000 mennesker i Danmark lider af Parkinsons sygdom. Sygdommen starter typisk i 65 års alderen, men hos 5-10% er sygdomsdebut før 40 års alderen. Sygdommen ses en anelse
hyppigere hos mænd end hos kvinder. Sygdommen
starter oftest med halvsidige symptomer fra overog/eller underekstremiteter, men breder sig som
regel, efterhånden som sygdommen skrider frem,
til resten af kroppen. Typiske symptomer er håndrysten, stive og langsomme bevægelser samt problemer med finmotorikken. Senere udvikles en ludende kropsholdning, en langsom og slæbende
gang med nedsat medsving af armene og balanceproblemer. Stemmen kan blive monoton og klangløs, og der kan opstå synkeproblemer. Symptomer
fra det autonome nervesystem er almindelige i
form af obstipation, vandladningsproblemer og
hos nogle potensproblemer samt ortostatisk hypotension. Søvnforstyrrelser og depression forekommer også senere i sygdomsforløbet. Nogle får hukommelsesproblemer, nedsat opmærksomhed og
nedsat initiativ. Cirka 20% får langsomt fremadskridende demens. Årsagen til sygdommen er, at
de dopaminproducerende nerveceller i substantia
nigra i basalganglierne går til grunde.

(n=10) og fandt, at den aerobe træning i forhold
til uspecifik fysioterapi forbedrede patienternes
evne til at klare sig i dagligdagen (activity of daily
living [ADL]) og muskelfunktion (12). I et senere
studium blev patienterne randomiseret til samme
form for træning eller fysioterapi (13) (n=24) og
fulgt i 6 måneder. Træningen havde vedvarende effekt, især på gangfunktionen.

Træningsmængde og træningstype
Træningen skal individualiseres og er afhængig af
sygdomsstadiet, men bør indeholde både konditionsog styrketræning samt træning af koordination.

Mulige mekanismer
Parkinson-patienter har ændret frekvensmodulering
af de motoriske enheder ved initiering af en muskelkontraktion (14). L-DOPA-behandling betyder, at
de motoriske enheder lettere rekrutteres (14) og
bedrer energiudnyttelsen under fysisk aktivitet (15).

Ordinationer

Der er nogen, omend beskeden, evidens for den
positive effekt af fysisk træning. Der foreligger en
metaanalyse fra 2001 (1), der bygger på 12 kontrollerede studier (2-11). Studierne er meget heterogene, hvad angår den fysiske terapi, og omfatter
fysisk træning, sensorisk træning og mobilitetstræning. Varigheden af den fysiske træning var 3-21
uger med i alt 9-157,5 timers træning. Samlet fandtes signifikant effekt på ganghastigheden.

Aerob træning på ergometercykel med kropsstøtte
i det omfang, det er nødvendigt. Der startes ved den
intensitet, patienten kan klare, og træningsgangens
varighed øges gradvist indtil 10 minutter. Herefter
øges intensiteten gradvist. Når der er nået en score
14-15 på Borg skalaen eller puls = 120-130 slag/min
holdes belastningen/hastigheden konstant og træningsgangens varighed øges til 15-20 minutter.
Den graduerede aerobe træning fortsættes med
skiftevis øgning af belastning/hastighed og varighed til 30 minutter ved score 14-15 på Borg skalaen eller puls 120-130. Der trænes 3 gange om ugen.
Konditionstræningen bør efterfølge eventuelt konventionel fysioterapi.

Et prospektivt, overkrydset design undersøgte effekten af 4 ugers træning på løbebånd med delvis
støtte af kropsvægten og almindelig fysioterapi

Gang- eller cykeltest gennemføres inden træningen begynder og efter 3 måneder. Herefter trænes
mindst 30 minutter ved Borg skala 14-15, 2 gange

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
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om ugen. Gang- eller cykeltest udføres 1 gang om
året. Ved mulighed for træning på arm-ergometercykel, bør dette udnyttes, således at der skiftevis
trænes med arme og ben efter samme princip, som
er angivet ovenfor.
Figur 75-78 angiver et eksempel på et gradueret
træningsprogram.

Kontraindikationer
Ingen absolutte.

Figur 75-78
Parkinson
Træningsprogram 1
5 min opvarmning, der fortsættes så hårdt patienten kan, så længe
patienten kan – 5 min nedvarmning
-herefter øges varigheden gradvist indtil 10 min

Borg skala

Parkinson
Træningsprogram 2
5 min opvarmning – 10 min ved den Borg værdi, der kunne holdes i 10
Borg skala

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

20
19
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let7
6

Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Parkinson
Træningsprogram 3

Parkinson
Træningsprogram 4
10 min opvarmning, 15 min anstrengende, 5 min nedvarmning

5 min opvarmning - herefter øges varigheden gradvist indtil 15 min – 5
Borg skala

min nedvarmning

20
Meget, meget 19
anstrengende
18
Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
Ret let
10
9
Meget let
8
Meget, meget let 7
6

308

min – 5 min nedvarmning
- intensiteten øges gradvist indtil Borg 15
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REUMATOID ARTRIT
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Reumatoid artrit (RA) forekommer hos 0,5-1% af
alle danskere, dobbelt så hyppigt hos kvinder som
hos mænd. Sygdommen kan debutere i alle aldre
men sker hyppigst, når patienten er mellem 45 år
og 65 år. RA er en kronisk, systemisk, inflammatorisk sygdom, der oftest præsenteres med symmetrisk polyarthritis. Ekstraartikulær manifestation af
ledsygdommen forekommer med affektion af hjerte, lunger og hud. Ledsmerter er typisk forårsaget
af inflammation, men i avancerede tilfælde relateret til leddestruktion.
Osteoporose kan være en følge af inflammation,
fysisk inaktivitet og steroidbehandling. Patienter
med RA og bevægeindskrænkninger er beskrevet
at have betydeligt nedsat muskelstyrke fra 30% til
75% af den, man finder hos normale (1-5), mens
udholdenhed var reduceret til det halve (3). Den
nedsatte muskelfunktion tilskrives dels muskelinflammation, dels fysisk inaktivitet. Bevægeindskrænkning er forårsaget af ledsvulst og leddestruktion. Patienterne oplever smerter i hvile, som kan
forværres ved bevægelse; morgenstivhed, som kan
skyldes uspecifik inflammation; og træthed, der
formentlig skyldes både inflammation og fysisk inaktivitet. Den nedsatte fysiske aktivitet kan relateres til ledsmerter, bevægeindskrænkning og træthed og medfører nedsat kondition. Konditionen
var reduceret med 20-30% hos de patienter, der
var i stand til at gennemføre en konditionstest
(1;3;6;7).
Den fysiske træning sigter mod at øge konditionen
og muskelstyrken samt instruere i hensigtsmæssige
bevægemønstre. Herudover er det et langsigtet mål
at forebygge tidlig død af kardiovaskulær sygdom (8).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er betydelig evidens for effekten af fysisk træning ved RA, men langt de fleste studier omfatter

funktionsklasse I og II. Der er kun ganske få studier
med patienter i funktionsklasse III og IV. Der foreligger således et Cochranereview fra 1998 (9) baseret på 6 randomiserede, kontrollerede studier (1014) selekteret blandt 30 træningsstudier; samme review er senere publiceret som systematisk review
(15). Cochrane-reviewet evaluerede dynamisk træning. Siden Cochrane-reviewet har vi identificeret
yderligere et antal kontrollerede studier (16-27).
Der er stor overensstemmelse blandt studierne.
Dynamisk fysisk aktivitet øger konditionen og muskelstyrken, mens der rapporteres om ingen eller
moderat effekt på sygdomsaktivitet og smerte. Der
er ingen studier, der finder øget sygdomsaktivitet
ved træning. Et randomiseret kontrolleret studium
inkluderede 319 patienter med RA (27).
Interventionsgruppen deltog i to ugentlige træningssessioner varende 1 time og 15 min. Hver session bestod af konditionstræning på cykling, styrketræning i form af cirkeltræning og vægtbærende
sport i form af volleybold, foldbold, baskebold eller
badminton. Træningsprogrammet blev evalueret
hver 6. måned op til foreløbig 24 måneder. Det intensive vægtbærende træningsprogram øgede funktion og psykiske velbefindende og havde ikke negativ påvirkning af sygdomsaktivitet.
Træningsprogrammet forværrede ikke den radiologiske progression, bortset fra en tendens til øget progression i en mindre gruppe af patienter med RA med
svære radiologiske skader ved baseline (27).
Ovenstående studium fandt at intensiv fysisk træning hæmmede knogleminraltabet (24) i overensstemmelse med et tidligere studium, der fandt beskeden, men positiv effekt af dynamisk træning på
knoglemineralindhold (16). Styrketræning alene
påvirker tilsyneladende ikke knoglemineralindholdet (19;20).
Generel og specifik styrketræning har vist god effekt på muskelstyrken hos såvel patienter med nyopdaget RA som hos patienter med RA gennem
længere tid (19-21).
FYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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Træningsmængde og træningstype
Alle patienter med RA, både patienter med nyopdaget RA og patienter, der har haft RA gennem
mange år, har fordel af fysisk træning, men der
mangler evidens for træning af patienter i funktionsklasse III og IV. Den fysiske træning skal superviseres initialt, tilrettelægges individuelt og omfatte aerob træning ved moderat til høj intensitet.
Træningen kan med fordel foregå på hold.
Den aerobe træning skal være ikke-kropsbærende
hos patienter med leddestruktion af hofte-, knæeller ankelled, således at der trænes uden belastning af led. Cykling eller svømning er således at
foretrække frem for løb, men træningen skal tilpasses den enkelte patient. Nogle patienter kan
med fordel dyrke vægtbærende aktiviteter, som
måske giver en større beskyttelse mod knoglemineraltab. Generel styrketræning af store muskelgrupper er effektiv.

Mulige mekanismer
Patienter med RA har både nedsat kondition og
muskelstyrke, som øges gennem henholdsvis dynamisk træning og styrketræning. RA er en inflammatorisk sygdom karakteriseret ved forhøjede
niveauer af cirkulerende tumornekrotiserende faktor (TNF) (24). TNF’s biologiske effekter på muskelvævet er mangfoldige. TNF inducerer kakeksi
og dermed nedsat muskelkraft (29). Træning inducerer antiinflammation og hæmmer specifikt
TNF-produktion. (30;31).

Ordination
Den fysiske træning skal superviseres initialt, tilrettelægges individuelt og primært omfatte aerob
træning ved moderat til høj intensitet. Træningen
kan med fordel udføres på hold og bør kombineres med kognitiv adfærdsterapi. Efterhånden skal
træningen integreres i dagligdagen, evt. med brug
af patientforeninger og gymnastikforeninger.
Den fysiske aktivitet skal tilpasses den enkelte patients sygdomsaktivitet og sygdomsmanifestation.
Træningen skal være konditionstræning i form af
ikke-kropsbærende aktiviteter som f.eks. cykling,
svømning eller vandgymnastik, men nogle patienter kan dyrke vægtbærende aktiviteter. De fleste
patienter kan træne ved almindelig gang eller stavgang. Hos patienter med svær knæledsaffektion
kan cykling være vanskelig. Ved svær gigt i nakken
kan svømning være svær, mens vandgymnastik
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kan være en fordel. Den typiske patient med RA
er utrænet, både hvad angår kondition og styrke.
Her gives et eksempel på træning af patient
med RA uden svær affektion af knæled:
– De første fire uger startes med opvarmning på
cykel i 10 minutter ved Borg skala 10.
– Herefter øges intensiteten til Borg skala 15-16 i
10 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg
skala 10. Denne sekvens gentages 2 gange den
første uge, 3 gange den anden uge og 4 gange
den tredje uge. Der trænes 2 gange om ugen
den første uge og derefter 3 gange om ugen anden og tredje uge. Fra fjerde til ottende uge
gentages programmet fra tredje uge.
– Konditionstest udføres før og efter 2 måneder,
og hvis konditionen er acceptabel, bibeholdes
træningen som ovenfor, men med reduktion af
varigheden af træning ved den lave intensitet.
– For den, der fortsat har lav kondition, trænes
nu i sekvenser af Borg skala 17-18 ved 5 minutter, herefter 3-5 minutter ved Borg skala
10. Denne sekvens gentages 4 gange. Der trænes 3 gange om ugen. Ny konditionstest efter
1 måned med progressiv øgning af intensitet indtil
tilfredsstillende kondition er nået. Herefter årlig
konditionstest. Se figur 79-82.
Styrketræning af ben kan hos nogle patienter foregå ved, at en del af cyklingen foregår med høj belastning som udføres i 30 sek. 3-5 gange med 30
sek. hvile uden belastning. Denne træning kan afslutte konditionstræningen 1 gang om ugen. Hos
patienter med knægener kan denne form for styrketræning dog erfaringsmæssigt give øgede smerter
og/eller hævelse af leddene.
Træningen bør også omfatte progressiv styrketræning af alle muskelgrupper inklusive de afficerede
led. Også her gælder det, at træningen skal tilpasses den enkelte patients sygdomsaktivitet og symptomer. Der er stor sikkerhed ved træning i maskiner, se f.eks. II.D.
For patienter, der ikke har mulighed for/eller ikke
er motiverede til at komme i træningscenter, kan
der instrueres i hjemmeøvelser med elastikker eller
kroppen som belastning.
Terapeuten måler muskelstyrken ved træningens
start, efter 3 måneder og herefter 1 gang om året.
Træningen skal være livslang, superviseret de første
3 måneder, men med regelmæssig opfølgning og
feedback resten af livet. Feedback kan bestå i, at
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patienten fører træningsdagbog med angivelse af
smerter og med årlig måling af kondition og muskelstyrke som anført ovenfor.

Kontraindikationer
Der savnes information om træning af patienter
med meget svær sygdomsaktivitet, hvorfor vi indtil

videre anbefaler, at et træningsprogram først
iværksættes efter, at medicinsk behandling er institueret. Ved svære ekstraartikulære manifestationer
i form af pericarditis og pleuritis er træning
kontraindiceret. Ved ledplastik er det vigtigt, at
styrketræningen superviseres, og at der initialt trænes med lav belastning.

Figur 79-82
Reumatoid artrit
Træningsprogram 1
Der trænes 2 gange om ugen

Reumatoid artrit
Træningsprogram 2
Der trænes 3 gange om ugen

10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 2 gange

10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 3 gange

Borg skala

Borg skala

20
19
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Meget
17
anstrengende
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Anstrengende 15
14
Noget
13
anstrengende
12
11
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9
Meget let
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anstrengende
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Anstrengende 15
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anstrengende
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11
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Meget, meget
anstrengende

Meget, meget
anstrengende

Reumatoid artrit
Træningsprogram 4
Der trænes 3 gange om ugen

Reumatoid artrit
Træningsprogram 3
Der trænes 3 gange om ugen

10 min opvarmning, 5 min meget anstrengende, 5 min ret let, gentages 4
gange

10 min opvarmning, 10 min anstrengende, 5 min ret let, gentages 4 gange

Borg skala

Borg skala

20
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Meget
17
anstrengende
16
Anstrengende 15
14
Noget
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anstrengende
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Ret let
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9
Meget let
8
Meget, meget let7
6
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anstrengende
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anstrengende
12
11
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RYGSMERTER
Positiv effekt af træning på
kroniske rygsmerter:

Stærk evidens

Moderat evidens
A

Beskeden evidens
B

Ingen evidens
C

D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
”Ondt i ryggen” defineres som træthed, gener eller
smerter i lænderyggen, med eller uden udstrålende
smerter til ben(ene) (1). I denne definition indgår
ingen afgræsninger i forhold til varighed eller graden af gener. Anatomisk afgrænses lænderyggen til
et område fra nederste ribbenskant til nederste del
af sædepartiet. Typiske diagnoser, som anvendes i
den kliniske dagligdag er: Hekseskud, muskelinfiltrationer, facetledssyndrom, skæv ryg, slidgigt i
ryggen, diskusprolaps og knogleskørhed.
I den daglige klinik er det vigtigt at skelne mellem
inflammatoriske og degenerative tilstande. De inflammatoriske tilstande (f.eks. Mb. Bechterew)
indgår ikke i dette kapitel. Det er endvidere vigtigt
at skelne mellem akutte og kroniske smerter med
eller uden rodtryk. Akut og kronisk lænderygbesvær defineres i medicinsk teknologisk vurdering
(MTV-rapporten) som henholdsvis af mindre eller
mere end 3 måneders varighed (1).
Lænderygbesvær er en af de hyppigste smertetilstande i den danske befolkning; 35-50% af den
voksne befolkning oplyser at have haft forbigående
eller konstante smerter i lænderyggen inden for
det sidste år, mens godt 20% har haft gener inden
for de sidste 14 dage (2). I 1994 var antallet af
sengedage på sygehus i Danmark pga. entydig
symptomgivende diskus- og hvirvellidelse mere
end 120.000. Gruppen af sygdomme i ryghvirvler,
diskusprolaps, slidgigt og beslægtede tilstande opgøres til 330.000 sygedage ud af i alt 7,3 mio.
sengedage ved de somatiske sygehuse i Danmark.
Selv efter grundig og korrekt udredning, kan der
hos 70-80% af personer med lænderygbesvær ikke
stilles en specifik diagnose. De diagnoser, for hvilke der er en tydelig sammenhæng mellem observerede anatomiske forandringer og smerter, omfatter
spinalstenose, diskitis, infektiøs spondylitis, sakroi-

liitis, osteoporotiske brud og spinale tumorer (1).
Der er beskeden sammenhæng til spondylose, diskusdegeneration, spondylartrose, diskusprolaps,
Mb. Scheuermann og skoliose.
Siddende arbejde har været mistænkt som disponerende faktor til lændesmerter, men en nylig
metaanalyse fandt ikke videnskabeligt grundlag for
denne antagelse (3).

Det evidensbaserede grundlag
Kroniske rygsmerter og træning
Der foreligger en dansk CEMTV-rapport fra 1999
(1). MTV-rapporten baseres på nationale og internationale klarings-/MTV-rapporter (2;4-9). MTVrapportens konklusioner vil blive inddraget her
uden henvisning til originallitteratur.
Et Cochrane-review fra 2003 (10) omfatter 18
randomiserede kontrollerede studier (11-29).
Cochrane-reviewet konkluderede, at de studier,
der foruden fysisk træning også omfattede kognitiv terapi, f.eks. superviseret af multidisciplinært
team, havde størst effekt med hensyn til at reducere antal sygedage.
En metaanalyse fra 2000 (30) baseret på 39 randomiserede kontrollerede studier (15;20;28;29;3164) vurderede fysisk aktivitetsterapi i form af en
eller flere typer såsom rygøvelser, abdominaløvelser, fleksion, ekstension, statisk træning, dynamisk træning, styrketræning, strækøvelser eller
aerob træning, der var ordineret som behandling
af akut eller kronisk lændebesvær.
Forfatterne til metaanalysen konkluderer, at der er
nogen evidens for generel effekt af fysisk aktivitetsbehandling hos patienter med kronisk lænderygbesvær. MTV-rapporten konkluderer, at træning i
form af rygøvelser af en vis intensitet bør påbegyndes senest efter seks ugers fortsatte rygsmerter og
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nedsat rygbevægelighed. De finder endvidere dokumentation for, at højdoseret øvelsesbehandling
er en effektiv behandlingsform af kroniske lænderygsmerter. Et randomiseret, kontrolleret, dansk
studium (49) randomiserer 260 patienter med
mere end 8 ugers rygsmerter til træning ad modum McKenzie eller til intensiv dynamisk rygtræning. McKenzie-metoden havde en smule bedre
effekt ved 2-måneders-followup (p<0,04), men
der var ingen forskel mellem de to behandlingsformer ved 8-måneders-followup.
Akutte rygsmerter og træning
Ifølge ovenstående metaanalyse (30) er der stærk
evidens for, at fysisk træning ikke er effektivt i behandlingen af akut lænderygbesvær. MTV-rapporten (1) gennemgår evidensen for øvelsesterapi/fitness, som de definerer som en serie af specifikke
bevægelser med det formål at udvikle og styrke
muskulaturen, smidiggøre led samt koordinere
kroppens bevægelser gennem udførelse af et systematisk træningsprogram. I lighed med metaanalysen (30) finder de ingen evidens for effekt af denne type øvelser ved akut lændehold.
Øvelsesterapi ad modum McKenzie består i, at terapeuten ved at lade patienten gentage bestemte
bevægelser finder den bevægelsesretning, hvor
symptomerne formindskes eller centraliseres. Disse
øvelser kan anvendes til at teste patienten i det
akutte stadium. Ud fra de fundne bevægepræferencer sammensættes et individuelt program. 10
studier i metaanalysen (30) rapporterer om effekten af ekstensions- og fleksionsbevægelser, heraf 7
studier ad modum McKenzie. Om end enkelte
studier rapporterer om nogen effekt, er den samlede evidens for effekt på smerter på kort og lang
sigt yderst beskeden.
Effekten af strengt sengeleje blev vurderet i en metaanalyse (66;67) baseret på 4 randomiserede kontrollerede studier (49;68-70) (n=491 patienter).
Effekten af sengeleje sammenlignes med almindelig fysisk aktivitet hos patienter med akut lænderygbesvær. I 2 højkvalitetsstudier fandt man færre
sygedage i de grupper, der forblev aktive, i forhold
til de grupper, der blev behandlet med sengeleje.
Rygskoler
Med rygskoler forstås information om ryggens opbygning og funktion samt rådgivning om, hvordan man forebygger og håndterer rygbesvær (1).
Ofte er den teroretiske rygskole en integreret del af
et samlet rygoptræningsforløb, hvor der instrueres
og trænes øvelsesprogrammer. Den oprindelige,
320
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traditionelle rygskole, som har været genstand for
adskillige randomiserede undersøgelser, var præget
af ”pas på budskaber” så som ”sid rigtigt, løft rigtigt” etc. I vore dages rygskole indarbejdes instruktion, hvor hovedvægten er lagt på at modvirke evt.
frygt, og med budskaber som ”ignorer smerten så
meget som muligt og lev i størst mulig udstrækning, som du plejer” (1).
En metaanalyse fra 1999 (71 vurderede effekten af
rygskole baseret på 15 randomiserede, kontrollerede studier (59;72-84). Der var moderat evidens
for kortvarig effekt af rygskole på kronisk lænderygbesvær i forhold til andre behandlinger, men
beskeden langtidseffekt. Rygskoler synes generelt
mere effektive end ingen behandling og mere effektive end at stå på en venteliste til anden behandling. Rygskoletypen (traditionel versus ny)
blev ikke vurderet. Et senere randomiseret, kontrolleret studium (n=187) (27) finder effekt af rygskole på sygefravær og smerter, også efter 1-års-followup. Ifølge den danske MTV-rapport (1) er der
påvist mangel på klinisk relevant korttids- eller
langtidseffekt af den traditionelle rygskole, mens
den nyere rygskole med integreret træningsdel har
vist god effekt.

Træningsmængde og træningstype
Samlet er der ingen effekt af egentlig fysisk træning på akutte lænderygsmerter. Det vigtigste
budskab til disse patienter er: ”lev som du plejer”.
Ved persisterende smerter og bevægeindskrænkning ud over 6 uger, kan fysisk træning af en vis
intensitet have effekt. Ved kroniske lænderygsmerter foreslås rygøvelsesbehandling (McKenzie-metode eller intensiv dynamisk styrketræning) kombineret med generel træning af alle store muskelgrupper samt konditionstræning. Ofte er det hensigtsmæssigt, at et træningsforløb initieres under
vejledning af terapeut, men det er målet, at patienten hurtigt selv overtager ansvaret for træningen.

Mulige mekanismer
Øvelsesterapien og rygskoler menes at påvirke
smerteadfærd og tolerance for fysisk aktivitet.
Træningen øger muskelstyrke og stabilitet, hvorved det irritament, der inducerer smerten, reduceres.

Ordination
Ved akutte lændesmerter ordineres fortsat aktivitet. Ved smerter ud over 6 uger eller ved kroniske
lændesmerter ordineres styrketræning 2-3 gange
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om ugen. Styrketræningen kan udføres som beskrevet i II.D, idet rygøvelserne prioriteres højt. I
de første 2-3 måneder udføres øvelserne under supervision. Herefter skal træningen integreres i dagligdagen og bør kunne foregå uden vejledning.
Rygskole af den moderne type kan forsøges.

Kontraindikationer
Absolutte: cauda equina-syndrom (eller medullært
tværsnitssyndrom), ustabil (eller løs) spondylolistese, akut diskusprolaps, columnafrakturer, herunder osteoporotiske frakturer.
Relative kontraindikationer (hermed menes, at
man må overveje i hvert enkelt tilfælde): betændelsestilstande i ryggen, svær spinalstenose.
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SKLEROSE, DISSEMINERET
Positiv effekt af træning på:

Stærk evidens
A

Moderat evidens
B

Beskeden evidens
C

Ingen evidens
D

Sygdomspatogenese
Symptomer specifikt
relateret til diagnosen
Muskelstyrke eller
kondition
Livskvalitet

Baggrund
Dissemineret sklerose (multipel sklerose) er en
kronisk sygdom, som normalt er præget af langsomt fremadskridende invaliditet. Cirka 300 danskere rammes hvert år og cirka 7.000 patienter har
sygdommen i Danmark. Sygdommen rammer
kvinder signifikant hyppigere end mænd og debuterer oftest i 20-40 års-alderen. Sygdommen er karakteristisk præget af gentagne neurologiske udfald
(attacks) fra forskellige dele af nervesystemet. Årsagen hertil er lokale demyeliniseringsprocesser (plaques). Symptomerne er spredte (disseminerede) i
tid og i sted. De enkelte attacks kan give vidt forskellige manifestationer, men pareser, sensibilitetsforstyrrelser, ataksi, manglende kontrol af autonome funktioner og lav kondition med en altdominerende træthed er karakteristiske symptomer.
Afhængigt af plaquenes lokalisering har hver patient sin egen symptomatologi, hvilket gør evidensbaserede undersøgelser vanskelige.
Der foreligger fra 2001 en metaanalyse omfattende 23 studier, der viser, at ergoterapi/fysioterapi
øger muskelstyrke, bevægelsesgrad og det psykiske
velbefindende samt evne til at klare personlig toilette, af- og påklædning (1).

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning
Der er nogen evidens for den positive betydning af
aerob træning, mens ergoterapi/beskæftigelsesterapi, som inkluderer elementer af styrketræning, har
positiv effekt.
Betydningen af aerob træning blev vurderet i et
randomiseret kontrolleret forsøg omfattende 54
patienter med dissemineret sklerose (2), som blev
randomiseret til en kontrolgruppe eller træning
omfattende 3 × 40 minutter kombineret arm- og
ben-cykelergometri i 15 uger. Træningsgruppen
øgede maksimal iltoptagelse (VO2max), muskelstyrke af arme og ben, forbedrede blærefunktion

og havde færre depressionssymptomer og mindre
træthed. Der var ligeledes forbedret lipidprofil.
Et andet randomiseret kontrolleret studium (3)
omfattende 18 patienter med dissemineret sklerose
fandt, at 6 måneders konditiontræning øgede bevægelsesgraden, men kun havde beskeden effekt
på gangfunktionen. To randomiserede, kontrollerede studier viste, at det var muligt at øge inspiratorisk og ekspiratorisk muskelstyrke og dermed
hostekraft efter 3 måneders træning af respirationsmuskulaturen (4;5).

Træningsmængde og træningstype
Træningen skal individualiseres og er afhængig af
sygdomsstadium. I tidligere faser og hos let til moderat angrebne patienter anbefales konditions- og
styrketræning. Ergoterapi er vigtig i alle faser af
sygdommen.

Mulige mekanismer
Attacker medfører pareser, som fører til indskrænket bevægefrihed. Muligheden for fysisk aktivitet
indskrænkes dermed, og konditionen falder. Lav
muskelstyrke og dårlig kondition kan bidrage til
følelse af træthed, mens muskeltrætheden ikke er
relateret til ændrede metaboliske forhold hos patienter med dissemineret sklerose (6). Træningen
har til formål at genvinde muskelstyrke, koordination og kondition.

Ordination
Aerob træning på ergometercykel eller løbebånd
med kropsstøtte i det omfang, det er nødvendigt.
Der startes ved den intensitet patienten kan klare,
og træningsgangens varighed øges gradvist indtil
10 minutter. Herefter øges intensiteten gradvist.
Når der er nået en score 14-15 på Borg skalaen eller puls = 120-130 slag/min holdes belastningen
/hastigheden konstant, og træningsgangens varigFYSISK AKTIVITET – håndbog om forebyggelse og behandling
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hed øges til 15-20 minutter. Den graduerede aerobe træning fortsættes med skiftevis øgning af belastning/hastighed og varighed til 30 minutter ved
score 14-15 på Borg skalaen eller puls 120-130.
Der trænes 3 gange om ugen.
Konditionstræningen bør efterfølge evt. konventionel fysioterapi.

Ved mulighed for træning på arm-ergometer-cykel, bør dette udnyttes, således at der skiftevis trænes med arme og ben efter samme princip, som er
angivet ovenfor. Styrketræning i form af cirkeltræning. Træningsprogram fremgår af Figur 83-86.
Styrketræning kan forsøges, se II.D.

Gang- eller cykeltest gennemføres inden træningen begynder og efter 3 måneder. Herefter trænes
mindst 30 minutter ved Borg skala 14-15, 2 gange
om ugen. Gang- eller cykeltest 1 gang om året.

Kontraindikationer
Ingen absolutte.

Figur 83-86
Sklerose
Træningsprogram 1
5 min opvarmning, der fortsættes så hårdt patienten kan, så længe
patienten kan – 5 min nedvarmning
-herefter øges varigheden gradvist indtil 10 min
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