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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Hypertoni orsakas av en kombination av arv och miljö, där levnadsvanefaktorer spelar 


en avgörande roll. 


 Regelbunden fysisk aktivitet sänker blodtrycket vid etablerad hypertoni.  


 Konditionsträning på måttlig/hög intensitet har starkast vetenskapligt underlag för 


blodtryckssänkning.  


 Personer med hypertoni bör rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet som en av 


flera åtgärder för att sänka blodtrycket. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  


Definition 


Med hypertoni, eller ofysiologiskt förhöjt blodtryck som kräver någon form av åtgärd, menas 


här systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg, vid 


upprepade mätningar i sittande under standardiserade förhållanden vid en 


sjukvårdsmottagning. Definitionen utgår från den nivå av blodtrycket där kontrollerade 


studier visat att blodtryckssänkande behandling ger positiva hälsoeffekter (1). Sjukdomen 


delas in i olika svårighetsgrad grundat på såväl stora epidemiologiska kartläggningar som 


behandlingsstudier (tabell 1) (1): 
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Tabell 1. Blodtrycksnivåer enligt European Society of Hypertension (ESH) och European  


Society of Cardiology (ESC). 


 Systoliskt 


(mm Hg) 


 Diastoliskt 


(mm Hg) 


Optimalt blodtryck < 120 och < 80 


Normalt blodtryck 120–129 och/eller 80–84 


Högt normalt blodtryck 130–139 och/eller 85–89 


Grad 1-hypertoni 140–159 och/eller 90–99 


Grad 2-hypertoni 160–179 och/eller 100–109 


Grad 3-hypertoni  180 och/eller  110 


Isolerad systolisk hypertoni  140 och < 90 


 


Hypertoni, som är en oberoende riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och den viktigaste 


modifierbara orsaken till kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet, orsakar mer än 9 miljoner 


dödsfall årligen globalt. Oavsett ålder och etnicitet gäller att ju högre blodtryck, desto högre 


risk för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, perifer kärlsjukdom, njursvikt och död i hjärt-


kärlsjukdom. Förekomst av andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar risken med hypertoni 


ytterligare. Därför ska hänsyn till dessa tas vid beräkning av total kardiovaskulär risk (1, 2). 


Efter 50-årsåldern är systoliskt blodtryck en bättre riskindikator än diastoliskt (3). 


 


  


Förekomst   


Man beräknar att minst 25 procent av den vuxna svenska befolkningen (ökar med ökad ålder) 


har hypertoni eller blodtryckssänkande behandling. Antalet personer med hypertoni ökar 


kraftigt globalt och beräknas omfatta 30 procent av jordens vuxna befolkning år 2025 (5, 6).  


 


Orsak/riskfaktorer 


Ungefär 5 procent av personer med hypertoni lider av så kallad sekundär hypertoni, där det 


finns ett flertal, mer eller mindre sällsynta specifika bakomliggande orsaker, exempelvis 


renovaskulär sjukdom (t.ex. njurartärstenos), endokrin rubbning (t.ex. Cushings syndrom och 


feokromocytom) eller förträngning av stora kroppspulsådern (coarctatio aortae). Dessa former 


av hypertoni kan vanligen åtgärdas genom åtgärdande av grundorsaken. Man ska heller inte 


glömma att läkemedel som exempelvis erytropoetin, cyklosporin, NSAID-preparat, men 


också excessivt lakritsätande och alkohol, kan orsaka blodtrycksstegring eller försämra 


resultatet av behandling (1, 9).  


 


Övriga 95 procent av all hypertoni kallas essentiell, det vill säga ingen enskild identifierbar 


orsak kan påvisas (7, 8). Essentiell hypertoni är sannolikt en följd av en mängd komplext 


samverkande faktorer, exempelvis genetik, levnadsvanor såsom kost, fysisk inaktivitet, hög 


alkoholkonsumtion och stress samt psykosociala faktorer (7, 8). Levnadsvaneförändringar 


över de senaste decennierna har haft en avgörande betydelse för den ökade förekomsten av 


hypertoni och annan kardiovaskulär sjukdom, vilket inte minst är tydligt i 


utvecklingsländerna. Specifikt är övervikt, fysisk inaktivitet samt för högt saltintag, i 


varierande grad av betydelse i olika populationer, där fysisk inaktivitet bedöms stå för 5–13 


procent av risken att utveckla hypertoni (9). Risken för hypertoni ökar med stigande ålder i 


länder med så kallad västerländsk livsstil. I övriga kulturer är detta samband inte lika tydligt. 
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Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Blodtrycket kan förenklat uttryckas som hjärtminutvolymen multiplicerat med perifert 


motstånd (blodtryck = hjärtminutvolym x perifert kärlmotstånd). Vid utveckling av hypertoni 


är såväl autonoma nervsystemet (ANS) och njurens renin-angiotensin-system (RAS) ofta 


involverat. Vanligen sker initialt en ökning av hjärtminutvolymen, som är en produkt av 


hjärtfrekvensen och hjärtats slagvolym. Efter hand utvecklas en ökad resistens perifert i 


kärlbädden på grund av förtjockning av kärlväggen, vilket i sin tur ger upphov till sekundära, 


mer manifesta kärlförändringar (en ond cirkel uppstår). I detta läge blir blodtrycksstegringen 


mer etablerad och även mer svårbehandlad (9). 


 


Vanliga symtom 


Hypertoni behöver inte vara förenat med några symtom och detta är det vanligaste scenariot 


om blodtrycket är lindrigt förhöjt. Om blodtrycket är mycket högt eller har gett upphov till 


sekundära organskador, kan symtom uppstå. Huvudvärk är det vanligaste isolerade symtomet.  


 


Diagnostik 


För att fastställa om blodtrycket är förhöjt krävs mätningar med validerad blodtrycksapparat i 


överarmen i sittande under standardiserade förhållanden vid flera tillfällen på en 


sjukvårdsmottagning. Ambulatorisk blodtrycksmätning (24-timmarsblodtryck) och 


blodtrycksmätningar i hemmet får allt större betydelse i utvärderingen av hypertoni, både för 


diagnos och uppföljning av behandling. Dessa gränsvärden ligger 5–10 mm Hg under de 


blodtryck som uppmätts på sedvanligt sätt och är starkare relaterade till organskada och 


komplikationer (1, 4). 


 


Prognos och sjukdomsförlopp 


Obehandlat leder det höga blodtrycket till alltmer uttalade kärlförändringar, med 


kärlväggsförtjockning, nedsatt funktion av endotelet i de flesta av kroppens artärer och 


ateroskleros (åderförkalkning) i stora och medelstora artärer. Dessutom kan 


vänsterkammarhypertrofi (ökad muskelmassa i vänster hjärtkammare) och/eller läckage av 


äggvita (albumin) från njurarna uppstå (albuminuri), vilket i sig är oberoende associerat med 


en ökad dödlighet och sjuklighet (8, 10, 11). För att åderförkalkning ska utvecklas är ett högt 


blodtryck nödvändigt och därför förekommer detta inte i vensidans lågtryckssystem. Risken 


för kardiovaskulära komplikationer ökar proportionerligt med såväl ökade systoliska som 


diastoliska blodtrycksnivåer (11).  


 


Hypertoni förekommer ofta tillsammans med andra livsstilsrelaterade riskfaktorer för hjärt-


kärlsjukdom såsom lipidrubbning, övervikt/fetma och typ 2-diabetes. Rätt vald fysisk aktivitet 


leder till reduktion av den med hypertonin associerade vänsterkammarhypertrofin i samma 


omfattning som farmakologisk behandling med diuretika (vätskedrivande läkemedel) (14). 


Vänsterkammarhypertrofi sekundärt till hypertoni, är i sig en oberoende riskfaktor för hjärt-


kärlsjukdom och regress ger oberoende prognostiska vinster (15). 
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Nuvarande behandlingsprinciper 


Huvudbehandlingen vid hypertoni är råd om sunda levnadsvanor såsom rökstopp, bra 


matvanor, måttlighet med alkohol, stresshantering och inte minst fysisk aktivitet. 


Farmakologisk behandling av hypertoni är sedan länge väletablerad och anses vara den 


kanske mest kostnadseffektiva läkemedelsbehandlingen som vi har i modern sjukvård (8). 


Enligt en metaanalys (11) omfattande en miljon individer, kan man förvänta sig 7 procents 


reduktion av kranskärlssjukdom och 10 procents reduktion av stroke, för varje 2 mm Hg 


reduktion av det systoliska blodtrycket. Speciellt betydelsefullt blir detta då de flesta fall av 


hypertoni i dag fortfarande är oupptäckta, obehandlade och/eller inte har nått målvärdet då 


behandling sätts in. En grov skattning är att endast 10–15 procent av alla patienter med 


hypertoni har ett välkontrollerat blodtryck (8, 12, 13). Ett stort utrymme för förbättrad 


behandling finns således.  


 


Det är väldokumenterat att en hög maximal syreupptagningsförmåga är associerad med en 


lägre grad av dödlighet hos personer med hypertoni (16). I en välgjord systematisk översikt 


fann man ett tydligt samband mellan olika former av fysisk aktivitet och minskad dödlighet 


(17). I de stora standardiserade ”case-control”-studierna INTERHEART (18) och 


INTERSTROKE (19) utvärderades riskfaktorer för hjärtinfarkt respektive stroke i ett stort 


antal länder. Ett flertal modifierbara riskfaktorer kunde sammantaget förklara upp till 90 


procent av risken att få hjärtinfarkt respektive stroke, där hypertoni var associerad med 


kraftigt ökad risk. Regelbunden fysisk aktivitet var associerad med signifikant minskad risk 


för hjärtinfarkt (14 %) samt stroke (31 %) (18, 19). LIFE-studien visade att ökad fysisk 


aktivitet var associerad med färre komplikationer oberoende av övrig behandling och oavsett 


blodtrycksnivå (15). 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid hypertoni 


Akuta effekter  


Under aerob fysisk aktivitet, där stora muskelgrupper rytmiskt aktiveras (konditionsträning) 


exempelvis vid löpning, stiger normalt det systoliska blodtrycket hos friska personer under 


själva arbetet. Hos personer med hypertoni är tryckstegringen mer uttalad (20). Det 


diastoliska trycket förblir oförändrat eller ökar lite under arbete (20). 


 


Vid koncentrisk, excentrisk styrketräning på framför allt hög intensitetsnivå förekommer en 


kraftigare ökning av det systoliska och diastoliska blodtrycket under själva träningen, än vid 


konditionsträning. Man ser typiskt endast en måttlig ökning av hjärtfrekvens och 


hjärtminutvolym, men kombinerat med ökad perifer resistens (24, 25). 


 


Efter konditionsträning sjunker blodtrycket under de närmaste timmarna med upp till 10–20 


mm Hg, jämfört med personens normala blodtryck i vila. Denna effekt kallas post-exercise 


hypotension. Hur länge denna blodtryckssänkning består (upp till knappt ett dygn) efter 


genomfört arbete tycks bero på faktorer som den fysiska aktivitetens varaktighet och 


intensitet, liksom om aktiviteten varit uppdelad i intervaller under dagen (21–23).  
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Långtidseffekter 


Det finns ett stort antal studier gällande effekten av fysisk aktivitet på blodtrycket. Ett flertal 


studier har en lägre vetenskaplig kvalitet, till exempel genom att det saknas kontrollgrupp, 


bristfällig randomisering, kort interventionstid etcetera. Dessutom är många utförda på 


personer med normalt blodtryck eller hos dem med pre-hypertension, det vill säga i intervallet 


”normalt högt blodtryck”. I den litteraturgenomgång som ligger till grund för detta kapitel, 


användes endast randomiserade kontrollerade studier med minst 4 veckors interventionstid, 


och endast på patienter med etablerad hypertoni. Aktuell litteraturgenomgång utfördes utifrån 


existerande metaanalyser och systematiska översikter, där studierna på personer med 


hypertoni extraherades och kompletterades med uppdaterad litteratursökning. 
 


Slutsatserna nedan kring långtidseffekt av fysisk aktivitet på blodtrycket hos patienter med 


hypertoni, inkluderande effektstorlek, typ av aktivitet samt dos/respons (intensitet, frekvens, 


duration och träningstid för effekt), bygger på resultatet från 20 randomiserade kontrollerade 


studier (RCT-studier) (26–45) omfattande totalt 837 patienter. Dessutom redovisas resultat 


från RCT-studier på specifika former av fysisk aktivitet, där man inte alltid ur 


metodbeskrivningen kan utläsa exakt dos av interventionen, men vilka ändå kan ha en stor 


kliniskt betydelse.  


 


Fysisk aktivitet (oavsett typ) sänker både systoliskt och diastoliskt blodtryck. Måttligt starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). Baserat på metaanalyser och systematiska 


översikter av randomiserade kontrollerade studier (RCT), sänks blodtrycket i de allra flesta 


studierna, dock inte alla (46–49). Begränsande faktorer är att en del av studierna är små och 


av kort duration gällande interventionstid. Detta, tillsammans med det faktum att det inte går 


att blinda för fysisk aktivitet, gör att evidensgraden inte når högsta evidensstyrka.  


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Det finns starkast vetenskapligt stöd för att konditionsträning sänker blodtrycket hos individer 


med hypertoni. Den genomsnittliga blodtryckssänkningen vid konditionsträning på måttlig–


hög intensitetsnivå med minst fyra veckors duration, är 12,0 mm Hg systoliskt och 4,7 mm 


Hg diastoliskt, baserat på ovan nämnda litteraturgenomgång. Sammantaget bedöms det finnas 


ett måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  


 


Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) för isometrisk träning 


(isometric handgrip – IHG, isometric bilateral leg – IBL) som utförs submaximalt, med kort 


duration, hos personer med hypertoni.  


 


För koncentrisk, excentrisk styrketräning finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +) för att systoliskt blodtryck kan sänkas, medan kombinerad konditions- och 


styrketräning har begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) (enstaka RCT), för att 


sänka blodtrycket hos patienter med hypertoni.  
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Dos–respons 


 


Konditionsträning 


Intensitet 


 
Tabell 2. Evidens för olika intensiteter av konditionsträning. 


Intensitet Evidensstyrka Antal RCT Antal pat. Medeleffekt mm Hg 


Måttlig Måttligt starkt (+++) 7 112 9,5/5,4 


Måttlig/hög Måttligt starkt (+++) 2 357 15,3/4,9 


Hög Måttligt starkt (+++) 12 368 9,4/4,3 


Mycket hög 


(HIIT) 


Begränsat (++) 1–2   


 


Duration per träningstillfälle  


10 minuter x 3 per session: Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) (enstaka 


RCT) 


30 minuter per session: Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) 


40–60 minuter per session: Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++)  


Över 60 minuter per session: Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) 


 


Frekvens 


< 3 gånger per vecka: Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) 


3 gånger per vecka: Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) 


4–7 gånger per vecka: Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) 


 


Träningstid (veckor) 


4 veckor: Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) (enstaka RCT) 


8–37 veckor: Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++)  


> 37 veckor: Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) 


 


Isometrisk (statisk) träning 
Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) för att isometrisk träning 


sänker blodtrycket hos personer med hypertoni (50–55). De vanligaste typerna av isometrisk 


träning är isometric handgrip (IHG) respektive isometric bilateral leg (IBL), där motstånd 


läggs på hand- respektive benmuskulatur. Träningen har vanligen utförts 3 gånger per vecka 


och bestått av 4 x 2 minuters kontraktion med 1–3 minuters vila mellan, på 20–50 procent av 


maximal kontraktionsförmåga (53, 54). Denna typ av träning kan med andra ord inte klassas 


som varken konditions- eller styrketräning. Den senaste metaanalysen visar en 


blodtryckssänkning på 7 mm Hg systoliskt och 4 mm Hg diastoliskt (53), men denna analys 


omfattar både personer med normalt och högt blodtryck.  


 


Dynamisk (koncentrisk, excentrisk) styrketräning 


Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) för att systoliskt blodtryck 


kan sänkas (27). Sammantaget kan sägas att effekten på muskelstyrka, midjemått, kroppsfett 


med mera är visad, medan effekten på blodtrycket är liten i högkvalitativa studier (27, 56, 57). 


Olika träningsdoser förekommer i studierna. Elliot et al. (56) använde 3 x 8 repetitioner, 3 


gånger per vecka under 8 veckor, på 80 procent av 10 repetitionsmaximum (RM). Stensvold 


et al. (57) doserade träningen 3 x 8–12 repetitioner, 3 gånger per vecka under 12 veckor, 80 


procent av 1 RM där träningsprogrammet bestod av övningar för övre extremitet och bål. 
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Cononie et al. (27) prövade dosen 1 x 8–12 repetitioner, 3 gånger per vecka under 6 månader 


där man tränade stora muskelgrupper i 10 olika träningsapparater. 


 


Exempel på andra studier med specifika former av fysisk aktivitet 
 


Promenad 


Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för att promenader 


ger sänkt systoliskt blodtryck hos patienter med hypertoni (58–63). Gångträning/promenader 


är den vanligast förekommande interventionen. En blodtryckssänkning på 11 mm Hg 


systoliskt och 5 mm Hg diastoliskt uppmättes hos en grupp kvinnor och män (medelålder 56 


år) med grad 1-hypertoni som promenerade på låg intensitetsnivå 4 x 50–60 minuter per 


vecka i 12 veckor (40). Promenader på en måttlig intensitetsnivå finns redovisade i ett flertal 


studier på patienter med grad 1–2-hypertoni samt farmakologiskt resistent hypertoni. Olika 


doseringar är använda, exempelvis: 3 x 30–45 minuter per vecka i 8–12 veckor (62), 3 x 60 


minuter per vecka i 9 månader (31), 5–7 x 30 minuter per vecka i 12 veckor (63). Studierna 


redovisar blodtryckssänkningar på mellan 8–20 mm Hg systoliskt och 4–12 mm Hg 


diastoliskt (personer med grad 1–2-hypertoni) samt 6 mm Hg systoliskt och 3 mm Hg 


diastoliskt (farmakologiskt resistent hypertoni).  


 


Promenader hos en grupp kvinnor 79–91 år på måttlig intensitetsnivå 2 x 25 minuter per 


vecka visade ingen effekt på blodtrycket, men däremot på sänkt vilo- och arbetspuls och ökad 


fysisk funktion i det dagliga livet (42). Promenader/jogging på hög intensitetsnivå 3 x 50 


minuter per vecka i 10 veckor visade blodtryckssänkning med 13 mm Hg systoliskt och 


6 mm Hg diastoliskt hos en grupp kvinnor och män (48 år) med grad 1–2-hypertoni (37). 


 


Ergometercykelträning  


Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) som stöd för att 


ergometercykelträning kan sänka systoliskt blodtryck hos personer med hypertoni (30, 38, 39, 


41). Ergometercykelträning är den näst vanligaste förekommande träningsformen i studier 


kring fysisk aktivitet och hypertoni (30, 38, 39, 41, 64). I studierna redovisas olika dosering 


av cykelträningen, exempelvis: 3 x 60 minuter per vecka i 10–12 veckor på en måttlig 


intensitetsnivå (41, 64), 3–4 x 45 minuter per vecka i 6 månader på en måttlig/hög 


intensitetsnivå (30) eller 3 x 45–60 minuter i 8 veckor med en successivt ökad intensitetsnivå, 


i huvudsak måttlig (38, 39). I studierna betonas att ledarledd cykelträning under kontrollerade 


former är en säker träningsform med liten risk för komplikationer.  


 


Dans  


Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) (65) för att fysisk aktivitet 


i form av dans ger blodtryckssänkning hos personer med hypertoni. 


 


Armcykling  


Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) (en RCT oklar 


effektstyrka) (66) för att fysisk aktivitet i form av armcykling kan sänka blodtrycket hos 


personer med hypertoni. 


 


Fotbollsspel  


Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) (en RCT) (67), för att 


fysisk aktivitet i form av fotbollsspel har en blodtryckssänkande effekt hos personer med 


hypertoni.  
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Bassängträning  


Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) för att fysisk aktivitet i 


form av bassängträning kan sänka det systoliska blodtrycket hos personer med hypertoni, 


baserat på 2 RCT (68, 69). Träningsformen har speciellt potential för personer med hypertoni 


som har svårt att träna på land, exempelvis patienter med andra sjukdomstillstånd såsom 


artros och andra sjukdomar i rörelse- eller stödjeorganen. I de refererade artiklarna har 


träningsintensiteten varit måttlig (40 < 60 % VO2max, motsvarande 11–13 på Borgs RPE-


skala) (34, 68–70). 


 


Yoga, tai chi och qigong 


Dessa typer av fysisk aktivitet har sitt ursprung i gammal österländsk tradition och innehåller 


bland annat rytmiska rörelser, hållningsträning, kroppsmedvetandeträning, andningsövningar 


och meditation. De tre fysiska aktivitetsformerna får i huvudsak anses ligga på en låg 


intensitetsnivå motsvarande en ansträngningsnivå på 8–11 Borgs RPE-skala, trots stor 


heterogenitet (71–73). Evidensen är i dag svag och fler metodologiskt kvalitativa studier 


behövs för att utröna de kliniska effekterna och potentiella mekanismer (71–74). 


 


Verkningsmekanismer  


Den blodtryckssänkande effekten av fysisk aktivitet medieras via flera potentiella mekanismer 


(75). Tidigt i hypertoniförloppet kan fysisk aktivitet spela en viktig roll som 


blodtryckssänkare (75), då blodtrycksökningen i detta skede huvudsakligen medieras via ökad 


hjärtminutvolym och sekundära, mer manifesta, kärlförändringar med ökad perifer resistens 


ännu inte hunnit utvecklas. 


 


1. Sänkt sympatikusaktivitet 


Ökad sympatikusaktivitet tros spela en roll vid utveckling av essentiell hypertoni. Personer 


med ökade noradrenalinhalter uppvisar vid fysisk aktivitet en blodtryckssänkning som är 


parallell till de sjunkande noradrenalinnivåerna (29, 76). Fysisk aktivitet reducerar 


noradrenalinnivåerna med cirka 30 procent (76). En del av den träningsinducerade 


blodtryckssänkningen vid hypertoni medieras via minskat kärlmotstånd, delvis via minskad 


sympatikustonus.   


  


2. Ökad mängd vasodilaterande substanser, till exempel endorfiner (77) 


resulterar också i minskat kärlmotstånd. 


 


3. Sänkt insulinresistens 


Fysisk aktivitet minskar insulinresistens och därmed sekundär hyperinsulinemi (14), vilket är 


potentiellt blodtryckssänkande.  


 


4. Ändrad njurfunktion 


Njurfunktionen spelar stor roll för upprätthållandet av ett normalt blodtryck, genom att reglera 


natrium, vattenbalansen och därmed hjärtminutvolymen. En del av de positiva effekterna med 


träning kan möjligtvis medieras via njurarna (78). Plasma-reninhalten sänks till exempel 20 


procent vid konditionsträning hos personer med hypertoni (76). 


 


5. Effekter på övriga riskfaktorer 


En del av den blodtryckssänkande effekten kan också förmedlas indirekt via effekt på andra 


riskfaktorer, såsom övervikt.  
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Indikationer 


Behandling av hypertoni  


Ökad fysisk aktivitet är, tillsammans med förändring av övriga levnadsvanefaktorer, 


förstahandsåtgärd vid hypertoni med låg–måttlig kardiovaskulär risk. Vid blodtryck på 160–


179/100–109 mm Hg och ytterligare 1–2 riskfaktorer rekommenderas 


levnadsvaneförändringar inkluderande ökad fysisk aktivitet under ett antal veckor innan 


farmakologisk behandling adderas (1). För alla med högre blodtrycksnivåer rekommenderas 


regelbunden fysisk aktivitet i tillägg till medicinering (1). Nyttan av att varaktigt kombinera 


livsstilsåtgärder och farmakologisk hypertonibehandling bör betonas!  


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 


Betablockerare  
Behandling med betablockerare leder till en sänkning av maxpulsen med cirka 30 slag per 


minut (20). Förutom att sänka blodtrycket i vila sänker betablockerare även den 


aktivitetsorsakade stegringen av det systoliska blodtrycket. Jämfört med andra 


blodtryckssänkande läkemedel ökar ”rate-pressure-produkten” (hjärtfrekvens multiplicerat 


med blodtrycket) mindre vid en viss fysisk intensitetsnivå under betablockerarbehandling 


(80). Detta ger en sänkning av patientens maximala prestationsförmåga (20), men också en 


positiv effekt hos personer som har en abnormt kraftig blodtrycksstegring. Under 


konditionsträning på måttlig intensitetsnivå spelar detta sannolikt liten roll. En person med 


större krav på prestation, till exempel en mer aktiv motionslöpare, kan däremot ha svårt att 


acceptera betablockerarbehandling.  


 


Huruvida betablockad reducerar energiförbrukningen i vila och/eller reducerar 


viktminskningen vid fysisk aktivitet (81) har diskuterats. Möjligen kan betablockad begränsa 


ökningen i energiförbrukning som ses vid fysisk aktivitet (82). 


 


Diuretika  
Potentiellt negativa effekter med diuretikabehandling till fysiskt aktiva personer med 


hypertoni är en ökad risk för dehydrering i varm väderlek samt hypokalemi (20). 


 


ACE-hämmare  


ACE-hämmare kan öka risken för kraftig blodtryckssänkning efter aktivitet, vilket kan skapa 


problem hos dehydrerade patienter, speciellt i varmare klimat. 


 


Angiotensinreceptorblockerare  


Begränsade erfarenheter och samma observandum som för ACE-hämmare. Har visats 


reducera blodtrycksstegringen i samband med fysisk aktivitet (83).  


 


Kalciumantagonister  
Risk finns för kraftigt sänkt blodtryck direkt efter träning på grund av kärlvidgning 


(vasodilatation). 
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Alfablockerare  
Alfablockerare, som används relativt ofta vid prostatabesvär men som är mycket ovanliga 


som hypertoniläkemedel numera, har endast en liten påverkan på maximal prestationsförmåga 


(84). 


 


 


Kontraindikationer/risker  


Personer med minst grad 3-hypertoni (> 180/110) eller okontrollerat blodtryck ska, innan 


träning startar, utredas medicinskt och påbörja farmakologisk behandling skyndsamt, vilket i 


praktiken innebär att det är en relativ kontraindikation (75, 85). Vid blodtryck över 


200 mm Hg systoliskt eller över 115 mm Hg diastoliskt är fysisk träning kontraindicerat tills 


blodtrycket stabiliserats under dessa nivåer (20).  


 


Man har i en stor prospektiv observationsstudie funnit att risken för hjärtinfarkt minskar vid 


fysisk aktivitet hos personer med hypertoni, men ökar igen vid en högre dos av fysisk aktivitet 


(86). Därför rekommenderas försiktighet med träning på mycket hög intensitetsnivå (90–


100 % av VO2max), exempelvis konditions-, styrkekrävande elitidrott eller styrketräning 


(tyngdlyftning m.m.) hos personer med hypertoni (75). Vid tung styrketräning (koncentrisk, 


excentrisk styrketräning på hög intensitetsnivå), kan mycket höga tryck uppmätas i hjärtats 


vänstra kammare (> 300 mm Hg), vilket potentiellt kan vara farligt. Det innebär att individer 


med etablerad hypertrofi av vänster kammare bör styrketräna på en lägre intensitetsnivå (75).  


 


Vid tecken på sekundär organskada, till exempel i njurar, ögon eller hjärta, kan mer 


elitinriktad idrott vara kontraindicerad (73). För övriga kontraindikationer hänvisas till 


kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


 


 


Behov av medicinsk kontroll  


Alla individer med hypertoni ska initialt utredas för förekomst av symtom och tecken på 


andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. En bedömning av individens 


syreupptagningsförmåga bör ingå i sådan riskfaktorprofilbedömning, något som i dag oftast 


inte utförs som rutinåtgärd. 


 


Individer med blodtryck < 180/110 mm Hg, utan symtom, eller annan kardiovaskulär 


sjukdom/diabetes eller sekundär njurskada, kan påbörja fysisk aktivitet på låg–måttlig 


intensitetsnivå (< 60 % VO2max) utan föregående testning med arbetsprov (85). Om patienter 


med hypertoni har symtom som dyspné, bröstsmärtor eller hjärtklappning, ska dessa utredas 


(85). Individer med hypertoni som planerar att påbörja mer intensiv träning/idrottande bör 


utvärderas enligt rekommendationer från Europeiska kardiologföreningen (ESC) (87), där 


behovet av eventuell utredning beror på individens totala riskprofil och symtom.  


 


Hos patienter med hypertoni med samtidig sjukdom såsom ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt 


och stroke bör träningen, efter läkarbedömning, startas i samarbete med fysioterapeut där 


konditionstest, individuellt doserad fysisk träning och utvärdering av kliniska symtom ingår 


som naturlig del i behandlingen för en senare utslussning till fortsatt egenträning. Träning på 


måttlig/hög intensitetsnivå (60–80 % av VO2max) är då möjlig.  
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Utvärdering och uppföljning 


Sjukdomsspecifika markörer/mått på sjukdomsgrad 


Patienter som behandlas för hypertoni bör följas upp regelbundet med utvärdering av 


blodtrycksnivån och organskada minst en gång per år. Idealt vore, även om det inte finns 


kontrollerade studier som stöd, att med regelbundna intervall, kanske vartannat vart tredje år, 


göra 24-timmars blodtrycksmätning för att få en bättre bild av patientens blodtryckssituation. 


Detta är dock ofta svårt att genomföra i dagens primärvård av logistiska och ekonomiska skäl. 


Mellan årliga mer fullständiga kontroller följs patienten via kontroller av sjuksköterska och 


via blodtrycksmätning i hemmet, med intervall som får avgöras av hur väl blodtrycket är 


kontrollerat. Undersökning av förekomst och regress av befintlig organskada görs lämpligen 


med till exempel albumin/protein i urin, vänsterkammarhypertrofi på EKG/Ekokardiografi, 


kärlförändringar i ögonbottnar, central blodtryck/pulsvågshastighet beroende på vilka resurser 


man har tillgängligt. Man bör också regelbundet kontrollera andra riskfaktorer som 


glukosnivåer, blodfetter, rökning, kroppsmått med mera. 


 


Funktion/kapacitet 


För vissa patienter är det lämpligt att testa och utvärdera konditions- och annan fysisk 


funktionsförmåga, exempelvis styrka, rörlighet och koordination/balans, om speciella 


svårigheter föreligger med träningen. Man kan lämpligen försöka att specifikt utvärdera den 


isolerade effekten av en fysisk aktivitet på blodtrycket, innan farmakologisk behandling 


påbörjas.  


 


Fysisk aktivitetsgrad och livskvalitet 


För denna utvärdering hänvisas till kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”. 
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid hypertoni  


 
Behandling av hypertoni med fysisk aktivitet 


Personer med hypertoni bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att sänka blodtrycket. 


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).   


Personer med hypertoni kan som tillägg rekommenderas isometrisk träning för att sänka 


blodtrycket. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


HYPERTONI – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 
X   Ja  
  Nej 


HYPERTONI – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (blodtryck) 


Isometrisk träning  
Evidens: ++ (blodtryck) 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 3–7 1–2 
(handgrepp, 
ben) 


2 minuters 
kontraktion på 
20–50 % av 
maximal 
kontraktions-
förmåga 


4 set 
med 1–3 
minuter 
vila 
mellan 


3 


eller 


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerat 


Att tänka på: 
Se kommentar nedan. 


 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


 Nej  


X  Ja, se beskrivning i kapitel  


     – Muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet (alt. antal repetitioner 10–15).     


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


Kommentar 


Alla individer med konstaterad hypertoni bör genomgå riskprofilbedömning, inkluderande 


konditionstestning samt bedömning av fysisk funktionsförmåga, för att erhålla rätt behandling 


med fysisk aktivitet. Fysioterapeutkontakt rekommenderas för individer med samtidig 


kranskärlssjukdom (efter läkarutvärdering), där man önskar en specifik intensitetsnivå. Det är 


vid samtidig kranskärlssjukdom viktigt med uppvärmning och nedvarvning, speciellt vid val 


av hög intensitet. 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid hypertoni 


Fysisk aktivitet av den typ som sänker blodtrycket effektivt stämmer väl med de allmänna 


rekommendationerna om fysisk aktivitet, och har dessutom effekt på andra riskfaktorer för 


hjärt-kärlsjukdom såsom diabetes, övervikt/fetma, och hyperlipidemi. Däremot saknas det 


RCT-studier av tillräcklig kvalitet, för att kunna utvärdera långtidseffekter av fysisk aktivitet 


på komplikationer till högt blodtryck (stroke, hjärtinfarkt, död) hos personer med hypertoni. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). 


  


Sammanfattning 


 Fysisk aktivitet ökar HDL, sänker triglycerider i serum och har således en positiv 


effekt på lipidbalansen. En kombination av god kosthållning och regelbunden fysisk 


aktivitet har bäst effekt. 


 Fysisk aktivitet verkar inte ha någon inverkan på LDL. 


 Rekommenderad dos av aerob fysisk aktivitet är 30–45 minuter per tillfälle, 4–5 dagar 


per vecka. Intensiteten bör vara minst måttlig.  


 Typen av aerob fysisk aktivitet spelar mindre roll, vilket innebär att många olika typer 


av aerob fysisk aktivitet har effekt, så länge en tillräcklig dos uppnås. 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  


Definition 


Med blodfettsrubbning menas förhöjda kolesterol- och/eller triglyceridnivåer eller en 


ogynnsam balans mellan de olika blodfetterna. Detta kan även innebära lågt HDL-värde (High 


Density Lipoprotein). 


 


Förekomst 


Ateroskleros (åderförfettning) är den vanligaste orsaken till hjärt-kärlsjukdom. Förhöjt 


totalkolesterol är den starkaste och bäst dokumenterade riskfaktorn för ateroskleros för både 


män och kvinnor. Andelen med förhöjt kolesterolvärde beror på hur gränsen definieras och 
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gränsen för att definiera förhöjda blodfetter är arbiträr. En vanlig definition av förhöjt 


kolesterolvärde är > 5,0 mmol/L vilket innebär att mer än hälften av den vuxna (25–84 år) 


befolkningen i Sverige har förhöjt kolesterol.  


 


Familjär hyperkolesterolemi är en ärftlig sjukdom som orsakar höga kolesterolnivåer i blodet. 


Cirka 0,2–0,5 procent av befolkningen har familjär hyperkolesterolemi och har vanligtvis 


LDL (Low Density Lipoprotein) i intervallet 5–10 mmol/L.  


 


Höga triglyceridnivåer ses ofta i kombination med lågt HDL och är inte någon entydig 


oberoende kardiovaskulär riskfaktor. Hypertriglyceridemi (> 2,0 mmol/L) är oftast kopplat till 


andra metabola rubbningar, men det finns också ärftliga former.  


 


Orsak/riskfaktorer 


Det finns flera orsaker till blodfettsrubbningar. De viktigaste riskfaktorerna är ogynnsam kost, 


fysisk inaktivitet, rökning, övervikt/fetma och ärftlighet. Det finns även andra sjukdomar som 


påverkar lipiderna, till exempel diabetes. Vid graviditet påverkas blodfetterna då både 


totalkolesterol och LDL ökar, medan HDL minskar (1). 


 


Intag av mättat fett är den kostfaktor som har störst påverkan på kolesterolnivån. Ett högt 


intag av mättat fett höjer kolesterolnivån, främst LDL (”det onda” kolesterolet). En 


kombination av regelbunden fysisk aktivitet och god kosthållning ökar HDL (”det goda” 


kolesterolet) och förbättrar lipidbalansen. Individer som har ett fysiskt ansträngande arbete 


eller som rör sig mycket i vardagen har högre HDL och totalkolesterol (2). God kosthållning 


innebär bland annat ett ökat intag av frukt och grönsaker, enkelomättat och fleromättat fett, 


långsamma kolhydrater, måttligt alkoholintag och ett minskat intag av mättat fett och 


transfetter (3–5).  


 


Triglyceridnivåerna speglar nivåerna av Very Low Density lipoprotein (VLDL eller VLDL-


kolesterol) och kylomikroner. Sekundär hypertriglyceridemi orsakas oftast av kostrelaterade 


faktorer som alkohol och hög konsumtion av enkla sockerarter, övervikt och fysisk inaktivitet, 


men ses även vid olika metabola rubbningar eller typ 2-diabetes, kronisk njursvikt och 


hypotyreos. Vid kraftigt förhöjda triglycerider (> 10 mmol/L) är orsaken oftast familjär 


hypertriglyceridemi och kallas då primär hypertriglyceridemi. Dessa tillstånd är också i sig 


riskfaktorer för aterosklerotisk sjukdom (6).  


 


Höga triglyceridnivåer ses ofta i kombination med lågt HDL och är inte någon entydig 


oberoende kardiovaskulär riskfaktor. Andra orsaker till hypertriglyceridemi är vissa 


läkemedel såsom glukokortikoider eller proteasinhibitorer vid hiv (7, 8).  


 


Genetiska faktorer påverkar också kolesterolnivåerna och kan vara komplexa med ett flertal 


gener inblandade, men kan även orsakas av enstaka (monogena) rubbningar, exempelvis 


familjär hyperkolesterolemi. Då är totalkolesterol kraftigt förhöjt med höga LDL-värden (> 5 


mmol/L) (9). 


 


Fettvävsdistributionen påverkar även lipidbalansen och är viktigare än den totala mängden 


fettväv i kroppen. Bukfetma är kopplat till en sämre lipidbalans än subkutan fettväv. 


 


Kolesterolvärdena varierar också med åldern. Efter menopausen har kvinnor såväl högre 


totalkolesterol som LDL-kolesterol jämfört med före menopaus. 
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Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


 


Kolesterol ingår i alla cellmembran i djurriket. Därtill är kolesterol en prekursor för 


steroidhormoner, gallsyror och D-vitamin. Ämnet är mycket hydrofobt, varför det måste 


transporteras i lipoproteiner i blodbanan. Cirka 80 procent av allt serumkolesterol återfinns i 


LDL-fraktionen. En viss mängd av kroppens dagliga behov av kolesterol tillgodoses via 


födan. Dock kan alla celler syntetisera kolesterol och levercellerna står för cirka 20–25 


procent av produktionen hos människan. I de flesta studier har man mätt lipider som 


totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider. Definitionerna för HDL och LDL har sitt 


ursprung i lipoproteinernas täthet – hög (HDL) respektive låg (LDL) densitet. 


 


Ett annat sätt att mäta lipider är att analysera apolipoproteinnivåerna. Apolipoproteiner sitter 


på ytan av lipoproteinerna och hjälper till att upprätthålla deras struktur. De fungerar även 


som adresslappar (ligandrar) och styr partiklarna till levern och andra vävnader och även till 


det aterosklerotiska placket. 


 


Nivåerna av apoA1 och apoB anses viktigare än både HDL- och LDL-nivåer. Det finns endast 


en apolipoproteinpartikel per lipoprotein, vilket innebär att apoA1 ungefärligen speglar HDL 


medan apoB ger en bild av LDL-nivåerna. Genom att mäta apoB får man en bättre bild av 


mängden aterogena partiklar, då apoB också förekommer i andra lipidfraktioner än LDL, 


nämligen IDL och VLDL (Intermediate respektive Very Low Density Lipoprotein). Två 


individer med samma LDL-nivå kan ha olika risker då den ena har stora LDL-partiklar men få 


farliga apoB, medan en annan individ kan ha många små täta LDL-partiklar och därmed fler 


apoB-molekyler, vilket innebär en högre kardiovaskulär risk, se figur 1.  


 
 


 


Figur 1. De två individerna har samma mängd LDL (blå cirklar), HDL (gröna cirklar) och apoA (gula 


fyrkanter), men olika nivåer av apoB (svarta cirklar) och därmed olika riskprofil. Mängden apoB är en bättre 


riskmarkör än kolesterolinnehållet i LDL-partiklarna. 
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Flera stora studier har visat att apoB-/apoA1-kvoten kan vara en bättre och mer exakt 


riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom och död än totalkolesterol, HDL och LDL, såväl i 


absoluta tal som i deras inbördes förhållande (10). Interheartstudien (5) och Interstrokestudien 


(11), två stora fall-kontrollstudier, visade att dålig lipidbalans, mätt som apoB-/apoA1-kvot 


var relaterat till en ökad risk för både hjärtinfarkt (5) och cerebral infarkt (12). En del data 


talar för att nivåerna av apolipoproteinerna är starkare associerade med fysisk aktivitet än de 


mer konventionella måtten (totalkolesterol, HDL och LDL) (13, 14).  


 


Interheartstudien visade att apoB/apoA1-kvoten var den enskilt viktigaste påverkbara orsaken 


till hjärtinfarkt. Kvoten har också kopplingar till annan aterosklerotisk sjukdom såsom stroke 


och claudicatio intermittens.  


 


Triglycerider är glycerolestrar av långkedjiga fettsyror, framför allt oljesyra, palmitinsyra och 


linolsyra. Hos fastande personer förekommer triglycerider främst i VLDL-fraktionen av 


lipoproteinerna. Efter en måltid finns triglycerider också i kylomikroner som transporterar ut 


lipider från tarmen till vävnaderna där de används som energikälla. Fettceller och leverceller 


kan lagra triglycerider och när kroppen behöver fettsyror bryts triglyceriderna ned via 


hormonkänsligt lipas. 


Lipidrubbningar manifesterar sig främst kliniskt som ateroskleros. Ateroskleros kan vara 


asymtomatisk i många år. Sjukdomen innefattar bildandet av plack i artärväggen. Det 


aterosklerotiska placket har en kärna med lipider, huvudsakligen esterifierat kolesterol, och 


cellulära nedbrytningsprodukter. Det uppstår genom att LDL diffunderar ut från blodet till det 


innersta lagret av artärväggen för att där bindas till extracellulära proteoglykaner. Oxiderat 


LDL bildas och en rad inflammatoriska processer aktiveras. Därvid tränger monocyter in i 


placket och utvecklas där till makrofager, som i sin tur tar upp oxiderat LDL och omvandlas 


till skumceller. Inflammationen kan också leda till att plackets kapsel brister. Då aktiveras 


trombocyterna varpå en tromb (blodpropp) uppstår, som riskerar att täppa till kärlet. HDL har 


skyddande egenskaper i denna händelsekedja. HDL för ut kolesterol från vävnaderna och 


transporterar det till levern, där det bland annat utsöndras i gallan. Vidare kan HDL-partikeln 


motverka oxidationen av LDL och bidra till att monocyterna inte tränger in i placket (15). 


 


Höga nivåer av triglycerider har inte en lika stark koppling till ateroskleros som kolesterol. 


För båda könen gäller dock att höga triglycerider kan leda till pankreatit, särskilt vid nivåer 


> 10 mmol/L. Vid denna, inte sällan allvarliga, åkomma har pankreasenzymer aktiverats 


innan de kommit in i tarmen via en komplicerad kaskad som innefattar bland annat 


cytokinaktivering och leukocytberoende inflammationsprocesser (16). 


 


Vanliga symtom 


I allmänhet har man inga symtom av blodfettsrubbningar och symtom uppträder först när 


sjukdomen är manifest. De vanligaste kliniska manifestationerna är angina pectoris, 


hjärtinfarkt, stroke eller perifer kärlsjukdom (claudicatio intermittens).  


 


Diagnostik 


Blodfettsrubbning upptäcks ofta i samband med rutinmässig hälsoundersökning eller vid 


provtagning när sjukdom debuterat, till exempel hjärtinfarkt. För att ställa diagnos är det 


nödvändigt att verifiera med lipidstatus (totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider). Dessa 


prover tas efter minst 8 timmars fasta. Senare studier har visat att apolipoproteiner (apoB, 
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apoA1 och apoB-/apoA1-kvot) kan vara ett bättre mått för att bedöma risken att utveckla 


kardiovaskulär sjukdom) (5). Dessa prover behöver inte tas fastande. Vid förhöjda värden 


omkontrolleras lipidstatus. Numera finns det metoder för att ta totalkolesterol, LDL och HDL, 


utan att patienten behöver vara fastande. 


 


Sjukdomsförlopp 


Studier har visat att det finns ett starkt samband mellan totalkolesterol och hjärtinfarkt samt 


att lågt HDL är en riskfaktor för ateroskleros i kranskärl och aorta (17). Aterosklerossjukdom 


är den absolut viktigaste kliniska manifestationen av blodfettsrubbning. Sjukdomsförloppet är 


långsamt och ger i regel inga symtom, utan blodfettsrubbningen upptäcks ofta i samband med 


sjukdomsdebuten. Det är också visat att ateroskleros är vanlig redan i yngre år och ökar med 


stigande ålder. En tidig studie visade att förändringar i kranskärlen var mycket vanliga och att 


en majoritet av de unga männen i studien (medelålder 22 år) hade inlagringar av fettstråk eller 


lumenförträngande plack (18). Det har bekräftats i senare studier att den aterosklerotiska 


processen i kranskärl startar tidigt, hos män i åldern 15–19 år och hos kvinnor efter 25 års 


ålder, åtminstone 20 år innan sjukdomen debuterar kliniskt (19–23). Figur 2, visar en 


förenklad modell av hur man kan tänka sig sambandet mellan fysisk inaktivitet, blodfetter och 


risk för hjärt-kärlsjukdom.  


 


 


Sjukdomsutveckling 


Fysisk inaktivitet (och andra livsstilsfaktorer) + gener 


 


 


Ökade nivå av triglycerider, LDL, blodsocker, 


blodtryck, ökad kroppsvikt och lägre nivå av HDL 


 


 


Ökad risk för ateroskleros, trombos och blodpropp 


(hjärtinfarkt, kärlsjukdom och diabetes) 


 


Figur 2. Modell av sambandet mellan fysisk inaktivitet och risken för hjärt-kärlsjukdom. 


 


Länge var intresset främst riktat mot totalkolesterol. I samband med att resultaten i de 


prospektiva Tromsö- och Framinghamstudierna fick spridning på 1970-talet kom fokus 


alltmer att hamna på HDL som en skyddande faktor med antiaterogen effekt (24–26). HDL-


nivån är högre hos kvinnor än män och lägre bland diabetespatienter, rökare, överviktiga och 


fysiskt inaktiva individer (27). Alkoholintag ökar HDL-nivåerna (28).  
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Samsjuklighet 


I den kliniska bedömningen av blodfettsrubbning ingår alltid en andra samlad bedömning av 


riskfaktorer. Därför ingår en noggrann anamnes avseende kost, motion, ärftlighet och rökning 


sammanvägt med en bedömning av kliniska fynd gällande blodtryck, vikt, bukfetma och 


blodsocker. Vid blodfettsrubbningar måste andra bakomliggande sjukdomar uteslutas 


(hypotyreos, diabetes, leversjukdom, njursjukdom).  


 


Prognos 


I princip är det bättre ju lägre kolesterolvärdet är. Högre värde innebär högre risk för att 


utveckla hjärt-kärlsjukdom (29). Under de senaste 30 åren har dödligheten i hjärtinfarkt 


minskat dramatiskt i Sverige. En starkt bidragande orsak till den minskade dödligheten är 


lägre kolesterolvärden i befolkningen (30). 


 


Lägre nivåer av blodfetter och/eller förbättrad lipidbalans, oberoende av om åtgärden är kost, 


fysisk aktivitet eller läkemedel, minskar risken för utveckling av kardiovaskulär sjukdom. 


Den minskade risken är åldersberoende. Det är visat att även en relativt liten minskning av 


kolesterolvärdet (0,6 mmol/L) halverar risken för hjärtinfarkt vid 40 års ålder och med 20 


procent vid 70 års ålder (31).  


 


Personer med familjär hyperkolesterolemi har en mycket hög risk för att utveckla 


hjärtsjukdom i unga år och ska alltid behandlas med blodfettssänkande läkemedel, exempelvis 


statiner. Tidigt insatt behandling med statiner minskar kraftigt risken att insjukna (6).  


 


Epidemiologiska data från Framingham och andra stora studier kopplar även ett lågt HDL 


med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det uppskattas att varje minskning av HDL med 0,03 


mmol/L ökar risken för kardiovaskulär sjukdom med 2–3 procent (32). Om den 


aterosklerotiska processen primärpreventivt fördröjdes skulle en hög andel kardiovaskulära 


händelser kunna skjutas upp eller förbyggas (30, 33).  


 


Riktigt höga nivåer av triglycerider (> 10 mmol/L) medför en stor risk för pankreatit och vid 


dessa värden är orsaken oftast genetisk (6). 


  


Nuvarande behandlingsprinciper 


Rökstopp och kostråd tillsammans med fysisk aktivitet är alltid förstahandsval. Allmänt gäller 


att patienter med blodfettsrubbning bör begränsa sitt kaloriintag, ersätta mättat fett med 


fleromättat fett och minska intaget av socker och alkohol. Om det finns andra riskfaktorer 


kombineras kostråd och fysisk aktivitet med läkemedelsbehandling. 


Behandlingsindikationerna skiljer sig inte mellan män och kvinnor (6, 34).  


 


Beslut om behandling tas inte enbart på grund av måttligt förhöjda lipidvärden, utan med 


hänsyn till individens övriga riskfaktorer och totala risk för kardiovaskulär sjukdom. Individer 


med känd hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller andra riskfaktorer behandlas vid lägre värden än 


individer utan andra riskfaktorer. Individer med kraftigt förhöjda värden (LDL 5–10 mmol/L), 


som till exempel vid familjär hyperkolesterolemi, ska alltid behandlas med statiner (6). Vid 


tveksamheter finns diagnostiska verktyg som används för att göra en bedömning av den 


sammanvägda riskprofilen (34). Hypertriglyceridemi med nivåer över 10 mmol/L ska alltid 
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behandlas med statiner och/eller fibrater i kombination med kostråd för att förebygga 


pankreatit (6). 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid blodfettsrubbningar 


Akuta effekter 


En del studier visar att det finns korttidseffekter av enstaka träningspass för lipidbalansen, 


särskilt efter måltid (postprandiellt). Åtminstone måttligt intensiv fysisk aktivitet med en 


energiförbrukning motsvarande cirka 500 kcal eller mer inom intervallet 16 timmar före till 


cirka 1,5 timmar efter måltid har visats ge en gynnsam effekt på såväl triglyceridnivåer som 


HDL (35,36). Den kliniska nyttan av enstaka tillfällen av fysisk aktivitet för att påverka 


lipidnivåer har inte visats. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensgrad +++). 


 


Långtidseffekter 


Fysisk inaktivitet ökar risken för att utveckla ett flertal sjukdomar, såsom hjärtsjukdom, 


stroke, cancer och demens (37–39). På samma sätt som rökare förbättrar sin hälsa genom 


rökstopp, finns det starkt vetenskapligt stöd (evidensstyrka ++++) för att en fysiskt inaktiv 


person förbättrar sin generella riskprofil genom regelbunden fysisk aktivitet.  


 


Det aterosklerotiska placket är en levande dynamisk vävnad vilket innebär att den 


aterosklerotiska processen är påverkbar och förändringar kan minska eller stabiliseras vid 


livsstilsförändringar (40) och/eller läkemedelsbehandling (41–43). Parallellt med andra 


positiva effekter på kardiovaskulära riskfaktorer kan man se en ökning av HDL på åtminstone 


5–8 procent och en minskning av triglyceridnivåerna på cirka 10 procent eller mer vid 


regelbunden fysisk aktivitet. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


Fysisk aktivitet har en gynnsam effekt också hos äldre. Möjligtvis får de en större HDL-


ökning jämfört med yngre och även en minskning av totalkolesterol (44,45).  


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Det finns starkt vetenskapligt stöd (evidensstyrka ++++) för att aerob fysisk 


aktivitet/konditionsträning förbättrar lipidbalansen avseende triglycerider och HDL. Vad 


gäller LDL är det mer tveksamt om det har någon effekt, begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++). Effekter av den aeroba fysiska aktiviteten på blodfetter har kunnat ses i 


intensitetsintervallet 40–70 procent av maximalt syreupptag. Typen av aerob fysisk 


aktivitet/konditionsträning spelar mindre roll, vilket innebär att många alternativ av aerob 


fysisk aktivitet har effekt, så länge en tillräcklig dos uppnås. Måttligt starkt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka +++).  


 


Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) som pekar på att 


styrketräning inte har samma goda effekter på lipidbalansen som konditionsträning. De 


studier som har utvärderat effekten av styrketräning har inte visat sig ha någon effekt, förutom 


när man har kombinerat styrketräning och konditionsträning (46).  
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I tabell 1 visas effekterna av aerob fysisk aktivitet/konditionsträning på blodfetter.  


 
 Tabell 1. Effekt på blodfetter av aerob fysisk aktivitet.  


Lipid/Lipoprotein Effekt av fysisk aktivitet 


VLDL ↔ 


LDL ↔ 


HDL ↑ 


Totalkolesterol ↔ 


Triglycerider ↓ 


 VLDL = very low density lipoprotein, LDL = low density lipoprotein, HDL – high density lipoprotein.  


 ↑ = ökade blodkoncentrationer, ↓= minskade blodkoncentrationer, ↔ = lite eller ingen förändring i 


 blodkoncentrationen. 


 


Det pågår diskussioner om HDL-kolesterolets verkliga betydelse som kausal faktor eller om 


lågt HDL enbart är en riskmarkör för kranskärlssjukdom. Hittills har ett fåtal kliniska studier 


genomförts med HDL-höjare och de förväntade positiva resultaten har uteblivit (47, 48). Den 


enda kända metoden att aktivt höja HDL-kolesterol utan biverkningar är fysisk aktivitet, helst 


i kombination med kostomläggning enligt ovan (49–51).  


 


Dos–respons  


De studier som är av intresse är antingen observationsstudier, där man registrerar fysisk 


aktivitet och mäter lipidnivån i serum hos annars friska individer, eller undersökningar där 


man låter individen träna med olika dos och studerar effekten på blodfetterna.  


 


Sambandet mellan blodfettsnivåer och fysisk aktivitet visades i tidiga observationsstudier, där 


individer som rapporterade låg fysisk aktivitet hade 8 procent högre totalkolesterol än de 


fysiskt mycket aktiva (11). Fysiskt aktiva män hade 7 procent och fysiskt aktiva kvinnor hade 


6 procent högre HDL-kolesterol än de fysiskt inaktiva (27). Fynd i observationsstudier är 


dock inte detsamma som direkta bevis för orsakssamband, men man har utfört mindre 


randomiserade kontrollerade studier som stärker orsakssambandet (44, 45). Måttligt starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  


 


I en studie av överviktiga män och kvinnor randomiserades deltagarna till olika nivåer 


avseende såväl intensitet som dos. Studien visade att den positiva effekten på lipidbalansen 


berodde på dosen som deltagarna tränade per vecka (drygt 21 km, promenad eller joggning 


vid 40–55 procent av maximalt syreupptag) och inte intensiteten vid träningstillfällena (49). 


 


Träningsprogram som varar minst 10 veckor ökar HDL-kolesterol med upp till 16 procent och 


detta var direkt associerat med mängden träning (50, 51). Måttligt starkt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka +++). Kortare träningsperioder ger inte samma effekt. Effekten på 


HDL-kolesterol är mest uttalad om utgångsnivån är låg. Senare studier har visat att 


regelbunden aerob fysisk aktivitet, med måttlig intensitet motsvarande minst 900 kcal per 


vecka, krävs för att uppnå en mätbar ökning av HDL (0,065 mmol/L) (52). 


 


Ju högre triglycerider, desto lägre HDL-kolesterol (11). Fysisk aktivitet har en direkt effekt på 


triglyceridnivån med en intill 30-procentig reduktion om utgångsläget är högt. Vid lägre nivå 


kommer reduktionen att vara ungefär 5–10 procent. Effekten på LDL-kolesterol är mindre 


påtaglig än effekten på triglycerider och HDL-kolesterol och kan inte alltid påvisas (49–51). 
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Indikationer 


 


Fysisk aktivitet tillsammans med andra livsstilsförändringar som rökstopp och 


kostförändringar samt viktnedgång är förstahandsval vid blodfettsrubbning. Behandlingsmål 


för friska individer i befolkningen framgår av tabell 2. 


 
        Tabell 2. Allmänna målvärden för lipider. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling  


HMG-CoA-reduktashämmare, eller statiner, är förstahandsval vid medicinsk behandling av 


blodfettsrubbningar (6). Statiner tolereras i allmänhet väl, men muskelbiverkningar kan ibland 


leda till att man måste byta preparat eller reducera dosen. Den allvarligaste, men relativt 


sällsynta formen, är myopati som kännetecknas av muskelvärk, ömhet eller svaghet förenad 


med en kraftig stegring av muskelenzymet kreatinkinas (CK) i blodprov. Om patienten 


uppvisar muskelsymtom ska fysisk träning avbrytas och utöver klinisk kontroll av patienten 


och mätning av CK-värdet ska preparatet omedelbart sättas ut. Den fysiska träningen kan 


återupptas när symtomen har försvunnit och CK-värdena har stabiliserats på en låg nivå.  


 


Kontraindikationer/risker  


Några kontraindikationer för fysisk aktivitet vid blodfettsrubbning finns inte under 


förutsättning att nivån anpassas efter individen. De risker som finns är i princip desamma som 


gäller vid alla andra tillstånd. För övriga kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas 


till kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


 


Behov av medicinsk kontroll 
 


Vad gäller effekten på lipidbalansen kan man inte överdosera fysisk aktivitet. Eventuella 


andra sjukdoms- eller skadetillstånd kan begränsa möjligheterna till fysisk aktivitet och får 


bedömas i det enskilda fallet. Vid misstänkt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom bör patienten 


först utredas med exempelvis arbetsprov.  


 


 Allmänna målvärden 


Totalkolesterol < 5,0 mmol/L 


LDL < 3.0 mmol/L 


HDL > 1,2 mmol/L kvinnor 


> 1,0 mmol/L män 


Triglycerider < 1,7 mmol/L 


ApoB < 0,9 g/L 


ApoA-I  > 1,25 g/L kvinnor 


> 1,15 g/L män 


ApoB/apoA-I  < 0,6 kvinnor 


< 0,7 män 
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Utvärdering och uppföljning 


 


Uppföljning av föreskriven fysisk aktivitet och ny provtagning bör ske inom 3 månader. 


Parallellt med en bedömning av lipidstatus görs en sammanvägd värdering av patientens 


totala risk. Återkoppling till patienten görs även avseende andra riskfaktorer som förbättras av 


fysisk aktivitet såsom blodsocker, blodtryck och vikt/midjemått och eventuellt 


kroppssammansättning. Patientens aktivitetsgrad och funktionsförmåga ska dokumenteras vid 


besöken och patienten ska erbjudas stöd i planering av fortsatt träning och framtida 


aktivitetsnivå (se kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”). 


 


Fysisk aktivitetsgrad 


Den fysiska aktivitetsgraden bör utvärderas av både patient och vårdgivare. Validerade 


frågeformulär kan vara ett sätt för vårdgivare att utvärdera den fysiska aktivitetsgraden. Både 


fysisk träning och rörelse i vardagen bör utvärderas. Patienten kan följa sin utveckling med en 


träningsdagbok. Bra hjälpmedel för att mäta den fysiska aktiviteten är rörelsemätare såsom 


stegräknare eller accelerometer samt pulsmätare eller mobilapplikationer, som också tar 


hänsyn till aktivitetsform, där statistik om träningen beräknas automatiskt. Aktivitetsform, tid 


per pass och frekvens bör registreras. 


 


Patientens upplevelse av aktiviteten är central och målen måste vara realistiska och tydliga. 


Uppgifterna journalförs och flera journalsystem har fysisk aktivitet som sökord.  


  


Funktion/kapacitet  


Effekten av träningen bör utvärderas fortlöpande, både när det gäller fysisk aktivitet, 


varaktighet och fysisk kapacitet. Fysisk kapacitet bedöms i kliniken främst utifrån patientens 


anamnes. I vissa fall görs även konditionstest. Förändringarna i status utgör grunden för 


återkoppling till patienten. Hur aktivitetsmålen nåtts återkopplas och journalförs. 


  


Sjukdomsspecifika markörer 


Bedömning av lipidbalansen görs i relation till patientens övriga hälsotillstånd. Höga 


kolesterolvärden syns oftast inte på utsidan, men kan ibland ge gulaktiga inlagringar 


(xantelasmata), vanligtvis i inre ögonvrån eller ögonlockshuden, men dessa har i takt med 


minskande kolesterolvärden i befolkningen blivit relativt ovanliga. Senxantom (lipidinlagring 


i form av knutor) förekommer på hälsenor och fingrarnas sträcksenor på handryggen, och ses 


vid mycket höga nivåer av kolesterol som vid familjär hyperkolesterolemi.  


 


Livskvalitet 


Livskvalitet kan utvärderas med frågeformulär i patientmötet. Se vidare kapitlet ”Bedöma och 


utvärdera fysisk aktivitet”. 
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid blodfettsrubbningar  


Behandling av blodfettsrubbningar med fysisk aktivitet 


Personer med blodfettsrubbningar bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att 


normalisera blodfetterna. Måttligt starkt vetenskapligt stöd (evidensgrad +++).  


 


BLODFETTSRUBBNINGAR – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 


Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


X  Ja 


  Nej 


BLODFETTSRUBBNINGAR – BEHANDLING med fysisk aktivitet  
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (normalisera blodfetter) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 4–7  


eller 


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerat 


Tänk på att: 
Typen av aerob fysisk aktivitet spelar mindre roll. Alla 
former av aerob fysisk aktivitet har effekt, så länge en 
tillräcklig dos uppnås, och att intensiteten är minst måttlig. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


 Nej  


X  Ja, se beskrivning i kapitel 
     – Muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Vid familjära former av blodfettsrubbning och vid etablerad aterosklerotisk sjukdom ska 


livsstilsbehandling alltid kombineras med läkemedelsbehandling och då väljs i första hand 


statiner. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 
 


Sammanfattning 


 Individens beredskap att förändra sitt fysiska aktivitetsbeteende påverkar såväl 


målsättning som motivation; det personcentrerade samtalet ger värdefull information 


inför en individanpassad rådgivning. 


 Såväl individens ålder, nuvarande fysiska aktivitetsnivå, konditionsnivå, 


aktivitetsmiljö samt egen målsättning och erfarenhet av fysisk aktivitet utgör viktig 


bakgrundsinformation. 


 Rådgivning om fysisk aktivitet bör inkludera typ och dos (frekvens, duration och 


intensitet). 


 Rådgivning om intensitet kan baseras på hjärtfrekvens, syreupptagning och subjektiva 


upplevelseskattningar, som Borg-RPE-skalan
®
 och VAS. 


 Genom monitorering med till exempel stegräknare och dagbok kan personen själv 


följa sin träning och bli motiverad att fortsätta.  


 
 


Inledning 


Vid rådgivning om fysisk aktivitet handlar det om att hitta den typ och dos (frekvens, duration 


och intensitet) av fysisk aktivitet som är mest lämplig utifrån varje individs särskilda behov, 


sjukdomsbild och mål. Det personcentrerade samtalet ger här den nödvändiga 


bakgrundsinformation som sedan ligger till grund för en individanpassad rådgivning.  


Medan frekvens och duration är förhållandevis lätt att definiera kräver intensitetsaspekten mer 


eftertanke, både vad gäller rådgivningen och personens genomförande av den fysiska 


aktiviteten. I samband med det personcentrerade samtalet är syftet således också om att stötta 


individen till att hitta rätt intensitet, kunna styra intensiteten och att hitta redskap att 


vidmakthålla beteendet.  
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Fysisk aktivitet kan ordineras både muntligt och skriftligt. En vanlig metod inom hälso- och 


sjukvården är Fysisk aktivitet på recept (FaR
®
) (1). Socialstyrelsen har i sina riktlinjer för 


sjukdomsförebyggande metoder beskrivit vilken metod som har bäst effekt för att öka fysisk 


aktivitet (2). Både metoden FaR
®
 och riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder lyfter 


fram betydelsen av uppföljning för ett lyckat resultat. 


Oavsett hur nödvändigt det är att personen ökar sin fysiska aktivitetsgrad är det också viktigt 


att motivera till ett förändrat aktivitetsbeteende. Individens förändringsberedskap är därmed 


central. Utan förändringsberedskap, konkreta mål och tillräcklig motivation spelar 


rådgivningen om fysisk aktivitet mindre roll, den kommer ändå sannolikt inte att följas. 


 


Förändringsberedskap 


Alla som någon gång försökt förändra ett invant beteende vet hur svårt det kan vara. Det är 


därmed en utmaning att motivera en tidigare fysiskt inaktiv person att bli regelbundet aktiv. I 


samband med det personcentrerade samtalet kan därför frågor som rör individens generella 


inställning till fysisk aktivitet ge en utgångspunkt för den kommande ordinationen. Den 


transteoretiska modellen (3) kan vara till hjälp för att avgöra i vilket förändringsstadium – 


stadium 1–5 – individen befinner sig. En person som inte ens funderat på att ägna sig åt fysisk 


aktivitet (stadium 1) behöver annan information än en person som kanske redan tagit de första 


stegen, men inte riktigt kommit igång (stadium 3). Målet är att individen så småningom ska 


etablera den nya vanan (regelbunden fysisk aktivitet) och minska risken för oönskade avbrott 


(stadium 5). Försök därför att tillsammans avgöra i vilket stadium individen befinner sig, samt 


hur progression från ett stadium till nästa kan underlättas. 


1. Förbegrundandestadiet: I detta stadium finns inte ens tanken på att förändra sitt 


fysiska aktivitetsbeteende. Här kan enkla råd/information om vikten av fysisk aktivitet 


och varför den kommer att förbättra hälsan och påskynda rehabiliteringsprocessen 


passa in.  


a. Kunskap, attityd och självförtroende är nyckelfaktorer i detta stadium. Den 


stora nyttan både fysiskt och psykiskt av regelbunden fysisk aktivitet, även om 


den genomförs med låg intensitet, bör särskilt lyftas fram eftersom många tror 


att det krävs träning med hög intensitet för att uppnå några som helst 


hälsoeffekter. Med denna insikt, en positiv attityd samt en tro att det är möjligt 


att börja aktivera sig fysiskt är det nära till andra stadiet. 


2. Begrundandestadiet: Nu har tanken fötts, det börjar kännas möjligt att göra något. 


a. Nyckelfaktorerna i detta stadium är planering, tillgänglighet och omgivande 


miljö. Att börja vara fysiskt aktiv kräver planering, med fokus på när, var och 


hur. Genom att låta individen aktivt bidra till planeringen påverkas 


motivationen till att även följa den rekommenderade dosen. 


b. En ytterligare hjälp i detta stadium kan vara att utgå från ambivalenskorset 


(ambivalens = tvehågsenhet, kluvenhet) för att lyfta fram fördelar respektive 


nackdelar med ett förändrat aktivitetsbeteende. Be personen att under 


rubriken ”Bra som det är nu” räkna upp det positiva med nuvarande 


aktivitetsbeteende. Fortsätt därefter i pilens riktning och skriv ner det som 


är ”Mindre bra som det är nu”. Därefter är det dags för sådant som kan tänkas 


vara ”Mindre bra med en förändring”, varefter frågan gäller vad som är ”Bra 


med förändring”. Genom att väga fördelar mot nackdelar med en förändring 
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tydliggörs alternativen, vilket oftast resulterar i att personens ambivalens 


minskar. 


 


 


              Figur 1. Ambivalenskorset. 


 


3. Förberedelsestadiet: Nu börjar personen bli redo att gå från ord till handling och 


information finns.  


a. Genom att inviga andra i planerna, och exempelvis tillsammans med 


familj/vänner besöka en motionsanläggning och köpa ett aktivitetskort, börjar 


tankarna konkretiseras till handling. Uppmuntra därför personen att söka stöd 


hos närstående. 


4. Handlingsstadiet: Personen börjar nu aktivera sig fysiskt. Det är dock lättare att börja 


än att fortsätta. Av detta skäl anses man befinna sig i handlingsstadiet under de första 


sex månaderna, avbrottsrisken minskar därefter. 


a. Stöd och uppmuntran från andra är en viktig nyckelfaktor i detta stadium. 


Chansen att fortsätta är större om det finns andra som motiverar och 


uppmuntrar när tiden känns knapp eller motivationen tryter. Om personen kan 


motionera tillsammans med andra är detta oftast positivt för motivationen. 


5. Underhållsstadiet: Efter 6 månader anses risken för avbrott betydligt mindre än 


tidigare. Den nya vanan är relativt väl etablerad och kan anses vara en integrerad del 


av den nya livsstilen. Därmed inte sagt att risken för avbrott är helt borta. Bakslag i 


form av sjukdom, skador eller stressfyllda livssituationer är ständigt närvarande 


riskfaktorer som kräver handlingsberedskap. 


a. Genom att tänka igenom olika möjliga försvårande faktorer kan risken för 


ofrivilliga avbrott minskas. Exempelvis kan bra kläder, stavar, broddar eller 


skor med metalldubbar vintertid minska risken för att dåligt väder och halkigt 


underlag leder till avbrott. 


När personens förändringsberedskap är känd är det möjligt att formulera konkreta mål för det 


nya aktivitetsbeteendet. En klok strategi är att sätta upp såväl delmål som huvudmål/slutmål 


för att därigenom motivera personen. Detta underlättar dessutom regelbunden återkoppling 


och förstärkning när delmålen nås. Som alltid bör delmål och huvudmål anpassas och justeras 
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utifrån personens förutsättningar; förändringar kan innebära att delmål och huvudmål måste 


justeras uppåt eller neråt för att motivera personen att fortsätta aktivera sig. 


 


Målsättning 


En strategi som visat sig framgångsrik vid beteendeförändringar är att uppställa Specifika, 


Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda (SMART) mål (4, 5). De bör även vara 


Attraktiva (d.v.s. SMARTA mål). Förutom att de underlättar ordinationen av fysisk aktivitet 


blir det lättare att i samband med återbesök utvärdera om målen uppnåtts. SMARTA mål, som 


kan definieras både i form av delmål och huvudmål/slutmål, bör vara: 


Specifika: Tydligt formulerade och avgränsade. Att promenera 30 minuter varje dag efter 


middagen är ett konkret mål. Detsamma gäller att 3 gånger i veckan delta i ett specificerat 


cirkelträningspass på den lokala träningsanläggningen. Ju mer specifikt, desto lättare att 


efterfölja respektive utvärdera. 


Mätbara: En promenad på 30 minuter är definierad i tid, men kan även definieras utifrån 


distans och intensitet. På samma sätt kan en progression anges i antal minuter per vecka 


(delmål 1) respektive antal minuter eller tillfällen per månad (delmål 2) samt total dos eller 


procent konditionsökning efter (exempelvis) 6 månader (slutmål).  


Accepterade: Mål som personen inte accepterar lär vara svåra att uppnå. Om däremot 


personen accepterar såväl delmål som slutmål ökar sannolikheten. 


Realistiska: Gärna utmanande mål men ändå möjliga att uppnå utifrån personens 


förutsättningar. Även här är det viktigt med delmål som leder fram till ett väldefinierat 


huvudmål/slutmål.  


Tidsbestämda: När ska delmål respektive huvudmål uppnås? Utan en bestämd tidsram är det 


lätt att motivationen brister. 


Attraktiva: För en person med för högt blodtryck är en sänkning i sig attraktiv, men om målet 


även kan formuleras utifrån en förbättrad livskvalitet ökar attraktiviteten och därmed även 


motivationen. Det externt formulerade målet (”Sänk blodtrycket för att minska risken för 


kärlsjukdom”) omvandlas till ett inre (”Jag mår bättre och orkar därmed leka med 


barnen/barnbarnen i stället för att stå bredvid och titta på”).  


 


Motivation 


En grundförutsättning för all mänsklig aktivitet är motivation. Genom att ägna särskild 


omsorg åt att stödja och motivera till ökad fysisk aktivitet ökar även sannolikheten för att 


personen både inledningsvis följer den rekommenderade dosen och vidmakthåller sitt fysiska 


aktivitetsbeteende. Vid rådgivning av fysisk aktivitet bör därför tid avsättas för att motivera 


förändringen och diskutera hur den kan integreras i personens liv utifrån varje individs unika 


förutsättningar och behov. Även skillnaden mellan yttre och inre motivation bör diskuteras 


med personen. Motivationsforskningen har visat att en yttre motivationskälla – som 


exempelvis ett recept på fysisk aktivitet för att behandla ett förhöjt blodtryck – inte räcker för 


att över tid befästa ett förändrat fysiskt aktivitetsmönster. Detta eftersom grunden för 


motivationen är extern, det vill säga det sjukdomstillstånd som ska behandlas genom den 


fysiska aktiviteten. När den aktuella sjukdomen framgångsrikt behandlats riskerar därför 


motivationen för fortsatt fysisk aktivitet att minska. Genom att diskutera vilken typ av fysisk 


aktivitet som är attraktiv även i ett längre tidsperspektiv kan den inledningsvis yttre källan till 
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motivation övergå i en inre motivation, där personlig tillfredsställelse och glädje i stället 


dominerar. Genom detta ökar sannolikheten för att personen fortsätter aktivera sig fysiskt 


även efter eller oavsett ett eventuellt framgångsrikt behandlingsresultat.  


Självbestämmandeteorin (eng. Self-Determination Theory) framhåller särskilt att den inre 


motivationen stärks om individen själv får vara med och bestämma (6, 7). Den inre 


motivationen kan även påverkas positivt om den fysiska aktiviteten utförs tillsammans med 


andra. Se vidare Holm Ivarsson, 2014 (8). 


 


Individanpassa fysisk aktivitet 


När fysisk aktivitet används för att förebygga respektive behandla ohälso- och 


sjukdomstillstånd behöver vissa frågor besvaras, innan en genomtänkt behandlingsstrategi 


kan presenteras. Frågor som: Hur aktiv respektive otränad/vältränad (aerob kapacitet, 


muskelstyrka, rörlighet) är personen i dagsläget? Utifrån sjukdomstillståndet och personens 


förutsättningar, vilken typ av fysisk aktivitet är mest lämplig? Med vilken frekvens, duration 


och intensitet bör aktiviteten utföras? 


Några av svaren presenteras nedan. Den fråga som dock inte fullständigt kan besvaras i en 


allmän text som denna är: ”Vilken typ/vilka typer av fysisk aktivitet är lämplig(a) för den 


enskilda personen?” Det är här diagnoskapitlen kommer in med konkreta råd utifrån 


sjukdomsbilden. Dock är det inte bara det aktuella sjukdomstillståndet som bör påverka valet 


av aktivitet utan även personens allmäntillstånd. Detta eftersom det för de flesta människor, 


oavsett om de är patienter eller inte, är lämpligt med en väl avvägd blandning mellan aerob 


fysisk aktivitet/konditionsträning, muskelstärkande fysisk aktivitet/styrketräning och 


rörlighetsfrämjande fysisk aktivitet. Detta ger också möjlighet att inte enbart fokusera på att 


åtgärda det aktuella sjukdomstillståndet utan även på att förebygga återfall respektive minska 


risken för att andra sjukdomstillstånd uppträder vid ett senare tillfälle. Och – inte minst – 


motivera individen till livslång och regelbunden fysisk aktivitet. 


Fördelarna med fysisk aktivitet jämfört med många andra behandlingsformer är att risken för 


negativa bieffekter är små och att de generella effekterna är positiva för personens 


allmäntillstånd. Därför kan fysisk aktivitet ordineras såväl utifrån de primära effekterna av 


den fysiska aktiviteten på den aktuella sjukdomen som utifrån de sekundära effekterna på 


allmäntillståndet. En nyansskillnad kan tyckas, men genom att redan från början väga in de 


mer allmänna hälsoeffekterna när fysisk aktivitet ordineras, kan personens totala livskvalitet 


förbättras. Självklart ska aktiviteter primärt väljas utifrån bästa möjliga behandlingseffekt. Det 


finns dock anledning att beakta även annat, som möjligheten att förebygga och minska 


framtida besvär och sjukdomstillstånd.  


 


Frågor till personen  
Nedan följer förslag på frågor för att kartlägga personens nuläge, tidigare erfarenheter och 


inställning till fysisk aktivitet. Svaren kan sedan användas för att optimera förutsättningarna 


för att individen inte bara ges rätt dos av fysisk aktivitet, utan att den även utformas på ett sätt 


som motiverar individen att följa den. 


1. Bedöm din nuvarande kondition utifrån RPC-skalan (Rating of Perceived Capacity, 


skattning av upplevd kapacitet) se kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”. 


2. Vilken fysisk aktivitetsnivå har du just nu? 
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a. Vad gör du under en dag eller en vecka? 


b. Är någon styrke- eller konditionsträning inkluderad och finns det ett behov av 


ökad styrka/kondition? 


3. Vilken typ av fysisk aktivitet tycker du om för att den är rolig eller på andra sätt 


tillfredsställande? 


a. Vad beror detta på? 


b. Har du tidigare positiva erfarenheter av fysisk aktivitet? 


4. Vilken typ av fysisk aktivitet tycker du inte om för att den är tråkig eller på andra sätt 


otillfredsställande? 


a. Vad beror detta på? 


b. Har du tidigare negativa erfarenheter av fysisk aktivitet? 


5. Hur mycket av din tid är du stillasittande? Vid behov kan personen få beskriva en 


vanlig dag. 


 


Mot dessa svar – nuvarande aktivitetsnivå, aerob kapacitet, preferens och grad av 


stillasittande – speglas nu personens behov av aerob fysisk aktivitet, styrkefrämjande fysisk 


aktivitet eller annan typ av träning som exempelvis rörlighet, balans och koordination. 


Särskild hänsyn kan behöva tas till ålder, träningsgrad, träningsmiljö, medicinering och 


personlighet vilket beskrivs mer i slutet av detta kapitel under rubriken ”Tänk på detta när du 


ordinerar fysisk aktivitet”. Specifik hänsyn behöver också tas utifrån det aktuella 


sjukdomstillståndet, vilket beskrivs mer i respektive kapitel. Efter en genomgång av frågorna 


ovan och en avvägd bedömning av försiktighetsåtgärder/kontraindikationer och beaktande av 


specifika sjukdomsrelaterade behov kan en specifik dos av fysisk aktivitet 


rekommenderas/ordineras. Särskilt viktigt är att i samband med frågorna informera personen 


om värdet av fysisk aktivitet i allmänhet och hur den särskilt kan hjälpa personen att behandla 


det aktuella sjukdomstillståndet. En person som vet varför hon eller han bör vara regelbundet 


fysiskt aktiv och värdet av densamma kommer att bli mer motiverad att också följa den för 


individen rekommenderade dosen av fysisk aktivitet.  


 


Typ av fysisk aktivitet  


En utgångspunkt vid val av aktivitet, förutom det aktuella sjukdomstillståndet, kan vara 


personens bedömning av sin kapacitet på RPC-skalan. Om en person har begränsad kapacitet 


och skattar 1–5 på RPC-skalan kan aktiviteter som långsam promenad, långsam cykling, 


lättare styrke- och rörlighetsträning eller motsvarande vara lämpliga. Skattar personen högre, 


som RPC 6–12, kan aktiviteter som joggning/löpning och något snabbare cykling i stället 


rekommenderas. En skattning över 13 ger möjlighet att välja aktiviteter av längre duration. 


Överviktiga individer kan med fördel ange både vad de klarar med kroppsvikten avlastad 


(cykling eller simning) och bärande sin egen vikt (gång, joggning, löpning). Detta eftersom 


konditionsnivån på cykel (maximalt syreupptag i l/min) kan vara normalt eller högt (= högt 


MET-värde utifrån RPC-skalan) och då indikera att personen mycket väl klarar aktiviteter på 


hög intensitet förutsatt att arbetet sker avlastat. Om konditionsnivån däremot beräknas på 


aktiviteter där kroppsvikten används (maximalt syreupptag uttryckt i ml/kg/minut) ses oftast 


ett betydligt lägre värde (= lågt MET-värde utifrån RPC-skalan) vilket indikerar att individen 


endast klarar aktiviteter på låg intensitet. 
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Frekvens och duration 


I kapitlen som behandlar träningsprinciper och fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 


framgår att såväl frekvens (hur ofta) som duration (hur länge) har en stor inverkan på 


slutresultatet. Även om det finns en övre gräns när aktivitet och återhämtning inte längre är i 


balans, är ändå grundprincipen att effekterna blir större när frekvens eller duration ökar, 


oavsett om målet är förbättrad kondition, styrka, rörlighet/smidighet eller andra parametrar (se 


vidare i kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”). Till detta kan läggas det 


övergripande målet att minska tiden som personen är stillasittande under dygnets vakna 


timmar. Detta kan förhållandevis lätt mätas, genom att räkna antalet tillfällen respektive mäta 


tiden som aktiviteten respektive stillasittandet pågår. 


 


Intensitet 


En rådgivning om intensitet av aerob fysisk aktivitet kan baseras på upplevd ansträngning 


eller hjärtfrekvens. 


Objektiv intensitetsbedömning 


En pulsmätare kan hjälpa personen att hålla sig inom rätt pulsintervall. Den maximala 


hjärtfrekvensen kan antingen mätas vid ett maximalt konditionstest eller – vilket i praktiken är 


vanligare – beräknas utifrån formeln 220 minus åldern. Vanligast används ett intervall 


uttryckt som procent av maximal hjärtfrekvens (% maxHF). Ett annat alternativ är att använda 


ett intervall uttryckt som procent av den hjärtfrekvensreserven (Heart Rate Reserve) vilket är 


maximal hjärtfrekvens minus vilohjärtfrekvens. Träningshjärtfrekvensen (THF) i procent kan 


då beräknas som THFx%= viloHF + x%(maxHF – viloHF) (9).  


Vid styrketräning ges vanligtvis råd om intensitet baserat på styrketest med 1 RM-metoden, 


där belastningen anges som procent av 1 RM för att ange rätt nivå eller antal repetitioner till 


uttröttning – se vidare kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”. Nedan beskrivs hur 


personens upplevelseskattningar kan komplettera eller ersätta dessa metoder. 


 


Subjektiv intensitetsbedömning 


Psykologen Gunnar Borg, professor emeritus i perception och psykofysik vid Stockholms 


universitet, har konstruerat en rad skattningsskalor med olika användningsområden. Den mest 


använda skalan, Borg-RPE-skalan
®
, är framför allt lämplig för att skatta upplevd ansträngning, 


både lokalt (de arbetande musklerna) och centralt (andning, puls) vid aerobt arbete som 


cykling, gång och löpning. RPE står för Ratings of Perceived Exertion, det vill säga skattning 


av upplevd ansträngning (10). Skalan kan även användas för att ordinera en viss 


ansträngningsnivå vid den fysiska aktiviteten och för att sedan hjälpa personen reglera 


intensiteten vid själva utförandet. Den stora fördelen är att skattningarna reflekterar en 


sammanvägning av signaler från många delar av kroppen. Hjärtfrekvens, andningsfrekvens, 


svettning och trötthet samt värk och smärta från arbetande muskler bidrar till den 


sammanvägda ansträngningsupplevelsen.  
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        Figur 2. Borg-RPE-skalan® 


 


RPE-skalan är en kategoriskala som bygger på språkliga uttryck förankrade i siffror mellan 6 


och 20. Studier har visat att ansträngningsupplevelsen skattad på RPE-skalan växer linjärt mot 


såväl belastningsökning på ergometercykel som när hastighet och lutning ökar på rullband, 


precis som är fallet med RPE gentemot hjärtfrekvens och syreförbrukning 


(korrelationskoefficienter över 0,85 är vanligt förekommande i genomförda studier, se ref. 10). 


RPE-skalans variation mellan 6 och 20 motsvarar en ungefärlig hjärtfrekvensvariation mellan 


60 och 200 slag per minut för en ung och frisk person.  


Genom att den maximala hjärtfrekvensen inte är samma för alla individer, och det faktum att 


den sjunker med ökad ålder, gör att relationen mellan skattning och puls inte är absolut. Vid 


cykelergometerarbete kan därmed en skattning på 15 motsvara runt 150 slag per minut för en 


ung person, 130 slag per minut för en medelålders, respektive 110 slag per minut för en äldre 


person. Vid gång/löpning på rullband ligger ofta skattningen ungefär två skalsteg under den 


som kan förväntas utifrån hjärtfrekvensen (vid en puls på 150 slag per minut är det vanligt att 


en ung person skattar runt 13 på RPE-skalan). Genom att träna sig på att använda skalan 


under kontrollerade former kan personen därefter på egen hand använda den för att styra 


intensiteten. En förutsättning för tillförlitliga skattningar är en noggrann och standardiserad 


instruktion, för att personen verkligen ska skatta sin grad av ansträngning och ingenting annat. 


  


Anvisningar till Borg-RPE-skalan
®


 


Följande muntliga instruktion rekommenderas medan personen tittar på skalan (9):  


”Under arbetet vill vi att du uppskattar din känsla av ansträngning, hur tungt och ansträngande 


det är och hur trött du känner dig. Upplevelsen av ansträngning känns huvudsakligen som 


trötthet i dina muskler, och i bröstet i form av andfåddhet. Allt fysiskt arbete kräver en viss 


ansträngning. Det gäller även om man rör på sig lite lätt, till exempel går sakta. Använd den 


här skalan från 6, ”Ingen ansträngning alls”, till 20, ”Maximal ansträngning”. Siffrorna och de 


språkliga uttrycken motsvarar följande ansträngningsnivåer:  


6  ”Ingen ansträngning alls”, betyder att du inte känner någon som helst ansträngning, 


exempelvis ingen muskeltrötthet, ingen andfåddhet eller andnöd. 
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7,5  ”Extremt lätt” motsvarar att du sakta rör dig, exempelvis går från ett rum till ett 


annat. 


9  ”Mycket lätt”. Som att ta en kortare promenad i din egen takt. 


13  ”Något ansträngande”. Du kan fortsätta utan större besvär. 


15  Det är ”ansträngande” och arbetsamt. Du känner en tydlig ansträngning men kan 


ändå fortsätta. 


17  ”Mycket ansträngande”. En väldigt stark påfrestning. Du kan under begränsad tid 


fortsätta men måste ta i mycket kraftigt. 


19  En ”extremt” hög nivå. För de flesta människor motsvarar detta den allra största 


ansträngning de någonsin upplevt; sannolikt kan du bara arbeta kortare stunder på 


denna nivå. 


20  ”Maximal ansträngning” innebär att det är helt omöjligt att fortsätta. 


Försök att vara så uppriktig och spontan som möjligt och fundera inte på hur stor belastningen 


egentligen är. Försök att varken underskatta eller överskatta. Det viktiga är din egen känsla av 


ansträngning och inte vad du tror att andra tycker. Titta på skalan och utgå från orden, men 


välj sedan en siffra. Använd vilka siffror du vill på skalan, inte bara de mitt för uttrycken. 


Några frågor?”  


Vid rådgivning av fysisk aktivitet kan intensiteten anges i RPE-nivåer. Såväl längre 


aktivitetspass, på lägre nivåer, som intervallpass – om det bedöms lämpligt – kan anges i form 


av ordinationer som: ”Promenera i 10 minuter på RPE 11 (Lätt), öka sedan i 5 minuter till 


RPE 13 (Något ansträngande) och avsluta sedan med 10 minuter på RPE 11.”  


 


Central, lokal och total ansträngning 


Ibland kan det vara meningsfullt att skilja på central ansträngning (andning, puls), lokal 


ansträngning (de arbetande musklerna) respektive total ansträngning (hela kroppen, d.v.s. den 


ansträngning som inkluderar både andning/hjärta och muskler). Om personen lider av 


andningsbesvär, är den centrala ansträngningen sannolikt högre än ansträngningen i hela 


kroppen (total). Är besvären lokaliserade till muskler och/eller leder kan en lokalskattning 


säga mer än totalskattningen. Instruktionen ovan kan då modifieras så att personen instrueras 


att speciellt lägga märke till ansträngningen centralt eller lokalt.  


När otränade, men friska, individer utför arbete på en cykelergometer är ofta ansträngningen i 


benen betydligt högre än den centrala ansträngningen. Sker arbetet däremot på ett löpband 


(gång, joggning, löpning) brukar den centrala och lokala ansträngningen följas relativt väl åt, 


och det räcker oftast med att be personen skatta sin totala grad av ansträngning. När det gäller 


skattningar i samband med styrketräning kan (precis som vid konditionsträning) skattningar 


avges under arbetet, efter en repetition, efter varje set samt efter hela träningspasset. 


För att skatta andra variabler rekommenderas i stället VAS (Visuell Analog Skala), som går 


att använda inom flertalet områden där det är av intresse att ta tillvara individens subjektiva 


upplevelser (12). Det kan inkludera skattning av värk och smärta både lokalt i benen men 


också centralt, som bröstsmärta eller andnöd (dyspné). Det finns många varianter av VAS, det 


gemensamma är dock att de oftast går från 0 (eller 1) till 10. 


Även vid användning av VAS är korrekta instruktioner nödvändiga. Ge följande muntliga 


instruktion samtidigt som personen tittar på skalan: ”Skatta med hjälp av den här skalan hur 


starkt du upplever värken (alternativt andfåddheten, smärtan, obehaget). 0 på skalan 
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motsvarar ’Ingen alls’ och innebär att du inte känner någon som helst värk (smärta, obehag 


etc.). 10 motsvarar ’Extremt stark’ (maximal) smärta, värk eller andnöd. För de flesta 


människor är detta den allra största smärta (värk etc.) de någonsin upplevt. Du får använda 


vilka siffror på skalan som helst, även halva värden, till exempel 1,5 eller decimaler som 0,8 


eller 8,3. Det är mycket viktigt att du säger vad du tycker och inte vad du tror att du borde 


säga. Skatta så ärligt och uppriktigt som möjligt och försök att varken underskatta eller 


överskatta.” Om en annan variant av VAS används – exempelvis för smärtskattning där 


ändpunkterna kan vara förankrade med verbala uttryck – anpassa då instruktionen så att den 


stämmer överens med skalan. 


VAS har som nämns ovan många användningsområden. Den kan även användas för att skapa 


en individuell symtomprofil för personer som genomgår rehabilitering. En astmatiker kan 


exempelvis bedöma sin grad av a) dyspné, b) trötthet under dagen och c) andfåddhet vid 


promenad uppför en trappa eller i självvald promenadtakt. Efter en tid med (ny) medicinering 


eller fysisk aktivitet kan sedan de tre VAS-skattningarna (a–c) jämföras med varandra och 


beslut fattas om den fortsatta behandlingen. Noggranna instruktioner om vad skattningen ska 


omfatta är lika viktiga oavsett område. Utgå från instruktionen och modifiera i nödvändig 


utsträckning. 


 


Sammanfattningsvis vid subjektiva upplevelseskattningar: 


1. Definiera vad personen ska skatta (ansträngning, smärta etc.). 


2. Differentiera mellan totalskattning alternativt delskattning (lokal, central). 


3. Tydliggör minimum respektive maximum på den aktuella skalan (RPE = 6–20; VAS = 


0–10).  


4. Förklara hur personen avger en skattning (läs uttrycken först på RPE, välj därefter en 


siffra). 


5. Försäkra personen om att det inte finns något ”rätt” eller ”fel”. 


6. Besvara personens frågor. 


 


Alternativa upplevelseskalor 


Borgskalan och VAS är de mest använda såväl inom forskning som praktiskt inom sjukvården. 


Det finns dock en stor mängd mer eller mindre väl utprövade alternativ att välja mellan, 


exempelvis OMNI-skalorna som Robertson och medarbetare utvecklat (omni har enligt 


Robertson hämtats från omnibus, i betydelsen en skala med många användningsområden). 


Nedan ges ett exempel. Det är en skala utvecklad för barn där ansträngningsökningen förutom 


siffror och verbala uttryck även exemplifieras med ett barn som cyklar i en uppförsbacke och 


ser alltmer ansträngt ut (13). Alternativa versioner finns där cyklisten är utbytt mot flickor 


eller pojkar som står stilla, går, springer sakta respektive springer snabbt ju längre upp de 


kommer i backen.  
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                 Figur 3. OMNI-skalan för barn, Robertson m.fl. (2000). 


 


Progression  


Beroende på det aktuella sjukdomstillståndet och syftet med den fysiska aktiviteten är det 


klokt att beakta individens progression från lägre nivåer till högre, oavsett om ordinationen 


primärt inkluderar konditions-, styrke-, rörlighetsaktivitet eller annan typ av träning. För att 


öka och förbättra kondition, styrka och andra funktioner i kroppen krävs att kroppen utsätts 


för successivt ökande belastning. Detta innebär i praktiken att det är en fördel om 


rådgivningen av fysisk aktivitet och träning från början betraktas som en process med delmål 


och regelbunden uppföljning där målen kan utvärderas och justeras. 


 


 


Dokumentering av beteende 


Som tidigare konstaterats är det lättare att förändra ett visst beteende än att behålla 


beteendeförändringen över tid. Genom självmonitorering – att själv dokumentera utförda 


aktiviteter – kan individen jämföra sin fysiska aktivitet med uppställda delmål och huvudmål, 


något som i sin tur kan stärka motivationen till fortsatt aktivitet (5). Vilken eller vilka 


monitoreringsmöjligheter som väljs beror på individens målsättning. Viktigt är att 


dokumentera vilken typ av fysisk aktivitet/träning som utförs, samt aktivitetens duration, 


frekvens och intensitet. Väldefinierade mål som att stimulera till ökad fysisk aktivitet (gång, 


löpning, cykling, simning) kan med fördel mätas som sträcka (m, km, mil), som stegfrekvens 


(antal steg/dag) eller hastighet (m/minut, km/timme). Använd gärna flera olika metoder för att 


stimulera och dokumentera den fysiska aktiviteten (tabell 1, bilaga). Metoderna beskrivs 


kortfattat nedan och mer i detalj i kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”: 


 I en träningsdagbok kan typ av aktivitet, frekvens, duration, intensitet och specifik 


dokumentation av exempelvis ansträngningsgrad enligt Borg göras. Träningsdagboken 


kan enkelt föras på papper eller med särskilda program i dator, alternativt med 


applikationer för läsplatta och mobiltelefon. 


 Med pulsklocka synliggörs hjärtfrekvensen som registreras med ett band över 


bröstkorgen, samt träningstiden och träningstillfället. Data kan i de flesta pulsenheter 


sparas och överföras till dator eller mobil, där också intensiteten i förhållande till 


förprogrammerade intervall (baserade på % maxHF) kan ses liksom tiden i respektive 


intervall. Den ungefärliga energiförbrukningen i antal kcal beräknas i enheten med 


algoritmer. 
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 Med stegräknare dokumenteras rörelser i vertikalplanet och antal steg synliggörs som 


en summa. Stegräknare finns som separata enheter (att fästa i midjan eller som 


armband), inbyggda i mobiltelefoner, eller som applikationer för mobiltelefoner. 


 Med en accelerometer kan antalet rörelseutslag mätas i en, två eller tre 


rörelseriktningar. Det totala antalet utslag och storlek av dessa utgör grunden för 


beräkningar av antal steg, antal kcal, och tid i olika förprogrammerade 


intensitetsintervall (som ofta anges i metabola ekvivalenter, METs). Beräkningarna 


utförs med hjälp av algoritmer. Det finns såväl avancerade separata accelerometrar för 


mätning som enheter inbyggda i mobiler liksom separata enheter (armband) som kan 


länkas till mobiltelefon via applikationer. 


 De flesta ergometercyklar och andra träningsutrustningar för konditionsträning ger 


information om intensitet i watt och beräknad energiåtgång i METs alternativt kcal. 


 Mobilapplikationer finns i otaliga varianter, många erbjuder möjlighet att via GPS 


registrera sträcka och hastighet. 


 


Tänk på detta när du ordinerar fysisk aktivitet 


För unga och medelålders individer som är friska och normalviktiga finns det få risker med att 


ordinera regelbunden fysisk aktivitet, förutsatt att sjukdomstillståndet i sig tillåter 


kroppsrörelse. För vissa personer gäller dock speciella förutsättningar som bör 


uppmärksammas i samband med rådgivningen för att därigenom minska risken för negativa 


effekter, några av dessa beskrivs nedan. Observera att specifika kontraindikationer och 


sjukdomsspecifika försiktighetsåtgärder beskrivs i diagnoskapitlen och i 


kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. Nedanstående är faktorer av mer generell 


natur som bör beaktas vid rådgivning av fysisk aktivitet. 


 


Ålder 


Som tidigare konstaterats sjunker den maximala hjärtfrekvensen med ökad ålder. Procent av 


ålderspredikterad maxpuls kan användas för att styra intensitet, om maxpulsen är känd eller 


estimerad med formler som 220 minus åldern. De subjektiva upplevelseskattningarna, vare 


sig det handlar om RPE- eller VAS-skalan, visar inga åldersförändringar utan 


variationsvidden från låg till hög är oförändrad. Däremot kan personens ålder naturligtvis 


påverka valet av intervall på skalan inom vilket träningen bör bedrivas. När det gäller 


upplevelseskattningar kan inte yngre barn använda skalorna då de språkliga uttrycken 


förutsätter att individen är läskunnig. OMNI-skalan är därmed ett möjligt alternativ. 


 


Träningsgrad 


Studier har visat att helt otränade individer ofta överskattar sin ansträngning, det vill säga 


anger en RPE-nivå som ligger högre än den som kan förväntas utifrån hjärtfrekvens. Det har 


spekulerats om orsakerna till detta och en hypotes är att det helt enkelt rör sig om en 


skyddsmekanism för att undvika överansträngning (14). Ur överlevnadsaspekt fyller det i så 


fall onekligen en funktion. Vid rådgivning av fysisk aktivitet finns dock risken att personen 


undviker högre nivåer och att därmed den avsedda träningseffekten uteblir. Här kan en 


pulsmätare komplettera skattning av ansträngning för att hjälpa personen hitta rätt belastning. 


Det motsatta förhållandet gäller ofta när elitidrottare använder skattningsskalor, de 
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underskattar ansträngningen. Elitidrottare kan därmed vid maximala tester, där de pressar sig 


till det yttersta, ändå på fullt allvar hävda att de upplever en ansträngning motsvarande RPE 


17 (Mycket ansträngande) trots att de just tvingats avbryta testet på grund av utmattning.  


 


Träningsmiljö 


Det finns faktorer i personens omgivning som visat sig påverka upplevelseskattningarna, 


exempelvis miljö. När en person går eller springer på ett rullband i ett laboratorium eller 


inomhusmiljö och relationen mellan puls och skattning exempelvis är 150 slag per minut 


respektive RPE 13 kan samma puls utomhus motsvara RPE 11. Sålunda har en skillnad på två 


steg på RPE-skalan konstaterats för samma arbete när det utförs inomhus jämfört med 


utomhus (15). Även musik påverkar ansträngningsupplevelsen, något som kanske förklarar 


varför flertalet pass på landets träningsanläggningar sker till medryckande musik. De som 


tränar anstränger sig helt enkelt mer än de annars skulle göra, sannolikt beroende på att de 


disassocierar, det vill säga ägnar en del av sin uppmärksamhet åt musiken i stället för de 


signaler som kommer från kroppen i samband med den fysiska aktiviteten. För friska personer 


är detta för det mesta oproblematiskt ur träningsaspekt. För personer som genomgår 


rehabilitering där begränsning av intensitet är motiverad av medicinska skäl är det viktigt att 


vara medveten om att underskattning av ansträngningsgraden är vanlig när uppmärksamheten 


riktas åt andra håll än kroppens signaler.  


 


På samma sätt kan socialt sällskap påverka och reducera ansträngningsupplevelsen (motsatt 


kön på testledaren har också visat sig påverka avgivna skattningar vid standardiserade tester i 


laboratoriemiljö). Lägger man samman samtliga dessa tre faktorer – en stimulerande 


utomhusmiljö, med musik och sällskap – så kan den nivå som testats fram i en tyst och steril 


laboratoriemiljö vida överskridas. Därmed bör detta diskuteras för att optimera sannolikheten 


för att uppnå de positiva effekterna av fysisk aktivitet men reducera potentiella riskfaktorer.  


 


Attityd 


Personer som är ängsliga eller oroliga inför den fysiska aktiviteten överskattar sannolikt sin 


ansträngning. Detsamma kan gälla personer som lider av nedstämdhet, även om det finns 


begränsad forskning inom dessa områden. Personens attityd till fysisk aktivitet respektive 


sinnestillstånd bör alltid vägas in vilket också framhålls i de kapitel som handlar om fysisk 


aktivitet vid psykiatriska sjukdomar som depression och ångest. 


 


Personlighet 


Som konstateras ovan påverkas upplevelseskattningarna av träningsgrad – otränade 


överskattar oftast medan vältränade underskattar sin upplevda ansträngning. Det finns även 


forskning som visar att så kallade Typ A-individer underskattar sin ansträngning, och därmed 


riskerar att pressa sig hårdare än de borde sett utifrån ordinerade nivåer (16). En kombination 


av hjärtfrekvensmätare och RPE-skattning kan därmed vara motiverad.  


En annan personlighetsfaktor som visat sig påverka upplevd ansträngning är kontrollokus; en 


person med yttre kontrollokus låter sig i högre utsträckning påverkas av omgivningen jämfört 


med en person med inre. Personer med externt kontrollokus riskerar därför i större 


utsträckning att underskatta ansträngningen än de med internt kontrollokus, eftersom 
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omgivningen minskar deras uppmärksamhet på signaler från den egna kroppen (17). 


Detsamma kan antas gälla personer med extroverta drag, medan personer som är ängsliga 


eller oroliga i stället överskattar ansträngningen då signaler från kroppen ägnas 


oproportionerligt stor uppmärksamhet. 


  







FYSS-kapitel INDIVIDANPASSA FYSISK AKTIVITET 2015-03-04 


 


 15 


Referenser 
 
1. Kallings L (redaktör). FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. 


Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2012. 


2. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Stockholm: 


Socialstyrelsen; 2011. Artikelnr 2011-11-11. 


3. Hutchison AJ, Breckon JD, Johnston LH. Physical activity behavior interventions based 


on the transtheoretical model: a systematic review. Health Educ Behav. 2009;36:829-45. 


4. Bovend’Eerdt TJH, Botell RE, Wade DT. Writing SMART rehabilitation goals and 


achieving goal attainment scaling: a practical guide. Clin Rehabil. 2009;23:352-61. 


5. Michie S, Ashford S, Sniehotta F, et al. A refined taxonomy of behavior change 


techniques to help people change their physical activity and healthy eating behaviours: 


the CALORE taxonomy. Psychol Health. 2011;26:1479-98. 


6. Deci EL, Ryan RM. Handbook of self-determination research. Rochester: University of 


Rochester Press; 2004. 


7. Gagné M (editor). The Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-


determination theory. Oxford: Oxford Library of Psychology; 2014. 


8. Holm Ivarsson B. Sjukdomsförebyggande metoder: samtal om levnadsvanor i vården. 


Stockholm: Natur och Kultur; 2014. 


9. Åstrand PO, Rodahl K, Dahl HA, et al. Textbook of work physiology: physiological 


bases of exercise. 4
th


 ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2003. 


10. Borg G. Borg’s perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human Kinetics; 


1998. 


11. Borg G, Hassmén P. Upplevd ansträngning som hjälp att styra motionsintensiteten. I: A 


Ståhle A (redaktör). FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 


sjukdomsbehandling. Stockholm: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA); 2003. p. 


53-64. 


12. Carlsson AM. Assessment of chronic pain. Aspects of the reliability and validity of the 


visual analogue scale. Pain. 1983;16:87-101. 


13. Robertson RJ, Goss FL, Boer NF, et al. Children’s OMNI scale of perceived exertion: 


mixed gender and race validation. Med Sci Sports Exerc. 2000:32;452-8. 


14. Hassmén P. Perceptual and physiological responses to cycling and running in groups of 


trained and untrained subjects. Eur J Physiol. 1990:60; 445-51. 


15. Ceci R, Hassmén P. Self-monitored exercise at three different RPE intensities in treadmill 


vs. field running. Med Sci Sports Exerc. 1991:23;732-8. 


16. Hassmén P, Ståhl R, Borg G. Psychophysiological responses to exercise in type A/B men. 


Psychosom Med. 1993:55;178-84. 


17.  Hassmén P, Koivula N. Ratings of perceived exertion by women with internal or external 


locus of control. J Gen Psychol. 1996:123;297-307. 


  







FYSS-kapitel INDIVIDANPASSA FYSISK AKTIVITET 2015-03-04 


 


 16 


Bilaga 


 


Tabell 1. Monitorering av fysisk aktivitet. 


 


Kvantifiering Typ av fysisk aktivitet/träning Stimulering/ 


dokumentation 


Fysisk aktivitet Kondition/uthållighet Styrka 


Frekvens 


 


 


 


 


Antal 


träningstillfällen 


/dag /vecka /månad 


 


 


Antal steg/dag 


Antal träningstillfällen 


/dag / vecka /månad 


Antal 


träningstillfällen 


/dag /vecka /månad 


 


Antal repetitioner 


och set 


Träningsdagbok 


Mobilapplikation 


Pulsklocka 


Stegräknare 


Accelerometer 


Duration 


 


(Minuter, timmar) (Minuter, timmar) (Minuter, timmar) Träningsdagbok 


Klocka 


Mobilapplikation 


Pulsklocka 


Accelerometer 


Intensitet 


 


 


Mycket lätt, lätt, 


måttlig, hög, mkt 


hög, max 


 


%HFmax 


Borg 


 


W 


kcal 


MET 


Mycket lätt, lätt, 


måttlig, hög, mkt 


hög, max 
 


%HFmax 


Borg 


 


W 


kcal 


MET 


Antal kg 


W (Nm/s) 


% 1 RM) 


Träningsdagbok 


Pulsklocka 


Borgskalan 


Mobilapplikation 


Träningscykel eller 


annan 


träningsutrustning 


Accelerometer 


Sträcka 


 


(m, km, mil) (m, km, mil) - Träningsdagbok 


Mobilapplikation 


Accelerometer 


Hastighet 


 


(m/s, km/timme) (m/s, km/timme) - Träningsdagbok 


Mobilapplikation 


Accelerometer 
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Fysisk aktivitet vid ångestsyndrom 
 
ICD-10-koder: 


Agorafobi och social fobi F40 


Paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom F41 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 
 


 Få kliniska studier av god metodologisk kvalitet är genomförda när det gäller 


ångestsyndrom och fysisk aktivitet. 


 


 Starkast evidens för att fysisk aktivitet kan bidra till symtomreduktion och remission 


finns när det gäller panikångest.  


 


 De akuta effekterna av fysisk aktivitet för att förebygga panikångest är också 


väldokumenterade. 


 


 Personer med panikångest bör rekommenderas konditionsträning för att lindra 


symtomen. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  
 


Definition 


Med ångestsyndrom menas här de olika ångestsyndrom som de definieras i diagnosmanualen 


Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5) (1). Gemensamt 


för dessa sjukdomar är en överdriven rädsla för olika situationer, objekt och kroppsliga 
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tillstånd, eller en ihållande oro för framtida faror eller hot. Det som i huvudsak skiljer de olika 


ångesttillstånden är vilka situationer och objekt som utlöser ångesten, värderingen av vad de 


upplevda hoten kan medföra samt vilka beteendestrategier individen utvecklar för att undvika 


faror och hot. I DSM-5 ingår panikångest, agorafobi, generaliserad ångest, social 


ångest/social fobi, specifik fobi, samt separationsångest och selektiv mutism som distinkta 


diagnostiska kategorier. De två sista kategorierna har tillkommit sedan Diagnostic and 


Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, Text Revision (DSM-IV-TR) (2). 


Samtidigt är tvångssyndrom (obsessivt-kompulsivt syndrom) och posttraumatisk stress 


(PTSD) borttagna. Forskning fram till i dag baserar sig emellertid på den indelning som 


förekom i tidigare DSM-manualer. Även om det har genomförts studier på 


behandlingseffekten av fysisk aktivitet både vad gäller PTSD (3–5) och tvångssyndrom (6–8), 


är den vetenskapliga evidensen otillräcklig. För separationsångest, selektiv mutism och 


specifika fobier finns det ingen forskning på fysisk aktivitet som behandling, och dessa 


sjukdomar, inklusive PTSD samt tvångsföreställningar, berörs därför inte vidare. Den ordning 


som sjukdomarna presenteras i baseras på evidensgrad och följer resten av kapitlet.  


 


Paniksyndrom (F41.0): Kännetecknas av plötsliga anfall av stark ångest med kroppsliga 


symtom. Personer med paniksyndrom upplever ofta att de är allvarligt sjuka, håller på att dö, 


är på väg att bli ”tokiga” eller mista kontrollen. 


Agorafobi (F40.0x): Betyder torgskräck. Agora var platsen där grekerna träffades för att 


diskutera samhällsfrågor och politik. Våra dagars agora är köer, affärer, varuhus och 


kollektivtrafik (exempelvis bussar, tåg och tunnelbana). Personer med agorafobi är rädda för 


att få panikanfall eller panikliknande symtom i dessa situationer. I studier på panikångest 


inkluderas huvudsakligen patienter både med och utan agorafobi.  


Generaliserat ångestsyndrom (GAD) (F41.1): Kännetecknas av att ångesten är mer 


konstant. Personen känner en ständig oro och bekymmer för att något ont ska drabba dem 


eller de närmaste. Ångesten åtföljs ofta av kroppsliga symptom som huvudvärk, yrsel, 


svettningar och besvär från mag-tarmkanalen. 


Social fobi (F40.1): Kännetecknas av en rädsla för att göra bort sig eller göra något opassande 


i en social situation där man kan dra till sig andras uppmärksamhet. Personer med social fobi 


upplever att andra kritiskt granskar dem. De flesta är rädda för att andra ska se att de är 


oroliga, darrar, svettas eller rodnar. Andra är rädda för att inte vara tillräckligt duktiga när de 


exempelvis ska tala inför andra människor. Personer med social ångest utsätter sig antingen 


med stort obehag för svåra sociala situationer eller undviker dem. 


  


Förekomst 


Ångestsyndrom är vanligt förekommande. Punktprevalensen, det vill säga andelen individer 


som under en 12-månadersperiod har lidit av något ångestsyndrom, varierar mellan 12 och 17 


procent i olika epidemiologiska studier. Man har uppskattat att var fjärde individ någon gång i 


livet kommer att drabbas av ett ångestsyndrom (9). Social fobi är vanligast förekommande. 


 


Orsak/riskfaktorer 


Riskfaktorer för att utveckla ångestsyndrom är belastande eller traumatiska händelser både 


under barndomen och i vuxen ålder, psykosocial stress och sömnlöshet (2, 10, 11). Det 


föreligger en viss genetisk disposition, och den är starkast när det gäller tvångssyndrom. 
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Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Det saknas fullständig kunskap om de mekanismer som bidrar till utveckling och underhåll av 


ångestsjukdomar. I avsnittet ”Verkningsmekanismer” tas specifik patofysiologi upp i relation 


till effekter av fysisk aktivitet. Exempel på biologiska markörer som är relaterade till 


ångesttillstånd är: Nedsatt gamma-aminosmörsyra (GABA) som är associerat med funktionen 


i prefrontala cortex och hippocampus (12), förändring av serotoninnivåer, minskad 


hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) (13) som är relaterat till ändrad reglering i prefrontala cortex 


(14, 15) och nedsatt kognitiv funktion, speciellt exekutiva funktioner (planering och 


organisation) (16). Ångest och depression är också associerade med reducerad frisättning av 


tillväxtfaktorer i hjärnan, särskilt brain-derived neurotrophic factor (BDNF) (17), som anses 


skydda nervceller och stimulera neurogenes och synapsutveckling i hjärnan. 


 


Sjukdomsförlopp och prognos 


 


Paniksyndrom och agorafobi: Spontant tillfrisknande är sällsynt vid paniksyndrom (18), 


som tillsammans med agorafobi kan bidra till stor belastning och begränsning i den personliga 


rörelsefriheten.  


GAD: Generaliserad ångest ger ofta ett livslångt lidande och påverkar även personens 


omgivning negativt. 


Social fobi: Dessa besvär brukar minska med åren men i svåra fall, och om personen inte får 


hjälp, leder även social fobi till långvarigt lidande och försämrad förmåga till studier, arbete 


och social samvaro. 


 


 


Samsjuklighet mellan ångestsjukdomar och vissa somatiska tillstånd 


I en stor befolkningsundersökning studerades sambandet mellan depression och ångest, både 


gemensamt och var för sig, med tio av de vanligaste folksjukdomarna, bland annat diabetes, 


hypertoni, hjärt-kärlsjuklighet och flera smärttillstånd. Styrkan i sambanden varierade, men 


fanns i stort sett i alla konstellationer, och förekomst av ångest innebär en ökad risk att 


samtidigt vara somatiskt sjuk. Detta gäller även PTSD och tvångssyndrom. Förekom både 


ångest och depression var sambandet ännu starkare (19). I en norsk prospektiv 


populationsundersökning fann man att risken för att få hjärtinfarkt ökade när ångest förekom, 


och att depression ökade risken ytterligare något (20), vilket även stämmer överens med fynd 


från studier i andra länder (21). 


 


 


Vanliga symtom 


De olika ångestsyndromen kan medföra varierande symtom som har samband med aktivering 


av det sympatiska nervsystemet. Panikattacker, som är vanligt vid flera ångesttillstånd, 


framkallar de flesta av dessa symtom, såsom hjärtklappning, svettning, skakningar, andnöd, 


kvävningskänsla, bröstsmärtor, illamående, yrsel, värmevallningar och frossa, domningar i 


armar och ben, känsla av overklighet, rädsla för att bli galen och mista kontrollen samt 


fruktan för att dö. Vilka symtom patienten uppvisar beror på typ av ångest. De tankemässiga 


symtomen är överdrivna bekymmer om framtida händelser, överdriven känsla av hot kring 


vissa situationer och objekt samt även en oro för de kroppsliga symtomen i sig. De 


beteendemässiga symtomen består i första hand av att undvika situationer eller objekt, samt 


andra beteenden som ska förhindra att de fruktade konsekvenserna ska uppstå.   
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Diagnostik 


Diagnos ställs med hjälp av diagnosmanual DSM-5, eller genom att använda den kliniska 


intervjun Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5 (ADIS-5) (22). En 


kort beskrivning av de olika ångestsyndromen finns under rubriken ”Definition” ovan. 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Samtalsterapi och läkemedelsbehandling är huvudkomponenterna i modern 


ångestbehandling. Från 1960-talet har nyttan av exponeringsbehandling varit känd och 


kognitiv beteendeterapi (KBT) är den effektivaste och bäst dokumenterade metoden vid alla 


ångestsyndrom. Bland läkemedlen är antidepressiva medel viktigast. Effekterna av såväl 


tricykliska antidepressiva medel som av selektiva serotoninupptagshämmare är 


väldokumenterade (23). I den medikamentella behandlingen används i dag företrädesvis 


selektiva serotoninupptagshämmare då dessa ger färre biverkningar. 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid ångest 


Det finns få kliniska studier som har undersökt den kontrollerade effekten av fysisk aktivitet 


på olika ångestsyndrom. Dokumentationen är bäst när det gäller panikångest och 


generaliserad ångest. I kommande avsnitt presenteras akut effekt och behandlingseffekter för 


de olika ångestsyndromen var för sig, och effekten anges tillsammans med en kort 


beskrivning av den fysiska aktivitet det gäller. En generell summering av 


verkningsmekanismer ges också.  


 


Panikångest och agorafobi 


Akuta effekter 


Aerob fysisk aktivitet med hög intensitet i 15–30 minuter reducerar nästan helt risken att 


utlösa ett panikanfall inducerat med injektion/inhalation av ångestframkallande ämnen, 


jämfört med exempelvis vila eller lugn aktivitet (24, 25). Måttligt starkt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka +++). 


 


Långtidseffekter 


Konditionsträning 3–4 gånger per vecka i 10 veckor ger effekt på centrala paniksymtom 


jämfört med placeboläkemedel (26). Effekt mätt med Panic and Agoraphobia Scale (27). 


 


När motsvarande konditionsträning jämförs med tricykliska antidepressiv läkemedel 


(clomipramine) finner man en effekt i favör för antidepressiv medicinering (26). Effekt mätt 


med Panic and Agoraphobia Scale (27).  


 


När konditions- och styrketräning kombineras, 3 gånger per vecka, och detta jämförs med 


KBT genomförd i grupp finner man effekt på centrala paniksymptom i favör för KBT (28). 


Effekt mätt med Body Sensations Questionnaire (29). 


 


Resultaten från flera andra studier antyder också att fysisk aktivitet kan minska symtomen vid 


panikångest (30–36). 
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Konditionsträning har en kontrollerad effekt på de centrala symptomen vid panikångest, men 


kognitiv beteendeterapi och läkemedelsbehandling ger bättre effekt jämfört med fysisk 


träning 3–4 gånger per vecka. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 


Vid 12-månaders uppföljningsundersökning har man funnit att kombinerad konditions- och 


styrketräning lett till fullt tillfrisknande hos en betydligt mindre andel patienter jämfört med 


KBT i grupp (12 respektive 47 procent av patienterna) (28). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensgrad ++). 


 


Det är inte säkerställt om fysisk aktivitet ger förbättringar av livskvaliteten hos dessa 


patienter. 


 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet 


När det gäller inverkan av fysisk aktivitet på panikångest är dokumentationen bäst avseende 


löpning och rask promenad. 


 


 


Dos–respons och verkningsmekanismer 


Se generell beskrivning för samtliga ångestsyndrom längre fram. 


 


Generaliserad ångest 


Akuta effekter 


De akuta effekterna är inte undersökta vid generaliserad ångest (GAD). Se i övrigt generella 


rekommendation under avsnittet ”Dos–respons – generell beskrivning”.  


 


 
Långtidseffekter 


Styrketräning 2 gånger per vecka i 6 veckor medförde förbättringar hos 60 procent av 


patienterna, jämfört med en kontrollgrupp som inte fick behandling (10 % förbättring). 


Samma studie visade att konditionsträning 2 gånger per vecka i 6 veckor medförde 


förbättringar hos 30 procent av patienterna, något som inte var signifikant bättre än 


kontrollgruppen (10 % förbättring) (37). Även resultat från andra studier antyder att fysisk 


aktivitet kan reducera symtom vid generaliserad ångest (33–35). Begränsat vetenskapligt 


underlag (evidensgrad ++). 


 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  
För generaliserad ångest är styrketräning av benmuskulaturen den form av fysisk aktivitet 


som har visat effekt.  


 


 


Dos–respons och verkningsmekanismer 


Se generella beskrivning av samtliga ångestsyndrom längre fram. 
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Social ångest/social fobi 


Akuta effekter 


Det är inte känt om man har kunnat påvisa akuta effekter vid social ångest. Se i övrigt 


generella rekommendationer under avsnittet ”Dos–respons – generell beskrivning”. 


 
Långtidseffekter 


Aerob fysisk aktivitet av måttlig intensitet 3 gånger per vecka i 8 veckor gav samma grad av 


symtomreduktion som 8 veckors regelbunden mindfulnessbaserad behandling för stress 


(Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR). Andelen som blev friska skilde sig inte 


signifikant mellan behandlingarna (29 respektive 22 %) (38). Begränsat vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka ++). Effekt mätt med Liebowitz Social Anxiety Scale (39). 


 


Uppföljningsundersökningar 3 månader efter det att behandlingen avslutats, visade heller 


ingen skillnad mellan fysisk aktivitet och MBSR. Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++).  


 


Man har inte funnit skillnader i förändring av livskvalitet som en följd av de två behandlingar 


som beskrivs ovan, varken direkt efter behandlingen eller efter 3 månader. Begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). Livskvalitet mätt med Satisfaction with Life Scale 


(40). 


 


Andra studier har också undersökt effekten av fysisk aktivitet på patienter med social fobi 


(33–35). 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet 
För social ångest är konditionsträning den form av fysisk aktivitet som har visat effekt.  


 


Dos–respons och verkningsmekanismer 


Se generell beskrivning för samtliga ångestsyndrom längre fram.  


Dos-respons – generell beskrivning 


Akut ångestreduktion 


Den mest omfattande genomgången av sambandet mellan dosering av fysisk aktivitet/träning 


och akut ångestreduktion antyder att en träningstid på mer än 20 minuter ger bäst effekt (41). 


Vidare har man funnit att både måttlig och hög intensitet medförde signifikant större effekt 


än låg intensitet (41). Friska personer ingår emellertid i denna studie, vilket gör att 


generaliserbarheten av dessa rön till patienter med ångestsyndrom är osäker. Den säkraste 


dokumentationen för akut reduktion av olika ångestsjukdomar finns i de enskilda studier som 


har undersökt detta (se ”Panikångest och agorafobi” ovan). 


 
På grund av att endast ett fåtal kliniska studier har genomförts, är kunskapen begränsad om 


vilken dosering som ger bäst symtomreduktion och förbättring hos patienter med 


ångestsyndrom. I de översiktsstudier som finns ingår även friska deltagare, vilket medför att 


generaliserbarheten av parametrarna för dosering när det gäller individer med ångest är 


osäker. De säkraste indikationerna för dosering är de som är givna tillsammans med 


beskrivningen av effekterna för de olika ångestsyndromen (se ovan). Med stöd av ovan 


presenterade studier, metaanalyser och tidigare rekommendationer (41, 42), ges en 
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rekommendation avseende fysisk aktivitet för patienter med ångestsyndrom, se avsnittet 


”Rekommenderad fysisk aktivitet vid ångestsyndrom” på sista sidan i detta kapitel. 


Vid generaliserad ångest visade 6 veckors styrketräning ha positiv effekt. Belastning vid 


starten var 7 set med 10 repetitioner med en belastning på 50 procent av 1 RM. Ökning per 


vecka var 5 procent.  


Verkningsmekanismer 


Det finns olika hypoteser om hur fysisk aktivitet påverkar ångestnivån, och både 


fysiologiska, neurobiologiska och psykologiska hypoteser har lanserats. Följande 


verkningsmekanismer har knutits till den ångestdämpande effekten av fysisk aktivitet:  


 


Bättre kognitiv funktion: Det är väldokumenterat att fysisk aktivitet förbättrar kognitiv 


funktion hos friska personer i alla åldrar. Effekten är störst när det gäller exekutiva funktioner 


(planering och organisation).  


GABA: Det är dokumenterat i djurförsök att fysisk aktivitet ger ökade nivåer av GABA i 


subkortikala områden i hjärnan (43).  


Serotonin och noradrenalin: Djurförsök antyder att fysisk aktivitet ger förändringar i de 


serotonerga och noradrenerga systemen i hjärnan, vilka också är involverade i de 


farmakologiska effekterna på ångest (44). Det är också visat att reducerade ångestnivåer har 


samband med ändrad reglering i serotoninreceptorerna (45).  


HRV: Fysisk aktivitet ökar hjärtfrekvensvariabiliteten (46). Detta har undersökts som en 


verkningsmekanism vid fysisk aktivitet bland annat på grund av dess samband med kognitiv 


funktion (47). 


Atrial natriurertic peptide (ANP): ANP är förhöjd efter fysisk träning. ANP reducerar 


risken för ångest och panikanfall hos patienter med panikångest, och effekten samvarierar 


med träningsinducerad ökning i ANP (48, 49). Frisättningen av ANP vid fysisk träning är 


emellertid störst bland otränade personer (50).  


BDNF: BDNF-nivåerna ökar som en följd av fysisk aktivitet (51), och det är visat att 


patienter med panikångest får höjda nivåer av BDNF efter en akut ökning av fysisk aktivitet 


till en nivå som motsvarar den hos friska personer (52).  


Exponering för kroppsliga symtom: Fysisk aktivitet minskar rädslan för kroppsliga symtom 


(28). Vid förbättring minskar exempelvis känslan av katastrof för olika kroppsliga 


ångestsyndrom, och denna förbättring har visat sig bidra till behandlingseffekten hos personer 


med risk för att utveckla panikångest (53, 54).  


Ökad utsöndring av betaendorfiner: Sker vid fysisk aktivitet och kan öka välmåendet (55, 


56).  


Reducerad stress-respons: Fysisk träning leder till minskad aktivitet av hypotalamus-


hypofys-binjurebark-axeln, som spelar en viktig roll i regleringen av stressrespons och 


hippocampusstorlek (57). Fysisk aktivitet motverkar förekomst av inflammation och oxidativ 


stress som kan ses vid ångestsyndrom (58). 


 


Indikationer 
 


Fysisk aktivitet, i form av konditionsträning, är motiverad vid paniksyndrom för patienter 


som inte önskar eller har tillgång till KBT eller läkemedelsbehandling, eller som väntar på 


sådan behandling. Fysisk aktivitet kan gärna kombineras med annan behandling hos patienter 
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med paniksyndrom grundat på den positiva effekt den har på kardiovaskulär hälsa (59), samt 


den akuta panikreducerande effekt den också ger för dessa patienter. 


 


Fysisk aktivitet i form av styrketräning är motiverad för patienter som inväntar 


rekommenderad behandling för generaliserad ångest, då preliminära studier tyder på att detta 


kan ha god effekt på denna patientgrupp.  


 


Fysisk aktivitet kan användas som kompletterande behandling vid all form av ångest, då det 


finns grund för att förvänta en viss symtomreduktion hos dessa patienter, både akut och på 


längre sikt. Den effekt fysisk aktivitet har på verkningsmekanismer, som är relevanta för 


depression och utveckling av depression (17), antyder att fysisk aktivitet kan förebygga 


eventuell depressionsutveckling. Detta är väsentligt eftersom ångest är en viktig riskfaktor för 


att utveckla depression (60). 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 
 


De viktigaste läkemedlen i behandlingen av ångestsyndrom är antidepressiva mediciner, och 


det finns inga hinder för att kombinera dessa med fysisk aktivitet under 


läkemedelsbehandling. Några antidepressiva medel kan ge blodtrycksfall, medan andra 


däremot kan ge höjt blodtryck som biverkan. Vid sådana tillfällen bör blodtrycket 


kontrolleras, men det är sällan som det hindrar fysisk aktivitet. En del patienter kan behöva 


använda betablockare vid begränsade former av social fobi, till exempel scenskräck. 


Betablockare kan i vissa fall medföra att den fysiska arbetskapaciteten begränsas något, och 


ger ofta symtom främst i form av bentrötthet, men det är inte förknippat med någon risk (61).  


 
 


Kontraindikationer/risker  
 


För fysiskt friska personer med ångesttillstånd är fysisk aktivitet ofarlig. Risken att misstolka 


tecken på kroppsliga normala reaktioner på fysisk ansträngning (hjärtklappning, andfåddhet, 


muntorrhet) med ångestsymtom finns, och många patienter med ångestsyndrom undviker 


fysisk aktivitet av detta skäl. Att introducera fysisk aktivitet successivt för dessa, och att 


noggrant förklara att de kroppsliga reaktionerna under träning liknar den fysiologiska 


reaktionen vid ångest, är därför viktigt. För övriga kontraindikationer avseende fysisk 


aktivitet hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


 
 


Behov av medicinsk kontroll 
 


Då samsjuklighet med exempelvis hjärt-kärlsjukdom förekommer bör självfallet den som 


ordinerar en viss aktivitet ha tagit ställning till om patientens somatiska tillstånd utgör en 


kontraindikation. Ångesttillståndet i sig utgör ingen medicinsk kontraindikation för att utöva 


fysisk aktivitet. 


 


För några människor med ångestsyndrom, särskilt panikångest, är de kroppsliga symtomen 


mest plågsamma – hjärtklappning och smärtor i bröstet är vanliga. Dessa symtom liknar de 


som kan ses vid hjärtsjukdomar. Innan träning påbörjas bör dessa patienter läkarundersökas. 


Vanlig klinisk undersökning kompletterad med EKG och mätning av sköldkörtelhormon (T4) 
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är i de flesta fall fullt tillräckligt. Vid tveksamheter bör patienten hänvisas till specialist i 


allmänmedicin eller hjärtmedicin. Det är förnuftigt att göra en grundlig undersökning vid ett 


enstaka tillfälle.  


 
 


Utvärdering och uppföljning 
 


Nedan beskrivs exempel på hur utvärdering och uppföljning av uppnådda effekter kan göras 


av olika kvaliteter. För vidare läsning hänvisas även till kapitlet ”Bedöma och utvärdera 


fysisk aktivitet”. 


Fysisk aktivitetsgrad 


För uppföljningar av fysisk aktivitetsgrad kan validerade frågeformulär, exempelvis 


International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (62), aktivitetsdagbok samt 


rörelsemätare såsom stegräknare och accelerometer användas.  


Funktion/kapacitet  


Fysisk kapacitet avseende exempelvis kondition och muskelstyrka testas förslagsvis före och 


efter 2–3 månaders träning. Även längre perioder mellan testomgångarna kan förekomma. 


Om möjligt görs uppföljning efter 6–12 månader. Kondition mäts förslagsvis med 


submaximala tester. Det finns flera liknande submaximala tester (63, 64), där den mest kända 


är Åstrands cykelergometertest (63). Även om akut fysisk aktivitet reducerar sannolikheten 


för att ett panikanfall ska utlösas, kan fysisk aktivitet, särskilt med hög intensitet, upplevas 


skrämmande för personer med ångest, speciellt hos de som har panikångest. Submaximala 


tester kan därför vara att föredra. Man ska dock vara medveten om att hjärtfrekvensen (vid 


submaximala tester) kan vara något förhöjd för vissa personer med ångest.  


Sjukdomsspecifika markörer/mått på sjukdomsgrad, tecken eller symptom  


Det finns en rad frågeformulär som patienter kan fylla i, exempelvis Beck Anxiety Inventory 


score (65) och State-Trait Anxiety Inventory (66). Att regelbundet registrera ångestnivån, till 


exempel varje eller varannan vecka, gör att behandlingens resultat kan följas.  


Livskvalitet 


Flera studier använder mått på livskvalitet för att utvärdera effekten av fysisk aktivitet. Då 


dessa mått som regel omfattar komplexa dimensioner i en persons liv, är de mindre känsliga 


för förändringar. Användbara mått kan vara Quality of Life Inventory (67) eller Short Form 


Health Survey Questionnaire (SF-36) (68). 


 


  







FYSS-kapitel ÅNGESTSYNDROM  2015-03-04 
 


  


 10 


Rekommenderad fysisk aktivitet vid ångestsyndrom 


 
Behandling av panikångest med fysisk aktivitet 


Personer med panikångest bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för minskad ångest. 


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


Fysisk aktivitet kan användas som kompletterande behandling vid all form av ångest, då det 


finns grund för att förvänta en viss symtomreduktion hos dessa patienter både akut och på 


längre sikt. Här är dock det vetenskapliga underlaget begränsat. 


 


PANIKÅNGEST – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 


Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 
X  Ja, evidensen är dock begränsad. 
  Nej 


PANIKÅNGEST – BEHANDLING med fysisk aktivitet  
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom.) 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (ångest) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens:  


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig till hög 
 


> 20 
minuter/tillfälle 


3–4     


Tänk på:  


Duration per behandlingsomgång ≥ 10 veckor för varaktig ångestreduktion. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


X   Ja, komplettera med muskelstärkande fysisk aktivitet enligt allmänna rekommendationerna. 
  Nej 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Fysisk aktivitet i form av styrketräning är motiverad för patienter som inväntar 


rekommenderad behandling för generaliserad ångest, då preliminära studier tyder på att detta 


kan ha god effekt på denna patientgrupp.  


 


Det är viktigt att nivån anpassas till personens aktuella fysiska status. En praktiskt viktig 


företeelse är att många personer paradoxalt nog upplever ökad ångest när de börjar träna. 


Förklaringen till detta är att den aktivering som sker av det sympatiska nervsystemet under 


fysisk aktivitet ger hög puls, hjärtklappning, svettning och ökad andning, det vill säga samma 


fysiska reaktioner som uppstår vid stark ångest. Många personer med ångestsyndrom 


undviker därför fysisk aktivitet, eftersom de upplever att det leder till ökad ångest. Detta är 


särskilt viktigt för personer med panikångest. När man informerar om detta i förväg upplevs 


inte de kroppsliga ångestsymtomen så skrämmande och många kommer att kunna genomföra 


fysisk aktivitet med gott resultat.  
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Akuta effekter av fysisk aktivitet på risken att utlösa panikanfall 


Aerob fysisk aktivitet med hög intensitet i 15–30 minuter reducerar nästan helt risken att 


utlösa ett panikanfall inducerat med injektion/inhalation av ångestframkallande ämnen, 


jämfört med exempelvis vila eller lugn aktivitet. Måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid ångest 


Patienter med ångestsyndrom har nedsatt hjärtfrekvensvariabilitet (13), en markör förknippad 


med ökad risk för dödlighet (69, 70), och associerad med ökad dödlighet vid hjärtsjukdomar 


(71). Patienter med panikångest har förhöjd förekomst av hjärtsjukdom. Det har därför 


föreslagits att patienter med komorbid panikångest och hjärtsjukdom, liksom vid enbart 


hjärtsjukdom, bör rekommenderas fysisk aktivitet för att minska risken för förtida död (59). 


Det har föreslagits att fysisk aktivitet/träning, via ökad utsöndring av BDNF i hippocampus, 


skyddar hjärnan mot de fysiologiska konsekvenserna av stress och ångest, och på så sätt 


förebygger utveckling av depression (72). Med hänsyn till detta bör fysisk aktivitet och 


träning rekommenderas vid alla ångestsyndrom för att förebygga utveckling av depression. 


Detta är emellertid preliminära resultat och inte empiriskt dokumenterat. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Inledning 


Regelbunden fysisk aktivitet är förenat med minskad risk att insjukna i de flesta av våra stora 


folksjukdomar. Evidens för detta samband och sambandets karaktär ser dock lite olika ut för 


olika hälsotillstånd. Nedan följer en kort översikt av evidensläget baserat på två tidigare 


rapporter, ”Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report” från 2008 (1) och ”A 


systematic review of the evidence for Canada’s Physical Activity Guidelines for Adults” från 


2010 (2), samt studier som tillkommit efter dessa rapporter och som har påverkat 


evidensläget. Kapitlet beskriver samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och 


hälsotillstånd och vilken typ av studier som bidragit med evidens. I de fall det är möjligt 


beskrivs även dos–respons-sambandet (relationen mellan dosen av fysisk aktivitet och 


hälsoutfallet), effektstorleken (den riskminskning som visats i studier) samt rekommenderad 


typ och dos av fysisk aktivitet. Evidensstyrkan i detta kapitel har värderats i tre nivåer enligt 







FYSS-kapitel PREVENTION  2015-03-02 


 


 2 


den klassificering som använts i ovanstående rapporter (1, 2); stark evidens, måttlig evidens 


och begränsad evidens (och inte enligt GRADE som används i behandlingsavsnitten). 


 


Det är i första hand effekter av aerob fysisk aktivitet som studerats och evidensvärderats i den 


vetenskapliga litteraturen. Det finns endast ett fåtal studier rörande preventiva effekter av 


enbart muskelstärkande fysisk aktivitet på specifika sjukdomstillstånd och därmed inte 


tillräckligt underlag för evidensvärderingar. Däremot visar epidemiologiska studier att högre 


muskelstyrka är relaterad till minskad risk för förtida död, kardiovaskulär sjukdom, diabetes 


och åldersrelaterad funktionsnedsättning. Dessutom visar randomiserade kontrollerade studier 


och andra experimentella studier att muskelstärkande fysisk aktivitet kan påverka ett flertal 


hälsorelaterade faktorer förutom muskelmassa och styrka, såsom blodsocker, 


insulinkänslighet, blodtryck, blodfetter, kroppssammansättning, vilometabolism, bentäthet, 


minskad fallrisk bland äldre samt kan lindra rygg- och ledsmärta. Även psykiatriska tillstånd 


som ångest och depression kan lindras och förebyggas (för referenser se kapitlet 


”Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna”). Muskelstärkande fysisk aktivitet 


rekommenderas därför som komplement till aerob fysisk aktivitet av flera organisationer (3, 


4). 


 


 


Förtida död oavsett orsak  


Sambandet mellan fysisk aktivitet och förtida död oavsett orsak har undersökts i ett stort antal 


epidemiologiska observationsstudier. I de flesta av dessa studier har självrapporterad fysisk 


aktivitet från enkäter använts och studiepopulationen har följts över flera år, i vissa studier 


över flera decennier. Det finns stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet är förenat med 


en minskad risk för förtida död på cirka 30 procent hos de mest fysiskt aktiva jämfört med de 


minst aktiva (1). Sambandet har visat sig vara relativt stabilt vid jämförelser mellan kön (stark 


evidens), olika åldrar, exempelvis under/över 65 år (stark evidens), och olika etniciteter 


(måttlig evidens). Den minskade risken att dö i förtid om man är fysisk aktiv förefaller också 


vara oberoende av om individen är normalviktig, överviktig eller obes, men evidensen är 


begränsad. Vid jämförelser mellan olika doser av fysisk aktivitet finns det stark evidens för ett 


kurvlinjärt dos–respons-samband med störst skillnad i förtida död mellan de med lägst dos 


och de med bara något högre dos av fysisk aktivitet. Det finns begränsad evidens som talar för 


ett motsvarande dos–respons-samband när det gäller intensitet av fysisk aktivitet, det vill säga 


att fysisk aktivitet av högre intensitet ger ytterligare lägre risk. Sambandet mellan fysisk 


aktivitet och den minskade risken för förtida död anses i huvudsak medieras via minskad risk 


för dödlighet relaterad till hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes (2). 


 


De senaste åren har det publicerats ett flertal studier som visar att daglig stillasittande tid är 


kopplat till ökad risk för förtida död även när hänsyn tas till graden av måttlig till högintensiv 


fysisk aktivitet. I en metaanalys fann man stöd för ett dos–respons-samband (5). Risken för 


förtida död steg framför allt för individer som rapporterade stillasittande mer än 7 timmar per 


dag. För varje ytterligare timme av daglig stillasittande tid, utöver 7 timmar, ökade risken för 


förtida död med 5 procent. Evidensen för ett dos–respons-samband mellan stillasittande tid 


och förtida död får dock anses vara begränsad och det saknas evidens för att kunna identifiera 


en tydlig specifik risknivå som underlag för en rekommendation avseende daglig stillasittande 


tid.  
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Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för att dö i förtid 


Förtida död oavsett orsak – förebygga med fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Stark 


Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 


Intensitet* Duration 


minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter per vecka aerob fysisk aktivitet vara 


någon tröskelnivå, utan riskminskningen för förtida död börjar redan vid lägre nivåer (stark evidens). 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Hjärt-kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom 


Hjärt-kärlsjukdom 


Sedan 1950-talet har rikligt med epidemiologiska studier påvisat att regelbunden fysisk 


aktivitet är förenat med en minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (6, 7). En 


metaanalys från 2013 inkluderade 790 000 vuxna män och kvinnor, 18–99 år och utan tecken 


eller symtom på hjärt-kärlsjukdom vid studiestart (8). Den sammanslagna analysen för all 


hjärt-kärlsjukdom under uppföljningstiden visade en riskminskning på 24 procent hos de 


personer som var måttligt fysiskt aktiva på fritiden jämfört med de som var fysiskt inaktiva 


(stark evidens). Noteras bör att riskminskningen var ännu högre, 36 procent, hos de personer 


som hade en hög fysisk aktivitetsnivå på fritiden.  


 


Det finns således stark evidens för ett dos–respons-samband mellan regelbunden fysisk 


aktivitet och förekomst av hjärt-kärlsjukdom, och ett liknande samband finns när hjärt-


kärlsjukdom delas upp i koronar hjärtsjukdom och stroke (8). Sambandet ses hos både 


kvinnor och män i alla åldrar (stark evidens) och hos olika etniciteter (måttlig evidens), men 


Sattlemair et al. (9) har visat att riskminskningen är extra stor hos kvinnor som är fysiskt 


aktiva motsvarande fysisk aktivitet > 2 000 kcal per vecka. Regelbunden fysisk aktivitet 


genererar preventiva effekter avseende endotelfunktion, hemostas, inflammatoriska faktorer, 


fetma, insulinkänslighet, glukoskontroll, blodtryck och blodfetter, det vill säga merparten av 


de patofysiologiska mekanismer som bidrar till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom (10). 


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom 


Hjärt-kärlsjukdom – förebygga med fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 


minuter/vecka 
Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet 
antal repetitioner 


Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter per vecka aerob fysisk aktivitet vara 


någon tröskelnivå utan riskminskningen för hjärt-kärlsjukdom börjar redan vid lägre nivåer.  


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


 


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom  


Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och utveckling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom 


(KOL) är däremot sparsamt undersökt (11, 12). Den senast publicerade studien talar för att en 


hög fysisk aktivitetsnivå kan förhindra utvecklingen av KOL, troligen genom en minskad 


förekomst av bukfetma och dess negativa konsekvenser (13), men sammantaget är evidensen 


begränsad.  
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Metabola sjukdomar (diabetes och metabola syndromet) 


Ett stort antal epidemiologiska studier av prospektiv natur har sammantaget visat stark 


evidens för att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för såväl det metabola syndromet 


som typ 2-diabetes (1, 14–16). Sambanden ses hos båda könen (stark evidens), i olika 


åldersgrupper (stark evidens) och hos olika etniciteter (måttlig evidens). De epidemiologiska 


studierna visar också måttlig evidens för ett kurvlinjärt dos–respons-samband. Flertalet 


välgjorda stora kontrollerade randomiserade studier från olika delar av världen, där man 


kombinerat råd om ökad fysisk aktivitet med råd om hälsosamma matvanor, har tydligt visat 


att man radikalt (30–58 % riskminskning) kan minska risken att insjukna i typ 2-diabetes hos 


individer med nedsatt glukostolerans och det metabola syndromet (17–19).  


 


I en kinesisk studie randomiserades individer med nedsatt glukostolerans klinikvis till fyra 


olika behandlingsstrategier (kost, motion, kost och motion eller kontroll). Man fann att 


motionsråd enbart och kostråd enbart var ungefär lika effektiva och båda interventionerna 


ledde till 40 procent minskad risk att insjukna i diabetes över en period på 6 år (17). I en 


uppföljning efter drygt 20 år fann man att individerna i interventionsgrupperna hade 45 


procent lägre risk att insjukna i diabetes, 41 procent lägre förekomst av kardiovaskulära 


händelser och 29 procent lägre total dödlighet (20). Sammantaget finns det stark evidens för 


att regelbunden fysisk aktivitet motsvarande de allmänna råden minskar risken för typ 2-


diabetes med 30–40 procent (1). 


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för metabola sjukdomar 


Metabola sjukdomar (diabetes och metabola syndromet)-förebygga med fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 


minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Vid samtidig övervikt/fetma gärna aerob fysisk aktivitet 60 minuter per dag minst fem dagar i veckan. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Övervikt/fetma  


I dagens samhälle exponeras vi ständigt för risken att få i oss mer energi via mat och dryck än 


vad vi gör av med i form av basalomsättning och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har därmed 


en naturlig plats vid såväl hälsofrämjande (promotion) som sjukdomsförebyggande arbete 


(prevention) av fetma. Utgångspunkten vid primärprevention är att förhindra och skjuta upp 


insjuknande hos friska individer, det vill säga här att behålla vikten. Vi vet i dag att även efter 


betydande viktnedgång ökar möjligheten att uppnå viktstabilitet med regelbunden fysisk 


aktivitet.  


 


Viktstabilitet 
Ett stort antal undersökningar med olika studiedesigner har bidragit till stark evidens för att 


regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för viktuppgång. Ett tydligt dos–respons-samband 


mellan fysisk aktivitetsnivå å ena sidan, och BMI, midjemått och procent kroppsfett å andra 


sidan, har visats i en tvärsnittsstudie omfattande en halv miljon kineser (21). Randomiserade 


kontrollerade studier (22) har visat att de som rör sig mer går ner mer i vikt (stark evidens). I 


en prospektiv studie över 20 års tid (23) gav en inaktiv livsstil flera kilos viktuppgång till 


medelåldern, jämfört med dem som hade en oförändrad hög fysisk aktivitet. Det finns även ett 


antal metaanalyser inom området som pekar på liknande samband (24–26). Det finns enstaka 


studier som talar för att den dos som krävs för att bibehålla vikten skiljer sig mellan män och 


kvinnor och att dosbehovet ökar med åldern. I nuläget saknas dock evidens för att ge olika 


rekommendationer i syfte att hålla vikten för män respektive kvinnor, olika åldrar eller 


etnicitet (1). 


 


Allt fler forskningsresultat visar att all fysisk aktivitet kan ha positiva hälsoeffekter. Den 


fysiska aktiviteten handlar inte bara om motion och fysisk träning utan även exempelvis om 


hushållsarbete, att handla, stå i stället för att sitta och att vara i smårörelse, ja, till och med att 


skratta kan räknas. Att ofta ta paus och ställa sig upp under ett annars stillasittande arbete är 


förenat med mindre midjeomfång – oberoende av ålder, kön och etnicitet (27). Än så länge är 


det vetenskapliga underlaget begränsat för nyttan av den här typen av lågintensiv fysisk 


aktivitet (28). Många frågor kvarstår, exempelvis vilken effekt får man om man ändrar sina 


vanor, vilka är de underliggande mekanismerna och finns det något dos–respons-samband? 


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för övervikt/fetma 


Övervikt/fetma – förebygga med fysisk aktivitet 


Viktstabilitet  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 


Minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Aerob fysisk aktivitet är att föredra (stark evidens), styrketräning har sannolikt en mindre betydelse för viktstabiliteten 


(begränsad evidens) (1).  


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Viktstabilitet efter viktnedgång 
Den största riskfaktorn för att gå upp i vikt, är att man nyligen gått ner i vikt. Att hålla vikten 


efter viktnedgång är ofta en större utmaning än att gå ner i vikt. Flera metaanalyser har visat 


att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla den lägre vikten på lång 


sikt (måttlig evidens) (24, 29).  


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för att gå upp i vikt efter 


viktnedgång 


Övervikt/fetma – förebygga med fysisk aktivitet 


Viktstabilitet efter viktnedgång  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 


Intensitet* Duration 


Minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 300 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 150 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Aerob fysisk aktivitet är att föredra (stark evidens), styrketräning har sannolikt en mindre betydelse för viktstabiliteten 


(begränsad evidens) (1).  


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Rörelseapparatens sjukdomar  


Osteoporos 


Största möjliga benmassa, ”peak bone mass”, uppnås i tidig vuxen ålder och utgör en viktig 


utgångspunkt för risken att utveckla osteoporos senare i livet. En systematisk översikt visar att 


ökad fysisk aktivitet före och tidigt under puberteten kan påverka benmassan positivt, framför 


allt i de belastade delarna av skelettet (30). Det finns måttlig evidens för att träning med hög 


belastning av skelettet (”high impact”) i kombination med styrketräning kan ge 1–2 procent 


ökad bentäthet i höft och ländrygg hos premenopausala kvinnor. Träningen kan bestå av 


vertikala hopp, hoppa hopprep och löpning > 9 km/timme respektive belastande träning med 


växlande riktningar (”odd impact”) såsom hopp/skutt, step-up och snabba bollsporter som 


kombineras med styrketräning (1, 31).  


 


Det finns begränsad evidens för att styrketräning som kombineras med belastande (”impact”) 


träning kan bromsa benförlust i höft och ländrygg hos postmenopausala medelålders och äldre 


kvinnor (1, 32, 33). Denna belastande träning kan bestå av joggning som kombineras med 


trappgång och promenader (33). En tvärsnittsstudie visar samband mellan promenad på cirka 


4 900 steg per dag och normal bentäthet i höft hos postmenopausala kvinnor med kroppsvikt 


65 kg, då gånghastighet är 3,6 km/timme (34). En metaanalys visar begränsad evidens för 


ökad bentäthet i höft hos medelålders/äldre män genom styrketräning, som kombineras med 


träning med måttlig belastning av skelettet (”moderate impact”) genom vertikala hopp och 


step-up, medan effekt på ländrygg är svagare (1, 35). En tvärsnittsstudie visar betydligt högre 


bentäthet i höft och ländrygg hos 75-åriga tidigare elitidrottsmän jämfört med icke 


tävlingsidrottare (36). Positiv effekt på bentäthet av fysisk aktivitet som belastar skelettet har 


således visats på premenopausala kvinnor (måttlig evidens) och postmenopausala kvinnor och 


män (begränsad evidens), men fler studier behövs för att belysa könsspecifika träningseffekter 


på skelettet (1). Det saknas även studier på olika etniciteter och studier för att klargöra dos–


respons-samband. 


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för osteoporos 


Osteoporos – förebygga med fysisk aktivitet  


Kombination av 


Aerob fysisk aktivitet, belastande  Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Måttlig (premenopausala kvinnor) eller begränsad (postmenopausala kvinnor och män) 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet 
antal repetitioner 


Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 2 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Belastning av skelettet är viktig. Därför rekommenderas belastande aerob fysisk aktivitet som t.ex. joggning eller promenad och 


styrketräning som kombineras med annan träning med låg till hög belastning på skelettet (beroende på individens förutsättningar), såsom 
hopp med eller utan växlande riktningar (37, 38). 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 







FYSS-kapitel PREVENTION  2015-03-02 


 


 9 


Fall-/osteoporosrelaterade frakturer 


Systematiska översikter visar att fallprevention utgör en självklar åtgärd för att förhindra fall 


och fraktur (37, 39–41). Antal fall och fallrelaterade frakturer kan minskas hos äldre personer 


(≥ 65 år) som deltar i balans- och styrketräning minst 50 timmar under en träningsperiod (40). 


Enligt en metaanalys finns det stark evidens för att fysisk träning som utförs individuellt eller 


i grupp med fokus på förbättrad balans kan ge totalt 30 procent riskreduktionen av antal fall 


(41). Det finns måttlig evidens för ett omvänt samband mellan fysisk aktivitet och frakturrisk, 


det vill säga hög fysisk aktivitet ger låg frakturrisk och i synnerhet minskad risk för 


höftfraktur. Det föreligger ett dos–respons-samband där högre fysisk aktivitetsnivå relateras 


till lägre frakturrisk (måttlig evidens) (1). Miniminivåerna av fysisk aktivitet som ger minskad 


frakturrisk innebär mer än 4 timmar per vecka för promenad och mer än 1 timme per vecka 


för övrig fysisk aktivitet. Dessa nivåer kan ge frakturriskreduktion mellan 33 och 41 procent. 


Med ökad aktivitetsnivå ligger riskreduktionen mellan 36 och 68 procent (måttlig evidens) 


(1).  


 


Befolkningsbaserade studier visar att regelbunden fysisk aktivitet, minst 30 minuter per dag, 


minskar risken för kotkompression hos kvinnor över 50 år och att deltagande i intensiv fysisk 


aktivitet minskar risken för kotkompression hos äldre kvinnor (≥ 65 år) (1). Evidensen är 


emellertid svag, eftersom det dels kan vara svårt att diagnostisera kotkompression (som kan 


vara symtomfri), dels kan saknas specifika ryggövningar i olika träningsprogram (1). 


Regelbundna ryggresningsövningar kan minska risken för kotkompression hos 


postmenopausala kvinnor enligt en prospektiv studie med 10-årsuppföljning (42). Det finns 


enstaka studier som talar för att ökad fysisk aktivitet har samband med minskad risk för 


handledsfraktur hos postmenopausala kvinnor med uppföljningstid på 25 år (1). Hos tidigare 


elitidrottsmän är prevalens av handledsfraktur efter 50-årsåldern lägre än hos kontroller (43).  


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för fall/fraktur 


Fall-/osteoporosrelaterade frakturer – förebygga med fysisk aktivitet  


Kombination av 


Aerob fysisk aktivitet, belastande Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Stark (fall) och begränsad till måttlig (osteoporosrelaterade frakturer) 


Intensitet* Duration 


minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Typ av aktivitet och dos varierar mellan studier och därför är det svårt att ge exakt rekommendation. De studerade aktiviteterna 


ryms dock inom den allmänna rekommendationen men med fokus på viktbärande aerob fysisk aktivitet och muskelstärkande fysisk aktivitet. 


Balansträning är dessutom oerhört viktig för att förebygga fall och fallrelaterade frakturer bland äldre och ska alltid ingå som fysisk aktivitet 


för denna grupp t.ex. som en del av den muskelstärkande fysiska aktiviteten.  


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Sarkopeni 


Sarkopeni definieras som en förlust av muskelmassa och styrka, vilket sker med ökande ålder 


(44). Denna förlust följs också ofta av en försämrad fysisk funktion såsom långsammare 


gånghastighet och försämrad uppresningsförmåga samt förtida död (45, 46). 


 


Inverkan av fysisk aktivitet på muskelmassa 


Det finns stark evidens för att muskelmassan och muskelns tvärsnittsyta kan ökas genom 


styrketräning med hög intensitet hos äldre individer, men med ökande ålder minskar dock 


träningseffekten (måttlig evidens). Detta har bland annat visats i randomiserade kontrollerade 


studier när man studerat styrketräning, som utfördes under 4 månader av unga män och 


kvinnor där tvärsnittsytan på låret ökade med 16–23 procent, medan äldre svaga individer 


som tränade likartat fick en ökning med 2,5–9 procent. Det finns stark evidens för ett dos–


respons-samband med större ökning av muskelmassa vid högre intensitet. Det förefaller inte 


vara några könsskillnader avseende effekten av styrketräning på muskelmassa eller muskelns 


tvärsnittsyta (stark evidens), men det saknas evidens avseende olika etniciteter (1). 


 


Inverkan av fysisk aktivitet på muskelstyrka 


Randomiserade kontrollerade studier visar att det finns stark evidens för att muskelstyrkan 


kan förbättras påtagligt hos äldre individer med styrketräning och ge måttlig effekt på fysisk 


funktion. Det finns stark evidens för ett dos–respons-samband med större ökning av 


muskelstyrka vid högre intensitet. Styrketräningen kan vara utformad både som ren 


styrketräning eller i kombination med funktionell träning eller som uthållighets- och 


balansträning (1, 47). 


 


Inverkan av fysisk aktivitet på muskulär explosiv styrka 


Explosiv styrka kan beskrivas som kraftutveckling per tidsenhet, vilket innebär att en stor 


kraft som genereras snabbt ger hög explosiv styrka. Den är viktig för fysisk funktion och 


fallprevention hos äldre. Randomiserade kontrollerade studier visar på stark evidens för att 


explosiv styrka kan tränas upp med styrketräning som utförs med hög hastighet. Motståndet i 


styrketräningen är inte det avgörande för om träningen ger en ökad explosiv styrka, utan det 


som är viktigast är att träningen utförs med en hög hastighet. Motstånd som kan användas kan 


ligga mellan 20–80 procent av ett repetitionsmaximum (1 RM) (1).  


 


Artros  


Artros kan uppkomma genom en rad olika mekanismer. Riskfaktorer som kan modifieras med 


förändring i fysisk aktivitetsnivå och målinriktad träning inkluderar ledskada, övervikt, 


muskelsvaghet, fysisk inaktivitet och vissa elitidrotter eller tunga arbeten. Akuta skador i knä 


och höft är vanligt i idrott och utgör en väsentlig riskfaktor för framtida artrosutveckling (48). 


Cirka hälften av dem som får en knäskada har utvecklat artros som syns på röntgen 15 år 


senare (49). Att förebygga ledskador är därför att jämställa med primärprevention av artros 


och ska prioriteras därefter. Det finns stark evidens för att specifik träning utförd ett par 


gånger i veckan under cirka 15 minuter i samband med uppvärmning för idrotter som 


exempelvis fotboll och handboll, kan förebygga varannan knäskada (50). 


 


Det finns flera okontrollerade epidemiologiska studier som kan sammanfattas med att lagom 


fysisk aktivitet verkar skydda mot artrosutveckling, medan alltför lite eller alltför mycket 


fysisk aktivitet kan bidra till artrosutveckling (begränsad evidens) (51, 52). Riskfaktorer som 


bidrar till att överbelasta leden under lång tid, och på så sätt leda till artros, är övervikt, tungt 
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arbete och vissa elitidrotter (48). Trots att det kan uppfattas som paradoxalt, bidrar också 


muskelsvaghet till en överbelastning av leden vilket kan leda till artrosutveckling (53).  


 


Artros utvecklas långsamt och det kan ta flera årtionden från utlösande faktor (t.ex. en 


ledskada), till dess att strukturella tecken kan ses på röntgen eller kronisk smärta har 


utvecklats. Denna period kan användas till att skjuta upp eller förhindra besvär hos dem med 


hög risk att utveckla artros. Då det verkar som att lagom belastning är bäst för leden betyder 


det att vissa individer kan behöva minska eller modifiera sin fysiska aktivitet, medan andra 


behöver öka den. Medan minskning eller modifiering av fysisk aktivitet är aktuellt för ett 


mindre antal, behövs en ökning av fysisk aktivitet för flertalet för att minska eller undgå 


artrossymtom. Oavsett bakomliggande riskfaktorer är träning riktad speciellt mot att öka 


stabiliteten och funktionsförmågan i leden bra för alla.  


 


Vid redan uppkommen sjukdom finns stark evidens för att träning och viktreduktion minskar 


ledsmärta och förbättrar funktionen (54).  
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Mental ohälsa 


Depressiva symtom och depression 


Det finns stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet är förenad med lägre risk att 


drabbas av depression enligt PAGAC-rapporten från 2008 (1). Ett trettiotal prospektiva 


observationsstudier visar att risken att utveckla depressiva symtom är runt 25 till 30 procent 


lägre bland individer som är fysiskt aktiva jämfört med de som är inaktiva (stark evidens) (1). 


Senare studier bekräftar att risken att drabbas av depression är lägre bland individer som är 


fysiskt aktiva (55). Majoritet av de studier visar en effekt på en dos som ligger omkring de 


allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet. Således är vår samlade bedömning att 


evidensstyrkan för rekommenderad dos är stark. Några studier talar för att även en lägre dos 


av fysisk aktivitet än de allmänna rekommendationerna kan ge en preventiv effekt, men 


evidensstyrkan för detta är begränsad (55).  


 


Den förebyggande effekten av fysisk aktivitet för depression verkar vara oberoende av kön, 


ålder eller etnicitet (begränsad evidens) och det finns måttlig evidens för ett dos–respons-


samband (1, 55). Sambandet mellan depression och fysisk aktivitet förklaras av både 


psykologiska och fysiologiska mekanismer. Bland de psykologiska räknas påverkan på 


självkänsla och den egna tilltron att bemästra situationer. Bland de fysiologiska räknas 


påverkan på neuropeptider, tillväxtfaktorer och nybildning av celler i hjärnan. 


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för depression 


Depressiva symtom och depression – förebygga med fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 


minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter aerob fysisk aktivitet per vecka vara 


någon tröskelnivå, utan riskminskningen för depressiva symtom och depression börjar redan vid lägre nivåer. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


 


Ångest 


Det finns begränsad evidens för att fysisk aktivitet kan förebygga ångest (1). Nationella 


preventionsstudien som genomfördes i USA under 2003 visade att risken att utveckla någon 


ångestdiagnos, inklusive generaliserad ångest och specifika ångesttillstånd, är klart lägre (43 


%) hos individer som var regelbundet aktiva jämfört med inaktiva (56). Dosering avseende 


fysisk aktivitet som förebyggande av ångest är svårt att precisera främst på grund av att för få 


studier är genomförda.  


 
Demenssjukdomar  


Regelbunden fysisk aktivitet är förenad med lägre risk att utveckla demenssjukdom och 
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kognitiv nedsättning bland äldre (stark evidens) (1). Merparten av studierna avseende 


insjuknande av demens är prospektiva observationsstudier. I en metaanalys som inkluderade 


15 prospektiva studier fann man 38 procent lägre risk att utveckla kognitiv nedsättning hos de 


som var aktiva jämfört med inaktiva individer (57). De förebyggande effekterna var 


signifikanta redan vid låg till måttlig dos av fysisk aktivitet. Ett antal randomiserade 


kontrollerade prövningar bekräftar att fysisk träning kan förebygga utvecklingen av kognitiv 


nedsättning bland äldre.  


 


Betydelsen av fysisk aktivitet för kognitiv funktion har framför allt studerats hos medelålders 


eller äldre individer och det är också i dessa grupper som man uppvisar störst effekt. Yngre 


individer har oftast relativt bra kognitiv funktion, som då är svårare att påverka. Det finns en 


antydan till att effekterna skulle vara större hos män, men det behövs mer forskning för att 


kunna fastställa om så är fallet. Effektstorleken ligger kring 20–30 procent lägre risk att 


utveckla demenssjukdom hos de som tränar regelbundet och detta gäller främst äldre 


individer. Evidens är begränsad för ett dos–respons-samband när det avser förebyggande av 


demens. I en nyligen publicerad metaanalys konstaterade författarna att hos en tredjedel av 


alla personer som får Alzheimers sjukdom beror detta på faktorer som potentiellt går att 


påverka. Fysisk inaktivitet visade sig vara den största bidragande faktorn med 21 procents 


riskökning (58).  


 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för demenssjukdom 


Demenssjukdomar – förebygga med fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Begränsad till måttlig 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 


minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


 


Stressrelaterad ohälsa  


Sambandet mellan fysisk aktivitet och stress är mångfacetterat inte minst på grund av att 


begreppet stress hanteras olika både inom forskningen men även inom hälso- och sjukvården. 


Kardiovaskulära och metabola sjukdomar kan i vissa fall vara relaterade till stress och det 


preventiva perspektivet avseende denna aspekt har diskuteras tidigare i detta kapitel. Även det 


preventiva perspektivet avseende mentala symtom kopplade till stress, främst depression, 


ångest och kognitiv nedsättning, diskuteras här ovan. Vidare finns det begränsad evidens för 


att individer som rapporterar någon form av aktivitet upplever mindre stress än de som är 


inaktiva (1), och att regelbunden fysisk aktivitet kan skydda mot utvecklingen av 


stressrelaterade hälsoproblem (59). Det finns också begränsad evidens för att regelbunden 


aktivitet kan förebygga sömnproblem (1), vilket är vanligt förekommande hos de som söker 


för stressrelaterad ohälsa.  


 


Sammanfattningsvis finns det flera olika skäl att anta att fysisk aktivitet har betydelse som 
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förebyggande av stressrelaterad ohälsa. Evidensstyrkan avseende prevention varierar dock 


beroende på vilket symtom/sjukdomstillstånd det gäller. Psykosocial stress är en riskfaktor för 


flera sjukdomstillstånd, såsom depression och hjärt-kärlsjukdom, där evidens för prevention 


är stark. I PAGAC-rapporten bedöms effektstorleken vara kring 20–30 procent reducerad risk 


att individer som är fysisk aktiva rapporterar hög stressnivå (1). Det föreligger inte tillräcklig 


evidens för att kunna uttala sig om dos–respons-samband.  
 


Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för stressrelaterad ohälsa 


Stressrelaterad ohälsa – förebygga med fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet 


Rekommendationens evidensstyrka: Begränsad till måttlig 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 


minuter/vecka 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet 


antal repetitioner 


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


Eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerad 


Undvik långvarigt stillasittande 


Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter per vecka aerob fysisk aktivitet vara någon 


tröskelnivå utan riskminskningen för stressrelaterad ohälsa börjar redan vid lägre nivåer. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Tabell 1. Fysisk aktivitet (FA) som prevention, sammanfattning. 


Hälsotillstånd Typ av studier
a
 Typ av samband Effektstorlekb Rekommenderad dos 


Förtida död oavsett 


orsak 


3a omfattande Omvänt samband mellan 


dos av FA och risk för 
förtida död  


Evidensstyrka: stark 


30 % 


Evidensstyrka: stark 


Allmänna rek.c 


Evidensstyrka: stark 


 


Hjärt-kärlsjukdom 


 


Kranskärlssjukdom och 
stroke: 3a omfattande  


 


 


Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 


hjärt-kärlsjukdom 


Evidensstyrka: stark 


24–36 % 


Evidensstyrka: stark 


Allmänna rek.c 


Evidensstyrka: stark 


 


Metabola sjukdomar Typ 2 diabetes: 2a (få) 
och 3a (måttligt antal)  


 


Metabola syndromet: 
3a/3b (måttligt antal)  


Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 


typ 2-diabetes och 


metabola syndromet  


Evidensstyrka: stark 


30–40 % 


Evidensstyrka: stark 


Allmänna rek.c 


Evidensstyrka: stark 


 


Övervikt/fetma 


Viktstabilitet 


 


1, 2a och 3a   


 


Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 


övervikt/fetma  


Evidensstyrka: stark 


Muskelstärkande fysisk 


aktivitet kan vara 


gynnsamt för 
viktstabilitet 


Evidensstyrka: måttlig 


 Allmänna rek.c 


Evidensstyrka: måttlig 


 


Övervikt/fetma 


Viktstabilitet efter 


viktnedgång 


2  


 


Omvänt samband mellan 
dos av FA och risken att 


gå upp i vikt efter 


viktnedgång  


Evidensstyrka: måttlig 


 Allmänna rek.c med 
dubbel dos aerob FA 


Evidensstyrka: måttlig 


 


Rörelseapparatens 


sjukdomar 


Osteoporos 


Bentäthet 


1, 2a Omvänt samband mellan 


dos av FA och risk för 


låg bentäthet 


Evidensstyrka: måttlig 


1–2 % ökad bentäthet 


Evidensstyrka: måttlig 


Allmänna rek.c med 


fokus på viktbärande 


aerob FA och 
muskelstärkande FA 


Evidensstyrka: måttlig 


för premenopausala 
kvinnor och begränsad 


för män och för 


postmenopausala 
kvinnor  


 


Rörelseapparatens 


sjukdomar 


Fall-


/osteoporosrelaterade 


frakturer 


 


Fall:1 


Fraktur: 3a 


Fall: Omvänt samband 
mellan dos av FA och 


risk för fall bland äldre 


Evidensstyrka: stark 


Fraktur: Omvänt 


samband mellan dos av 


FA och risk för 
höftfraktur bland äldre 


Evidensstyrka: måttlig 


Fall: 30 % riskreduktion 
bland äldre 


Evidensstyrka: stark 


Fraktur: 36–68 % 
riskreduktion vid de högst 


nivåerna av FA 


Evidensstyrka: måttlig 


Fall: Allmänna rek.c med 
fokus på viktbärande 


aerob FA och 


muskelstärkande FA  


Evidensstyrka: stark 


Fraktur: Allmänna rek.c 


med fokus på 
viktbärande aerob FA 


och muskelstärkande FA 


Evidensstyrka: 
begränsad till måttlig 
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Rörelseapparatens 


sjukdomar 


Artros 


 


3a Låg till måttlig dos FA 
kan förebygga artros  


Evidensstyrka: 


begränsad 


  


Rörelseapparatens 


sjukdomar 


Sarkopeni 


 


1 Muskelstärkande FA kan 
öka muskelmassa, 


muskelstyrka, 


explosivitet (power) och 
muskulär uthållighet 


Evidensstyrka: stark 


 Muskelstyrka: progressiv 
muskelstärkande fysisk 


aktivitet 60–80 % 1 RM 


Evidensstyrka: stark 


 


Mental ohälsa 1, 2a, 3a och 3b Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 


depression och demens 


Evidensstyrka: stark 


20–30 % för både 
depression och demens 


Evidensstyrka: stark för 


båda 


Allmänna rek.c 


Evidensstyrka: Stark för 


depression, begränsad 


till måttligt för demens 


a) Typ av studier: 1 = RCT (randomized controlled trial) eller metaanalys utan stora begränsningar, 2a = RCT med betydande 
begränsningar, 2b = icke randomiserade kliniska studier, 3a = väldesignade prospektiva kohortstudier eller fall-kontrollstudier, 3b = 


svagare prospektiva kohortstudier, fall-kontrollstudier eller tvärsnittsstudier, 4 = inte adekvata studier. 


b) Effektstorlek: Den riskminskning som visats i studier.  


c) Allmänna rek. = Allmän rekommendation om aerob fysisk aktivitet för vuxna: minst 150 minuter per vecka, minst måttlig intensitet eller 


minst 75 minuter per vecka, hög intensitet eller en kombination av dessa alternativ (se kapitel ”Rekommendationer om fysisk aktivitet för 


vuxna”). Förutom detta ingår muskelstärkande fysisk aktivitet i den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet men 
muskelstärkande aktivitet är inte evidensgraderad på motsvarande sätt som aerob fysisk aktivitet. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Sammanfattning 


 Alla vuxna rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet av såväl aerob som 


muskelstärkande karaktär 


 Det finns ett dos–respons-samband som innebär att ytterligare hälsovinster kan nås om 


man ökar mängden fysisk aktivitet utöver den lägsta rekommenderade dosen. 


 Vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna och gradvis ökning av tid och 


intensitet minskar riskerna.  


 Längre perioder av stillasittande bör undvikas. 


 


 


 


Rekommendationer om fysisk aktivitet med primärt syfte  


att främja hälsan  


De gällande rekommendationerna om fysisk aktivitet är framtagna/reviderade av 


Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), och antagna av Svenska Läkaresällskapet (SLS) 


2011 samt ersätter de tidigare från 2001 (1). ”Dessa rekommendationer syftar till att ge ett 


hållfast underlag för vad som är vetenskapligt belagt vad gäller allmänna rekommendationer 


om fysisk aktivitet för den vuxna befolkningen, till politiker och andra beslutsfattare”, till 


sjukvårdens alla aktörer och intressenter samt till allmänheten i vid bemärkelse.  


De aktuella rekommendationerna om fysisk aktivitet gäller för alla vuxna från 18 år och 


uppåt, det vill säga även för äldre (se nedan och kapitel ”Rekommendationer om fysisk 


aktivitet för äldre”). För barn och ungdomar däremot gäller särskilda rekommendationer om 


fysisk aktivitet (se kapitel ”Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar” 


och www.yfa.se).  


Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott 


och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form 


av exempelvis promenader och cykling.  
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För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att 


bevara eller förbättra fysisk kapacitet som kondition och styrka rekommenderas följande (se 


figur 1, ”Arena fysisk aktivitet” ): 


1.  Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt 


minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet 


rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas på minst tre av 


veckans dagar. Måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Mer fysisk aktivitet 


ger ytterligare hälsoeffekter.  


2.  Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av 


kroppens stora muskelgrupper. 


3.  Äldre (här definierat som vuxna personer över 65 år) bör även träna balans.  


4.  Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) 


med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som 


har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.  


En fullständig beskrivning av rekommendationerna finns i slutet av detta kapitel. 


De aktuella rekommendationerna från 2011 om fysisk aktivitet har som primärt syfte att 


främja hälsa (1). Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet, som att exempelvis förebygga hjärt-


kärlsjukdom, har inte kunnat påvisas vara större vid hög jämfört med måttlig intensitet, vid 


samma dos. Just därför har denna rekommendation två intensitetsalternativ, måttlig och hög. 


Måttlig intensitet kan bytas till hög intensitet och omvänt. För samma dos (intensitet x tid) 


justerar man tiden – måttlig intensitet minst 150 minuter och hög intensitet minst 75 minuter. 


Samma dos (intensitet x tid) ger samma effekt vad gäller hälsan. Måttlig intensitet ger en 


ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.  


En delkomponent i hälsobegreppet är att ha god fysisk kapacitet som kondition och styrka. 


Viktigt att känna till är att en större konditionsförbättring kan uppnås om måttlig intensitet 


byts ut mot hög intensitet (enligt punkt 1 ovan) samtidigt som träningstiden kan halveras 


(d.v.s. samma dos). Man får en ”dubbelvinst” genom större effekt på kondition på kortare tid.  


Det är även viktigt att känna till att vid måttlig intensitet är riskerna (till exempel risk för 


muskuloskeletala skador) med fysisk aktivitet mycket låga. Riskerna ökar däremot vid hög 


intensitet, speciellt för personer som inte tidigare tränat på hög intensitet eller med någon 


form av kronisk sjukdom (se kapitlet ”Fysisk aktivitet och plötslig hjärtdöd”). Gradvis ökning 


av intensitet över flera veckor minskar dock riskerna.  
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Figur 1. Arenan (gröna plattan) beskriver olika dimensioner av fysisk aktivitet med fokus på 


rekommenderad dos av fysisk aktivitet (den centrala delen av arenan) med kravet att intensiteten ska vara 


minst måttlig och innefatta såväl aerob som muskelstärkande fysisk aktivitet. Den rekommenderade dosen 


utgör en del av individens totala fysiska aktivitet, det vill säga all rörelse under dygnet. Det gråa området 


beskriver den vakna delen av dygnet då man är fysiskt inaktiv, till exempel sitter, står stilla eller ligger 


(energiförbrukning lägre eller lika med 1,5 MET). I rekommendationen ingår även att stillasittande under 


långa perioder bör undvikas. Om den rekommenderade dosen av aerob fysisk aktivitet inte uppnås 


klassificeras man i vetenskaplig litteratur som otillräckligt fysiskt aktiv (se kapitel ”Fysisk aktivitet – 


begrepp och definitioner”).   


 


 


Vad är nytt i rekommendationerna från 2011?  


Även om det grundläggande budskapet i de aktuella rekommendationerna är väsentligen 


detsamma som i tidigare rekommendationer, det vill säga att en viss dos av fysisk aktivitet ger 


vissa hälsovinster och att det finns ett dos–respons-förhållande (”mer är bättre”), finns flera 


nyheter. 


 De aktuella rekommendationerna från 2011 gäller för vuxna (18 år och uppåt) till 


skillnad från de tidigare från 2001 som gällde för ”alla”. Rekommendationer om fysisk 


aktivitet för barn, som behöver mer fysisk aktivitet än vuxna, återfinns i kapitlet 


”Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar”. 


 Rekommendationerna anger dosen per vecka i stället för per dag (minst 150 minuter 


vid måttlig intensitet och minst 75 minuter vid hög intensitet). 


 Rekommendationerna anger också att måttlig intensitet kan bytas mot hög intensitet 


och då samtidigt minska tiden för den aktuella fysiska aktiviteten.  
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o Exempel på fysiska aktiviteter som uppfyller rekommendationen vid måttlig 


intensitet: 30 minuter x 5 dagar = 150 minuter per vecka eller 50 minuter x 3 


dagar = 150 minuter per vecka. Således ryms det tidigare budskapet ”30 


minuter under de flesta av veckans dagar” även inom de nya 


rekommendationerna. Skillnaden är att det nu ges utrymme för andra varianter 


under förutsättning att man når minst 150 minuter per vecka vid måttlig 


intensitet.  


o Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller rekommendationen vid hög 


intensitet: 25 minuter x 3 dagar = 75 minuter per vecka eller 15 minuter x 5 


dagar = 75 minuter.  


o Samtliga dessa exempel på fysisk aktivitet med varierande intensitet, duration 


och frekvens motsvarar en och samma dos (energiförbrukning). 


o Observera att den fysiska aktiviteten bör spridas på flera av veckans dagar 


(minst tre) och att man också kan blanda fysiska aktiviteter av måttlig och hög 


intensitet under veckan. 


 Muskelstärkande aktiviteter bör utföras minst 2 gånger per vecka för alla vuxna (18 år 


och uppåt). 


 Äldre (individer över 65 år) bör träna balans (tillägg till den allmänna 


rekommendationen). 


 Gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva. 


 För individer med kroniska sjukdomar hänvisas till www.fyss.se för specifika 


rekommendationer om fysisk aktivitet.  


 Långvarigt stillasittande bör undvikas. Mer forskning behövs dock för att kunna 


precisera vad som menas med långvarigt stillasittande i minuter och timmar.  


 Risker och nytta med fysisk aktivitet belyses. 


 


 


Inga separata rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre 


Rekommendationerna om fysisk aktivitet är i stort sett desamma för alla vuxna oavsett ålder. 


Vuxna över 65 år rekommenderas som tillägg att även träna balans. Ibland kan det vara så att 


träning av balans och styrka bör föregå aerob fysisk aktivitet exempelvis på grund av att 


alltför stor muskelsvaghet och/eller fallrisk föreligger. Dessutom poängteras att äldre, som 


inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Se 


även kapitlet ”Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre” och referens (2). 


 


 


Olika former av fysisk aktivitet och dos–respons  


Aerob fysisk aktivitet och hälsa  


Rekommendationerna om fysisk aktivitet, med primärt syfte att främja hälsa, tar sin 


utgångspunkt i den kunskap som finns om dos–respons-sambandet mellan fysisk aktivitet och 


hälsa. Fysisk aktivitet har olika dimensioner som intensitet, varaktighet (duration) och 


frekvens. Den totala mängden/dosen fysisk aktivitet (produkten av intensitet, duration och 


frekvens) är relaterad till olika hälsovinster i så kallade dos–respons-samband. 



http://www.fyss.se/
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Mängden/dosen fysisk aktivitet kan uttryckas med hjälp av energimått, såsom kilokalorier 


(kcal), kilojoule (kJ) eller metabol ekvivalent (MET). Dessa dos–respons-samband bygger på 


epidemiologiska studier, det vill säga studier på befolkningsnivå som oftast inkluderar 


tiotusentals individer. Den fysiska aktiviteten är dock självvald vilket kan vara en svaghet i 


vetenskapliga sammanhang, även om mycket välkontrollerade epidemiologiska studier kan nå 


hög evidensstyrka. Orsakssambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa ges dock stöd av 


randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) och mekanistiska studier. För fördjupad 


läsning se kapitlen ”Fysisk aktivet som prevention” och ”Biologiska effekter av fysisk 


aktivitet” samt referenserna (3–9). 


Dos–respons-förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsa framstår som ett så kallat 


kurvolinjärt samband (figur 2). Rekommendationerna om fysisk aktivitet är baserade på detta 


dos–respons-samband och nivån för rekommendationen är satt vid 30 procents riskreduktion 


för sjukdom vi önskar förebygga (6). Halva dosen av rekommendationen kan ge 15 procents 


riskreduktion (10) och platån för det kurvolinjära förhållandet ligger runt 50 procents 


riskreduktion (6).  


Troligen ser dos–respons-sambandet lite olika ut för de olika hälsovinster (till exempel när det 


gäller att förebygga diabetes, osteoporos, psykisk ohälsa, övervikt och hjärt-kärlsjukdom), 


men detta är inte tillräckligt studerat för att ge specifika rekommendationer för olika typer av 


hälsovinster. Rekommendationerna om fysisk aktivitet och förväntad hälsoeffekt är också 


avhängigt av utgångsläget, såväl vad gäller aktivitetsnivå som riskprofil. Det innebär att ju 


lägre aktivitetsnivå en person befinner sig på och ju sämre riskprofilen är, desto större effekt 


kan förväntas om aktivitetsnivån höjs. Det är således visat att det är störst hälsoskillnad 


mellan personer som är fysiskt inaktiva och personer som är fysiskt aktiva på måttlig nivå. 


Det innebär att betydande hälsovinster på befolkningsnivå kan uppnås om många fysiskt 


inaktiva ökar sin fysiska aktivitet till måttlig nivå, det vill säga uppnår rekommendationen om 


fysisk aktivitet. 


Kurvan för dos–respons-sambandet för risker vid fysisk aktivitet, som till exempel risk för 


muskuloskeletala skador och kardiovaskulära komplikationer, är ”högerförskjuten”, det vill 


säga riskökningen sker först vid högre doser (6, 11, 12) – se även avsnitt om risker nedan.  


 
Figur 2. Figuren beskriver dos–respons-sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa (benämnt hälsovinst i 


figuren). Hälsovinsten är störst om man går från låg till måttlig dos av fysisk aktivitet. Figuren beskriver även 


dos–respons-sambandet mellan fysisk aktivitet och risker för muskuloskeletal skador eller kardiovaskulära 


komplikationer (benämnt risker i figuren). Risken ökar mest när man går från måttlig/hög till mycket hög dos. 
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Muskelstärkande fysisk aktivitet och hälsa  


Rekommendationer om muskelstärkande fysisk aktivitet har funnits med i internationella 


riktlinjer, så kallade guidelines, i nästan 25 år. American College of Sports Medicine (ACSM) 


inkluderade styrketräning i sina ”fitnessrekommendationer” redan 1990 (13) och 


muskelstärkande fysisk aktivitet inkluderades i hälsofrämjande rekommendationer 1996 (14) 


(tabell 1, bilaga). De nya svenska rekommendationerna från 2011 inkluderar nu 


muskelstärkande fysisk aktivitet (till skillnad från 2001). Anledningen till att muskelstärkande 


fysisk aktivitet/styrketräning rekommenderas på befolkningsnivå är att forskningen visar att 


denna typ av fysisk aktivitet i likhet med aerob fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter. 


Epidemiologiska studier visar att högre muskelstyrka är relaterad till minskad risk för förtida 


död, kardiovaskulär sjukdom och åldersrelaterad funktionsnedsättning (15, 16). Till skillnad 


från aerob fysisk aktivitet har inga tydliga dos–respons-förhållanden kunnat påvisas mellan 


graden av styrka/muskelstärkande fysisk aktivitet och hälsa. Det betyder inte att ett dos–


respons-förhållanden inte skulle kunna finnas, men det saknas studier.  


Utöver de epidemiologiska studierna har ett flertal RCT-studier och andra experimentella 


studier visat att styrketräning kan påverka ett flertal hälsorelaterade faktorer förutom 


muskelmassa och styrka, såsom blodsocker, insulinkänslighet, blodtryck, blodfetter, 


kroppssammansättning, vilometabolismen, bentäthet, minskad fallrisk bland äldre samt kan 


lindra rygg- och ledsmärta. Även psykiatriska tillstånd som ångest och depression kan lindras 


och förbyggas (15–17).  


 


Stillasittande och ohälsa 


Stillasittande eller fysisk inaktivitet definieras i FYSS som vaken tid med avsaknad av eller 


endast litet inslag av kroppsrörelser och därmed också låg energiförbrukning (≤ 1,5 MET) 


som till exempel sittande eller liggande.  


Anledningen till att en minskning av långa perioder av stillasittande finns med i de aktuella 


rekommendationerna är att ny forskning har visat att längre stunder av stillasittande, obe-


roende av fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet, innebär ökad risk för ohälsa och 


förtida död (18–21). Möjligt är att längre stunder av stillasittande minskar mängden av fysisk 


aktivitet på låg intensitet (1,5–3 MET), och att även denna typ av fysisk aktivitet kan ha 


positiva hälsoeffekter.  


Maher et al. visade nyligen att det inte fanns någon oberoende effekt av stillasittande på 


kardiovaskulära riskfaktorer, då man statistiskt tog hänsyn till all fysisk aktivitet, det vill säga 


även fysisk aktivitet på låg intensitet (19). Forskningen kring stillasittande och ohälsa är dock 


i sin linda, och i dagsläget finns ännu inga specifika rekommendationer kring hur länge man 


maximalt kan vara stillasittande under en dag eller vecka eller vilken typ av avbrott och hur 


långa avbrott från stillasittande som minskar risken för ohälsa. Däremot finns tillräckligt stöd 


för att uppmuntra till avbrott i sittandet (22–24), vilket nu är inkluderat i de svenska 


rekommendationerna. Läs mer i kapitlen ”Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner” och 


”Fysisk aktivitet som prevention”. 


 


Rekommendationer om fysisk aktivitet i två spår – paradigmskifte 


Utveckling av rekommendationer om fysisk aktivitet har skett i ”två spår” – ”fitness-spåret” 


och ”hälsospåret” (tabell 1, appendix). De första rekommendationerna om fysisk aktivitet 


utgavs av ACSM (s.k. position stands) med primärt syfte att främja fitness (fysisk kapacitet) 
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och har reviderats fyra gånger (1978, 1990, 1995 och 2011) (13, 15, 25, 26). De senaste 


rekommendationerna från ACSM integrerar dock de två spåren fitness och hälsa (tabell 1).   


 


De nu aktuella svenska rekommendationerna om fysisk aktivitet från 2011 bygger 


huvudsakligen på hälsospåret. Detta spår fick sitt genombrott i och med en amerikansk 


publikation om ”30 minuter per dag” från Center for Disease Control and Prevention (CDC) 


och ACSM som publicerades 1995 (27) av 20 experter inom områdena epidemiologi, 


fysiologi och medicin med ytterligare vetenskaplig fördjupning i ”Physical activity and health 


– a report of the Surgeon General” (14). En revidering av 30 minuter per dag till 150 minuter 


per vecka initierades av American Heart Association (AHA) och ACSM 2007 (28) med 


vetenskaplig fördjupning i Physical Activity Guidelines Advisory Committee (PAGAC) (6) 


och med samhällsriktad information i Physical Activity Guidelines for Americans (PAGA) 


(29). Världshälsoorganisationen (WHO) (30) antog 2010 dessa amerikanska 


rekommendationer med stöd av även kanadensiska rekommendationer (9). Revideringen från 


minst 30 minuter per dag till minst 150 minuter per vecka ger en större frihetsgrad för 


individen men rymmer tidigare budskap om minst 30 minuter per dag.  


Publikationen från 1995 (27) innebar ett paradigmskifte. Det nya budskapet var att 


hälsoeffekter av fysisk aktivitet kan uppnås om aktivitet utfördes med måttlig intensitet, 


exempelvis raska promenader 30 minuter per dag, och att ”träningen” kunde delas upp i 


portioner om minst 10 minuter. I tidigare rekommendationer om fysisk aktivitet från ACSM 


1978 och 1990 (13, 25) (tabell 2), vars primära syfte var att öka den fysiska kapaciteten 


(fitness), rekommenderades högre intensitet och sammanhängande ”träningspass” vilket 


innebar ombyte till träningskläder. I och med det nya budskapet ansågs att fler fysiskt inaktiva 


skulle kunna öka sin fysiska aktivitet och att betydande hälsoeffekter på så väl individ- som 


befolkningsnivå kunde nås. 


Trettio minuters fysisk aktivitet, minst måttlig intensitet, 5 dagar per vecka motsvarar en 


energiförbrukning på cirka 150 kcal per dag eller cirka 750 (5 dagar) till 1 050 (7 dagar) kcal 


per vecka. Valet av just 30 minuter (150 kcal) baserar sig på studier där man fann att risken 


för förtida död reducerades redan vid 70 kcal per dag, men att risken minskade ytterligare om 


energiförbrukningen uppgick till cirka 150 kcal per dag (31–33). Den höga frekvensen, det 


vill säga minst 5 dagar per vecka, är väsentlig för en hög sammanlagd energiförbrukning över 


tiden och samtidigt kunna ”utnyttja” vardagsaktiviteterna. Ur praktisk synvinkel är det lättare 


att öka sin fysiska aktivitet om just vardagsaktiviteter på måttlig intensitet kan utnyttjas. 


 


 


Rekommendationer om fysisk aktivitet med primärt syfte att främja 


fysisk kapacitet (fitness) – kondition, styrka, rörlighet  


En av de första rekommendationerna om fysisk aktivitet handlade om konditionsträning och 


utgavs av ACSM 1978 och har sedan dess reviderats 1990,1998 och 2011 (13, 15, 25, 26). I 


den andra versionen från 1990 inkluderades även styrke- och rörlighetsträning. Den tredje 


versionen från 1998 (26) om kondition, styrka och rörlighet jämför rekommendationerna 


rörande fysisk kapacitet med de ”hälsofrämjande” rekommendationerna. Den senaste 


versionen från 2011 inkluderar även motorik och integrerar de olika rekommendationerna om 


fysisk aktivitet, fysisk kapacitet (kondition/styrka/fitness) och hälsa även om fokus ligger på 


fitness (15) (se tabell 1 och tabell 2). 


Rekommendationer för kondition och styrka bygger, till skillnad från de hälsofrämjande, på 


ett dos–respons-förhållande mellan å ena sidan träningens intensitet, duration eller frekvens, 
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och å andra sidan mått på kondition, såsom maximal syreupptagningsförmåga eller mått på 


styrka. Dessa samband har erhållits genom ett stort antal experimentella studier – 


träningsstudier.  


Till skillnad från de samband som setts i epidemiologiska studier mellan hälsovinster och 


dosen/mängden fysisk aktivitet verkar sambandet mellan konditionsförbättring och fysisk 


aktivitet vara mer beroende av intensiteten. 


Träning utförd på en högre intensitet och kortare tid ger en större konditionsförbättring än 


motsvarande mängd/dos träning utförd med en lägre intensitet och längre tid (15, 34–37). Vid 


högre intensitet bör man dock tänka på att kroppen behöver återhämtning för optimal 


träningseffekt, det vill säga man bör lägga in vilodagar. När det gäller att förbättra kondition 


bör en viss intensitet uppnås för att erhålla optimala effekter, en intensitet som för de flesta 


individer är högre än måttlig vid aerob fysisk aktivitet (15, 34–36). Viktigt att komma ihåg är 


också att riskerna med fysisk aktivitet ökar vid hög intensitet (se nedan och kapitlet ”Fysisk 


aktivitet och plötslig hjärtdöd”). Detta är anledningen till att ACSM:s rekommendationer i 


första hand riktar sig till friska individer. Observera att träning av kondition och styrka även 


leder till en förbättrad hälsa förutom att träningen ger specifika effekter i form av förbättrad 


fysisk kapacitet (se även kapitel ”Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner”). 


 
Tabell 2. Rekommendationer för kondition, styrka och rörlighet från American College of Sports Medicine 


(ACSM) 2011 (15). 


Typ av träning Frekvens Intensitet/belastning Duration/omfattning 


Konditionsträning ≥ 3 dagar/vecka  


 


 


 


3–5 dagar/vecka 


Måttlig intensitet:  


40–59 % av HRR/VO2R* 


64–76 % av maxHF** 


12–13 enligt Borg RPE skala*** 


Hög intensitet: 


60–89 % av HRR/VO2R 


77–95 % av maxHF 


14–17 enligt Borg RPE skala 


30–60 min. per dag 


 (150 min. per vecka)  


 


 


20–60 min. per dag  


(75 min. per vecka) 


Styrketräning 2–3 dagar/vecka 8–12 RM****  


(70–84 % av 1 RM) 


 


Minst 1 set med 


8–10 övningar, större 


muskelgrupper. 


Rörlighet ≥ 2–3 dagar/vecka Statisk eller dynamisk rörlighet Alla större muskelgrupper.  


*HRR= Hjärtfrekvensreserven 


**MaxHF = Maximal hjärtfrekvens 
***RPE = Borgs ratings of perceived exertion skala 6-20 (För mer information se kapitel ”Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet”). 


****RM = repetitions maximum, 1 RM motsvarar den högsta belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan endast en gång. 


Se fördjupning i kapitel ”Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner” 


 


 


Rekommendationer om fysisk aktivitet – de två spåren förenas 


Rekommendationerna om fysisk aktivitet enligt hälsospåret anger att intensiteten bör vara 


”minst måttlig” för att nå betydande hälsoeffekter. Måttlig intensitet är dock för de flesta 


individer en för låg intensitet för att på ett optimalt sätt förbättra konditionen även om måttlig 


intensitet finns som ett alternativ i ACSM:s fitnessrelaterade rekommendationer (tabell 1).  


Rekommendationerna enligt hälsospåret anger dock att man kan byta ut måttlig mot hög 


intensitet, till exempel 20–30 minuter löpning 3 gånger per vecka. Om man väljer att öka 


intensiteten ”förenar” sig dessa rekommendationer med fitness-spårets rekommendationer, det 


vill säga en mer högintensiv aktivitet kan ge både hälsovinster och ökad kondition (6, 15, 26). 
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Båda spåren anger att man ska utföra muskelstärkande fysisk aktivitet minst 2 gånger per 


vecka. Det innebär att även för muskelfunktion/styrka förenar sig de två spårens 


rekommendationer om fysisk aktivitet. För detaljer om progression anpassad för de som är 


otillräckligt fysiskt aktiva hänvisas till ACSM:s progressionartikel (38) och kapitlet ”Fysisk 


aktivitet – begrepp och definitioner”. 


 


 


Risker med fysisk aktivitet 


Beskrivningen av risker nedan gäller generellt oavsett hälsotillstånd. För en mer specifik 


beskrivning av risker vid olika kroniska sjukdomstillstånd hänvisas till respektive 


diagnoskapitel i FYSS.  


Aerob fysisk aktivitet/konditionsträning 


Fysisk aktivitet ökar risken för såväl muskuloskeletala skador som kardiovaskulära 


komplikationer (ref. 4 part G section 10, för detaljerad beskrivning av risker och ref. 13). De 


muskuloskeletala skadorna är mer vanligt förekommande än de kardiovaskulära 


komplikationerna, även om de kardiovaskulära komplikationerna ofta är av allvarligare natur. 


Om man, för att uppnå rekommendationen om aerob fysisk aktivitet, väljer måttlig intensitet 


är riskerna mycket låga och de hälsofrämjande vinsterna väsentligen större än riskerna. 


Vanliga faktorer som påverkar risken är typ av aktivitet, dosen av aktivitet och progressionen, 


det vill säga ökning av dos över veckor och månader. 


När det gäller dosens påverkan på risken är kunskapen om de enskilda komponenterna 


intensitet, duration och frekvens begränsade. Studier visar att alla tre var för sig kan vara 


förenade med en riskökning, även om intensitet kan vara den viktigaste, speciellt när det 


gäller kardiovaskulära komplikationer. Därför rekommenderas, vid ökning av dos, att öka 


duration och frekvens före intensitet, speciellt när det gäller inaktiva, äldre och individer med 


kardiovaskulära riskfaktorer. Dessutom kan en veckobaserad progression behöva bytas mot 


2–4 veckor per nivå. Detta måste givetvis balanseras mot att en överdriven frekvens (5 dagar 


eller mer per vecka) eller duration (45 minuter eller mer per pass) i det initiala skedet kan mer 


än fördubbla risken för muskuloskeletala skador (11). Observeras bör att vid regelbunden 


träning är den totala risken över dygnet sänkt vad gäller risken att drabbas av kardiovaskulära 


komplikationer, även om den under själva träningspasset är förhöjd (12). Riskökningen för 


kardiovaskulära komplikationer i samband med ett enstaka träningspass verkar dock vara 


lägre för kvinnor än för män (39). 


För utförligare information om kardiovaskulära risker vid fysisk aktivitet se kapitlet ”Fysisk 


aktivitet och plötslig hjärtdöd”. 


Muskelstärkande fysisk aktivitet/styrketräning 


I samband med muskelstärkande fysisk aktivitet/styrketräning finns, i likhet med aerob fysisk 


aktivitet, en viss riskökning för muskuloskeletala skador och kardiovaskulära komplikationer. 


Akuta muskuloskeletala skador i form av muskel- eller senrupturer uppkommer framför allt 


vid hög intensitet och risken ökar med dålig balans och koordination. Överbelastningsskador, 


som kan drabba senor eller skelett (stressfrakturer), är mer associerade med duration och 


frekvens, och med ökad risk vid otillräcklig återhämtning mellan träningspassen i 


kombination med bristfällig kost avseende kvalitet och energiinnehåll. Om styrketräning 


utförs enligt rekommendationerna är den samlade bedömningen att denna typ av fysisk 


aktivitet/träning är minst lika säker som aerob fysisk aktivitet/konditionsträning (16, 17).  
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För att minska risken för kraftig blodtrycksökning rekommenderas regelbunden andning i 


samband med styrketräning och att andas ut då ansträngningen är som störst (lyftfasen 


och/eller förkortningsfasen) samt andas in då ansträngningen är mindre (tillbakagång och/eller 


förlängningsfasen) (16, 17). 


För kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för 


fysisk aktivitet”.  


 


 


Rekommendationerna omvandlade till steg  


De hälsofrämjande rekommendationerna om fysisk aktivitet uttrycks i termer av intensitet, 


duration och frekvens vilket inte alltid är lätt att kommunicera eller för individer att ta till sig. 


Utvecklingen av objektiva metoder att mäta och styra fysisk aktivitet, såsom stegräknare och 


accelerometrar (mer om dessa i kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”) har gjort det 


möjligt att även kommunicera rekommendationer i termer av steg per dag. En sedan länge 


vedertagen rekommendation för steg per dag är 10 000 steg (40). Denna rekommendation togs 


fram lite godtyckligt som ett enkelt budskap, som senare visade sig stämma väl mot 


hälsoutfall. Befintliga data indikerar att friska vuxna tar mellan 4 000–18 000 steg per dag och 


i ljuset av det kan 10 000 steg per dag vara rimligt. Dock hade ingen jämfört vad detta 


motsvarar i förhållande till de hälsofrämjande rekommendationerna. År 2011 publicerades tre 


översiktsartiklar där författarna med hjälp av befintliga data på steg per dag och tid spenderad 


i minst måttlig intensitet per dag (eller vecka) kunde jämföra och föreslå rekommenderade 


steg per dag för barn, ungdomar, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning (41–


43). 


Rekommendationen för vuxna är minst 7 000 steg per dag och att mer är bättre (43). 


Rekommendationerna baseras på att vi spenderar en del av dagen med fysiska aktiviteter på 


låg intensitet, såsom småsysslor i hemmet och på arbetet, vilket ger cirka 3 000–4 000 steg. 


Till detta får man lägga de 3 000–4 000 steg som motsvarar 150 minuter per vecka eller cirka 


30 minuters daglig promenad.  


 


 


Anpassa rekommendationerna efter individen 


Rekommendationerna om fysisk aktivitet är framtagna ur ett befolkningsperspektiv. Detta 


innebär att för vissa individer kan en lägre dos vara en lämplig ordination och för andra en 


högre eller anpassad dos vara en lämplig ordination. I kapitlen ”Fysisk aktivitet – begrepp och 


definitioner” och ”Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet” samt de specifika 


diagnoskapitlen finns mer underlag till hur dosen kan individanpassas för optimal hälsoeffekt.  
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Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna  
(se www.yfa.se för pdf-version) 
Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet den 24 


oktober 2011. Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, 


idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av 


till exempel promenader och cykling. För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, 


förebygga förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att:  


 


• Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 


minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 


minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör 


spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.  


 


• Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, 


medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.  


 


• Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad 5 


dagar per vecka, 20–30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa.  


 


• Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet. Detta kan 


ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller bådadera.  


 


• Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora 


muskelgrupper.  


 


• Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans.  


 


• Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till 


rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Gravida rekommenderas att 


vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet. I dessa 


fall kan specifika rekommendationer erhållas i FYSS (www.fyss.se), en handbok om fysisk aktivitet i 


sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.  


 


• Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form 


av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller 


sitter mycket på fritiden.  Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk 


aktivitet ovan.   


 


Fysisk aktivitet minskar risken för: 


  


• förtida död, oavsett orsak  


• hjärtkärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke  


• metabola sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet  


• cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer  


• fall och benbrott, till exempel höftfraktur  


• psykisk ohälsa, till exempel demens, depression.  


 


Även om regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk sjukdom så kan skador uppstå, framför allt 


muskuloskeletala men även kardiovaskulära. Generellt kan dock sägas att: 


 


• vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna  


• fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker  


• gradvis ökning av tid och eller intensitet minskar riskerna.  
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Tabell 1. Utveckling av rekommendationer om fysisk kapacitet och fysisk aktivitet för hälsa. 


År Syfte: Ökad fysisk kapacitet (Fitness) Syfte: God hälsa 


1978 ACSM. Positions stand. Träning av kondition, 


måttlig-hög intensitet (25) 


 


1990 ACSM. Position stand. Träning av kondition, 


(måttlig-hög intensitet) och styrka (13) 


 


1995  CDC och ACSM. Aerob fysisk aktivitet, 


minst 30 min. 5 dagar/vecka, minst måttlig 


intensitet (27)  


1996  Report of Surgeon General. Aerob fysisk 


aktivitet minst 30 min. 5 dagar/vecka, minst 


måttlig intensitet och muskelstärkande fysisk 


aktivitet (14) 


1998 ACSM. Position stand Träning av kondition 


(måttlig-hög intensitet), styrka och rörlighet 


(26) 


 


2001  YFA och SLS Aerob FA minst 30 min. helst 


alla dagar (44) 


2007  ACSM och AHA. Aerob fysisk aktivitet 150 


min/vecka måttlig intensitet eller 75 


min/vecka hög intensitet och 


muskelstärkande fysisk aktivitet (28, 7). 


2008 


 


 


 PAGAC och PAG. Aerob fysisk aktivitet 


150 min/vecka måttlig intensitet eller 75 


min/vecka hög intensitet och 


muskelstärkande fysisk aktivitet (6, 29). 


2010  Systematisk översikt (9)  


2010  WHO. Aerob fysisk aktivitet minst 150 


min/vecka måttlig intensitet eller 75 


min/vecka hög intensitet och 


muskelstärkande fysisk aktivitet (30).   


2011 


 


 


 CSEP och PAHC. Aerob fysisk aktivitet 


minst 150 minuter/vecka måttlig till hög 


intensitet och muskelstärkande fysisk 


aktivitet (45). 


2011 ACSM. Position stand. Träning av kondition, 


(måttlig eller hög intensitet), styrka, rörlighet 


och neuromotorisk funktion (15). 


 


2011  YFA och SLS. Aerob fysisk aktivitet minst 


150 min/vecka måttlig intensitet eller 75 


min/vecka hög intensitet och 


muskelstärkande fysisk aktivitet (1). 


ACSM = American College of Sports Medicine 


AHA = American Heart Association 


CDC = Centre for Disease Control and Prevention 


CSEP = Canadian Society for Exercise Physiology 


PAGAC = Physical activity guidelines advisory committee report 


PAG = Physical activity guidelines for Americans 


PAHC = Public Health Agency Canada 


SLS = Svenska Läkaresällskapet 


YFA = Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Sammanfattning 


 Det finns ett tydligt dos-respons-samband mellan plasmaglukoskontroll och fysisk 


aktivitet/fysisk träning.  


 Fysisk träning/fysisk aktivitet ger god HbA1c-sänkande effekt, väl jämförbar med 


många läkemedel som ges vid typ 2-diabetes. 


 Intensitet, duration och frekvens är viktigt vid dosering av fysisk träning. 


 Kombinerad fysisk träning (både konditions- och styrketräning) ger störst sänkning av 


HbA1c, följt av endast konditionsträning, därefter styrketräning och enbart förändring 


av den fysiska aktivitetsnivån. 


 Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna vid behandling av typ 2-diabetes. Samma 


rekommendationer om fysisk aktivitet gäller för personer med typ 2-diabetes som för 


personer utan typ 2-diabetes, det vill säga minst 150 minuter aerob fysisk aktivitet på 


måttlig till hög intensitet per vecka.  


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 
 


Definition 


Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom med höga plasmaglukosvärden på grund av 


insulinresistens och/eller tilltagande insulinbrist. Utöver hyperglykemi ses även andra 


metabola rubbningar som förhöjda blodfetter och minskad fibrinolys.   
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Förekomst 


Typ 2-diabetes utgör 80–90 procent av all diabetes och prevalensen i Sverige är 4–5 procent. 


Man ser en kraftigt ökad incidens av typ 2-diabetes i hela världen, se 


http://www.idf.org/diabetesatlas. Förekomst av typ 2-diabetes ökar med åldern där individer 


över 70 år har en prevalens på 20 procent. En mycket stark koppling finns till övervikt, där 


sannolikheten för att utveckla typ 2-diabetes är uppemot 100 procent vid BMI över 


40 kg/m
2
 (1). Det finns även etniska skillnader med ökad risk för typ 2-diabetes i vissa 


folkgrupper. Det finns en betydande ärftlig komponent som anses förklara uppemot 70 


procent av risken att utveckla sjukdomen (1).  


 


För en del (5 %) av de individer som tidigare räknades till typ 2-diabetes har den genetiska 


bakgrunden kartlagts, och Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY1-11) påvisats. 


Dessa sjukdomar leder till diabetes i unga år (oftast före 20 år) och ska skiljas från barn och 


ungdomar med typ 2-diabetes (1).  


 


Orsak/riskfaktorer 


Typ 2-diabetes utvecklas hos genetiskt predisponerade individer. Ärftligheten anses vara 


polygen. Vilka gener som leder till störningar av insulinsekretionen och den minskade 


insulinkänsligheten är ofullständigt klarlagda. De flesta riskfaktorer som är kända för att öka 


risken för typ 2-diabetes leder till ökad insulinresistens. Det finns ett tydligt samband mellan 


övervikt, stort midjemått, hög ålder, bruk av tobak, låg fysisk aktivitet och risk för att 


utveckla typ 2-diabetes (1). 


 


För kvinnor som haft graviditetsdiabetes (GDM) är risken för framtida typ 2-diabetes mycket 


stor, cirka 50 procent kommer inom 15 år att utveckla typ 2-diabetes (1). Vanliga former av 


sekundär diabetes är alkoholinducerad bukspottkörtelskada och inducerad diabetes (1).  


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Förhöjda plasmaglukosnivåer vid typ 2-diabetes utvecklas på grund av insulinresistens och en 


otillräcklig insulinsekretion. Insulinsekretionen kan vara antingen tidsmässigt fördröjd, eller 


för låg, eller en kombination av båda. Insulinresistens föreligger framför allt i levern och i 


skelettmuskulaturen, vilket leder till en för hög glukosproduktion i levern och ett minskat 


glukosupptag i musklerna. Man har även sett att vid typ 2-diabetes är njurens förmåga att 


utsöndra glukos i urinen nedsatt, vilket också anses bidra till de förhöjda glukosnivåerna i 


plasma. De molekylära mekanismerna bakom insulinresistensen och den defekta 


insulinsekretionen vid typ 2-diabetes är i dag ofullständigt klarlagda. Däremot är det klarlagt 


att påverkan på betacellerna vanligen kommer successivt och resulterar i en tilltagande 


insulinbrist. Såväl höga glukosvärden, lipidvärden som fria fettsyror (FFA) har visats minska 


insulinproduktionen från betacellerna. Efter en tid med god metabol kontroll försvinner dessa 


negativa effekter (1).   


 


Man har i studier påvisat sänkta nivåer av tarmhormonet GLP-1 (glucagon like peptide-1) vid 


typ 2-diabetes. Detta leder till både en minskad insulinproduktion och förhöjd nivå av 


glukagon (1).  
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Vanliga symtom 


Hos majoriteten av individer med typ 2-diabetes utvecklas sjukdomen smygande och få har 


symtom. Inte sällan ställs diagnosen i samband med en hälsokontroll eller vid annan samtidig 


sjukdom, till exempel infektion eller en hjärt-kärlhändelse. Ibland kan utlösande faktorer som 


trauma, stress och infektioner leda till mer tydlig symtombild med ökad urinproduktion, törst 


och trötthet. Insjuknande är vanligast efter 40 års ålder, men kan även komma i tonåren (1). 


 


Vid typ 2-diabetes finns risk för såväl akuta komplikationer (för låga respektive höga 


glukosnivåer) som kroniska eller sena komplikationer. Sena komplikationer leder till 


påverkan på ögon, njurar, hjärt-kärlsystem och nervsystem. Inte sällan kommer 


komplikationerna tidigt och kan föreligga innan diagnosen typ 2-diabetes ställs. Risken för 


hjärt-kärlhändelser är kraftigt ökad och är 3–4 gånger högre än för en jämnårig person utan 


diabetes (1). 


 


Graden av sena komplikationer kan påverka möjligheten att utöva fysisk aktivitet. 


Glukossvängningar kan också begränsa individen (1).  


 


Diagnostik 


Diabetes definieras av:  


- Venöst fasteplasmaglukos > 7,0 mmol/l (konfirmerande prov vid ytterligare ett tillfälle 


krävs), eller  


- symtom på diabetes och ett slumpmässigt taget venöst plasmaglukos > 11,0 mmol/l 


eller kapillärt 12,2 mmol/l, (konfirmerande prov vid annat tillfälle krävs), eller 
- ett så kallat oralt glukostoleranstest (OGTT) med venöst plasmaglukos > 11,0 mmol/l 


eller kapillärt 12,2 mmol/l, båda tas 2 timmar efter oralt intag av 75 g glukos, eller 
- HbA1c > 48 mmol/mol (konfirmerande prov vid annat tillfälle krävs), eller 


- HbA1c > 48 mmol/mol med samtidigt venöst fasteplasmaglukos > 7,0 mmol/l eller 


OGTT med ett venöst plasmaglukos > 11,0 mmol/l eller kapillärt 12,2 mmol/l (1). 
 


Sjukdomsförlopp 


Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom med en alltmer sviktande insulinproduktion. Av den 


anledningen behöver ofta insulin läggas till efter 5–10 års behandling med andra 


glukossänkande läkemedel. Flera olika kombinationer är lämpliga, se Tabell 1.  


 


Prognos 


Typ 2-diabetes innebär en kraftigt ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar och beroende på 


åldern vid insjuknandet ses en 4–8 års reducerad livslängd (1).  
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Tabell 1. Faktaruta – Läkemedelsklass 


Läkemedelsklass  Verkningsmekanism Viktförändring Hypoglykemirisk Vanlig biverkan 


Metformin Ökar insulinkänslighet Neutral/nedgång Låg GI-biv 


Sulfonylurea 


(glipizid, glibenklamid, 


glimepiride) 


Insulinfrisättning  Ökar Hög ffa äldre 


och vid njursvikt 


Hypoglykemi 


Viktökning 


Metaglinid 


(Repaglinid) 


Insulinfrisättning Ökar Hög ffa äldre Hypoglykemi 


Viktökning 


Alfaglukosidashämmare 


(Acarabos) 


Nedsatt glukosupptag 


från tarm 


Neutral Låg GI-biv 


Glitazoner  


(Piaglitazon) 


Ökar insulinkänsligheten Ökar Låg Hjärtsvikt, ödem 


frakturer 


GLP-1 RA 


(exenatid, liraglutid, 
lixisenatid) 


Ökar insulinfrisättning 


hämmar 
glukagonfrisättning 


Minskar Låg GI-biv 


DPP-4 hämmare  


(Sitagliptin, saxagliptin, 
linagliptin) 


Ökar insulinfrisättningen 
genom ökad GLP-1 nivå 


Neutral Låg Ovanligt 


SGLT-2 hämmare  


(Dapagliflozyn, canagliflozyn, 


empaglislozyn) 


Minskar 


glukosabsorption i njure 


Minskar Låg UVI och lokal 


svampinfektion 


Insulin Insulinnivåer ökar  Ökar Hög Hypoglykemi  


Viktuppgång 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Grundläggande i behandlingen vid typ 2-diabetes är livsstilsåtgärder för att minska 


insulinresistensen, främst genom ökad fysisk aktivitet. Om övervikt föreligger, bör 


viktreduktion ske. Eventuellt tobaksbruk bör stoppas och rökavvänjningshjälp erbjudas.  


 


Vid diagnos bör läkemedelsbehandling med metformin startas. Detta läkemedel har som 


huvudsaklig effekt att minska den ökade glukosproduktionen från levern samt att öka 


upptaget av glukos i musklerna. Om individuellt behandlingsmål inte nås ska man inom tre 


månader göra tillägg i den farmakologiska behandlingen. Flertalet olika 


kombinationsmöjligheter finns, val av läkemedel bör ske utifrån patientens behov, 


livssituation, förväntad livslängd, njurfunktion, annan samtidig sjukdom, vikt och risk för 


hypoglykemier. Vid höga glukosnivåer kan insulinbehandling krävas redan vid start av 


behandling, ibland kan man senare övergå från insulin- till tablettbehandling (1). 


 


 


  







FYSS-kapitel Typ 2-DIABETES  2015-02-15 


5 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes   


Akuta effekter 


Ett enda träningspass ökar skelettmuskulaturens glukosupptag via insulinoberoende 


mekanismer, ökad GLUT-4 translokation, MAPK och PI 3-kinas aktivering (2, 3). 


Träningspasset innebär en ökad insulinkänslighet på helkroppsnivå, effekten kvarstår i mer är 


16 timmar, men avklingar efter 48 timmar (2, 3), varför det är viktigt att träna minst varannan 


dag. Upprepade träningspass innebär att insulinmedierat glukosupptag underlättas genom 


ökad insulinkänslighet. Effekten tycks inte ligga på insulinreceptor (IR-1 och IR-2)-nivå utan 


längre nedströms i signalkaskaden, med ökad expression av IP3-K, AS 160 och AMPKα1 


som följd (3). 


 


Redan vid mycket korta aktivitetspass ses en sänkning av plasmaglukosnivåerna över dagen 


(4, 5). Korta avbrott från sittande till gång i 2 minuter var 20:e minut (låg intensitet) ger 


sänkta glukosnivåer hos obesa inaktiva individer (4). Otillräckligt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +). 


 


Ett konditionsträningspass på måttlig intensitet (45–60 minuter) minskar förekomsten av 


hyperglykemiska perioder under dagen hos individer med typ 2-diabetes, såväl insulin- som 


icke-insulinbehandlade typ 2-diabetes (6, 7). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++).  


 


Långtidseffekter 


Det finns starka bevis för att fysisk träning och fysisk aktivitet sänker HbA1c över tid. Starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++). Vid kort diabetesduration är sannolikheten 


större att nå en god glukoskontroll med enbart fysisk aktivitet (8, 9). En glukossänkning mätt 


som HbA1c reduktion med 6–9 mmol/mol kan ses, vilket är kliniskt relevant. Fysisk träning 


och fysisk aktivitet påverkar även andra riskfaktorer så som vikt, BMI, midjemått, midja–


höft-kvoten samt kondition positivt (10). Även fysisk funktion och rörlighet förbättras av 


fysisk aktivitet och träning (11). I randomiserade kontrollerade studier har man hittat ett dos–


respons-samband mellan träningsvolym av handledd fysisk träning och välbefinnande, mätt 


med SF-36, hos individer med typ 2-diabetes (12). Man har även sett sänkt depressionsgrad, 


utvärderat med SF-36, med livsstilsförändring som inkluderande fysisk träning och fysisk 


aktivitet (13).  


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Den fysiologiska responsen med sänkt plasmaglukos tycks vara densamma oavsett typ av 


träning/fysisk aktivitet. Det är storleken på effekten som skiljer aktiviteterna åt (8). 


Kombinerad träning (både konditionsträning och styrketräning) är den träningsform som har 


visats ge störst effekt på plasmaglukoskontrollen (HbA1c) och är därför att rekommendera i 


första hand (8, 16–18). Enbart aerob fysisk aktivitet har näst störst effekt (19, 20) och enbart 


styrketräning har lägst effekt (20–22). En allmänt ökad daglig fysisk aktivitet ger en effekt på 


plasmaglukoskontrollen i samma storleksordning som styrketräning (23). Starkt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka ++++). 
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Övervakad träning är säker och effektiv för att förbättra blodglukoskontroll, fetma och 


inflammatoriska markörer hos obesa/överviktiga insulinbehandlade individer med typ 2-


diabetes (24). Fysisk träning under handledning har visat sig ge bäst effekt (25). Begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). Beteendeinterventioner ger ökad fysisk aktivitet 


hos individer med typ 2-diabetes (26), varför motiverande samtal och handledning är ett 


viktigt komplement till den fysiska träningen. Måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). Eftersom risken för avhopp från fysisk träning är stor inom denna grupp 


av individer, framför allt hos kvinnor med typ 2-diabetes (27, 28), kan gruppträning av 


gympakaraktär vara att rekommendera. Eftersom det är angeläget att individerna fortsätter att 


träna över lång tid (28), är det av stor vikt att hitta en aktivitet som individen uppskattar och 


känner sig motiverad att fortsätta med. 


 


Både kontinuerlig konditionsträning vid hög intensitet (45 minuter) och styrketräning (45 


minuter), minskar förekomsten av hyperglykemiska perioder under dagen, hos såväl insulin- 


som icke-insulinbehandlade individer med typ 2-diabetes (20). Starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++++). 


 


Dos–respons 


Det tycks finnas ett tydligt dos–respons-samband mellan fysisk aktivitet/fysisk träning och 


plasmaglukoskontroll. Samvariationen mellan intensitet, duration och frekvens tycks vara 


viktigt för att sänka plasmaglukosnivåerna (5, 9, 19, 29, 30). Intensitet kan troligen 


kompensera för tid, det vill säga vid ju högre intensitet den fysiska träningen bedrivs på, desto 


kortare tid behöver den bedrivas. Hög intensitet och lång duration på fysisk träning är det som 


påverkar den glykemiska responsen mest (5). Måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). Mer än 150 minuters fysisk träning per vecka på måttlig intensitets nivå 


ger dubbelt så stor effekt på HbA1c som 150 minuter eller mindre per vecka (9, 30). Starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++). Trettio minuters daglig konditionsträning på 


hög intensitet minskar förekomsten av hyperglykemiska perioder under dagen hos både 


insulin- och icke insulinbehandlade individer med typ 2-diabetes. Träningstiden kan delas upp 


i kortare träningsperioder vilket är lika effektivt (31). 


 


Frekvensen på den fysiska träningen har också visats vara en viktig faktor för att få god effekt 


på glykemisk kontroll över tid. Uppehållen mellan de fysiska träningspassen bör inte vara 


längre än 48 timmar (2, 3, 6, 7, 20, 30, 31). Ju längre fysisk träningsintervention, desto bättre 


effekt på den glykemiska kontrollen, dock har man sett en utplanad effekt efter 38 veckor 


(28). Information om att effekten av fysisk träning kan plana ut efter en tid kan därför vara 


viktig. Det är viktigt att få individen att fortsätta träna fysiskt för att behålla den vunna 


effekten av den fysiska träningen genom att arbeta med motivation till beteendeförändring 


(26). 


 


Högintensiv-lågvolym intervall träning, HIIT-träning, innebär korta perioder av högintensivt 


arbete varvat med längre perioder av vila eller lågintensivt arbete, är möjlig att genomföra och 


säker för individer med typ 2-diabetes (32, 33). Denna typ av träning minskar förekomsten av 


hyperglykemiska perioder under dagen hos icke-insulin behandlade individer med typ 2-


diabetes (34, 35). Långtidseffekter av HIIT-träning är i dagsläget mindre studerat. 


 


Det är lämpligt att inleda en träningsperiod med konditionsträning på måttlig intensitet i 


kombination med styrketräning (28) för att öka följsamheten till den förskrivna fysiska 


träningen. Därefter kan HIIT-träning introduceras (9, 30), eftersom fysisk träning på hög 
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intensitet har visats öka risken för avhopp från träning (28). Då dosen av fysisk aktivitet är en 


kombination av intensitet, duration och frekvens, kan en högre intensitet på den fysiska 


träningen kompensera för en kortare träningstid. Var brytpunkten för optimal fysisk duration i 


förhållande till fysisk träningsintensitet ligger är dock inte fastställt. Dock tycks hög intensitet 


vara ett riktmärke vid förskrivning av konditionsträning som syftar till sänkning av HbA1c 


(36). En högre intensitet på den fysiska träningen kan lämpligen introduceras efter en tids 


utförd fysisk träning, för att spara den totala tid som spenderas på fysisk träning (37).  


 


Ett högre HbA1c inför en träningsintervention kommer att ge den största sänkningen (30). 


Höga plasmaglukosnivåer är alltså inte en absolut kontraindikation för träning, utan här finns 


den största potentialen att påverka den glykemiska responsen i rätt riktning (5).  


 


Sammanfattningsvis finns det ett starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++) för ett 


dos-respons-samband mellan träningsinducerad ökad kondition samt muskelstyrka och 


sänkning av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom som till exempel HbA1c, CRP, 


blodfetter, BMI och midjemått (38).  


 


Verkningsmekanismer 


Glukoskoncentrationen i plasma svarar mot balansen mellan leverns förmåga att frisätta 


glukos till blodet och upptaget av glukos i vävnaderna (hjärna, njure, muskler m.fl.). Leverns 


glykogenförråd innehåller cirka 100 gram kolhydrater då den är fylld, medan muskulaturen 


innehåller cirka 400–500 gram. Initialt under träning förbrukas primärt det glykogen som 


finns lagrat i muskeln, vilket vanligen räcker i cirka 60 minuter. Detta medför ett ökat 


utnyttjande av glukos från blodet, vilket i sin tur ökar kravet på leverns frisättning av glukos 


för att bevara glukosnivåerna i blodet på en lämplig nivå (4–8 mmol/l). Under träning ökar 


frisättningen av motreglerande hormoner såsom glukagon, adrenalin och noradrenalin vilket 


styr leverns frisättning av glukos till blodet. Vid mycket hög intensitet frisätter levern cirka 60 


gram glukos per timmes aktivitet vilket kan jämföras med cirka 7–10 gram under vila (39). 


För effekter på cellulär nivå, se akuta effekter. 


 


 


Indikationer 


 
Det är önskvärt att alla individer med typ 2-diabetes är regelbundet fysiskt aktiva. 


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling  


 
Insulindoserna ska anpassas utifrån flera olika faktorer; val av måltid och dess 


kolhydratinnehåll, tidigare utförd eller planerad fysisk aktivitet, pågående annan sjukdom och 


menstruation.  


 


Vid insulinbehandling med måltidsinsulin och basinsulin bör i första hand 


måltidsinsulindoserna minskas med 20–30 procent vid måltiden närmast före den fysiska 


aktiviteten. Om fysisk aktivitet genomförs flera dagar i följd kan även basinsulindosen behöva 


minskas med 20–30 procent. 
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Kontraindikationer/risker  


Absoluta kontraindikationer 


Kraftig fysisk aktivitet bör undvikas vid ketos (förhöjda ketonkroppar) då träning kan leda till 


ökad hyperglykemi och tilltagande ketos, samt risk för utveckling av diabetisk ketoacidos 


(40). 


 


Retinopati (ögonbottenförändringar) 


Vid proliferativ diabetesretinopati (PDR) eller vid allvarlig icke proliferativ diabetesretinopati 


(NPDR) kan ansträngande konditions- eller styrketräning vara kontraindicerat med tanke på 


den förhöjda risken för glaskroppsblödning eller näthinneavlossning (41).  


 


Relativa kontraindikationer 


Enbart en glukosförhöjning är inte en kontraindikation såvida inte samtidigt förhöjda 


blodketoner förekommer. Vid kraftigt förhöjt plasmaglukosvärde (> 15 mmol/l) bör detta 


sänkas innan den fysiska träningen startar, för att säkra intracellulär energiförsörjning. Vid 


plasmaglukosvärden under 5 mmol/l bör man tillföra kolhydrater innan den fysiska aktiviteten 


startar, i synnerhet om man har behandling med insulin eller insulinfrisättande behandling 


som vid sulfonylurea.  


 


Sena komplikationer och fysisk aktivitet 


Perifer neuropati  


Fysisk träning på måttlig intensitet medför ingen ökad risk. Det är viktigt att se till att rätt 


skor används och att fötterna regelbundet kontrolleras för att identifiera begynnande fotsår 


(42). 


Autonom neuropati  


Detta tillstånd kan öka risken för skada i samband med fysisk aktivitet genom mekanismer 


såsom minskad kardiovaskulär adaptation till träning, postural hypotension, påverkad 


termoreglering, nedsatt syn nattetid och ökar risk för hypoglykemi (43). Kardiovaskulär 


autonom neuropati kan även vara en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär död och tyst 


infarkt (44). 


Hjärt-kärlsjukdom  


Individer med diabetisk autonom neuropati bör undersökas av kardiolog/internmedicinare och 


eventuellt genomföra ett arbetsprov inför planerad väsentlig förändring av den fysiska 


aktivitetsgraden. 


Diabetesnefropati  


Vid fysisk aktivitet kan albuminutsöndringen ökas, trots det finns ingen evidens för att kraftig 


fysisk aktivitet försämrar njurfunktionen, varför det i dag inte finns belägg för några 


restriktioner för fysisk aktivitet (45). 


 


För övriga kontraindikationer hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 
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Behov av medicinsk kontroll 


 
Vid typ 2-diabetes är regelbundna kontroller hos en specialist i allmänmedicin eller en 


diabetolog 1–2 gånger per år och att träffa en diabetessköterska 1–2 gånger per år nödvändigt. 


Beroende på den metabola kontrollen kan antalet besök behöva ökas. HbA1c bör tas 3–4 


gånger per år och kontroller med screening av diabeteskomplikationer och komorbiditet bör 


göras årligen.  


 
 


Utvärdering och uppföljning 


 
Mikro-, meso- och makrocykler är begrepp som används vid fysisk träningsmonitorering (46). 


Mikrocykeln sträcker sig över cirka en vecka, vilket motsvarar hur fysisk träning planerats 


och utförs. Lämpliga utvärderingsmetoder under denna period kan till exempel vara 


träningsdagböcker, anpassade mobilapplikationer samt plasmaglukos. En mesocykel sträcker 


sig över 6–12 veckor, motsvarande tiden för att den förväntade fysiologiska adaptationen ska 


kunna ske. Lämpliga utvärderingsmetoder efter denna period kan till exempel vara 


konditionstester, styrketester och HbA1c. Makrocykler speglar långsiktiga övergripande mål 


med den fysiska träningen, så som ökad livskvalitet och minskad sjuklighet. Lämpliga 


utvärderingsmetoder för denna period kan till exempel vara olika frågeformulär och 


handledande samtal. För mer detaljerad beskrivning av utvärdering och uppföljning av 


ordinerad fysisk aktivitet, se kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”.  


 


Funktionstester/behov av hälsokontroll inför träningsstart 


Screening av diabetespatienter före start av träning rekommenderas inte (47). Hos individer 


med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom kan man överväga att göra ett arbetsprov inför 


träningsstart, se avsnittet ”Relativa kontraindikationer”. Högriskpatienter för kardiovaskulär 


sjukdom bör starta med aerob fysisk aktivitet på låg intensitet (20 < 40 % VO2max) och 


kortare pass och därefter successivt öka både intensiteten och träningspassens längd.  


 


Fysisk aktivitetsgrad 


Vid utvärdering och uppföljning av fysisk aktivitetsgrad och fysisk träning bör alltid 


intensitet, duration och frekvens samt typ av fysisk aktivitet registreras. Fysisk aktivitet kan 


registreras på flera olika sätt, exempelvis genom aktivitetsdagbok, stegräknare, accelerometer, 


pulsmätare eller olika mobilapplikationer.  


 


Uppföljning av den fysiska aktivitetsgraden sker lämpligast med cirka 12 veckors mellanrum. 


Registrering av den fysiska aktivitetsgraden genomförs under sju på varandra följande dagar i 


nära anslutning till uppföljningstillfället. 


 


Funktion/kapacitet  


Vid förändrad fysisk aktivitetsgrad och fysisk träning är det viktigt att följa upp och utvärdera 


effekterna på fysisk funktion och kapacitet, så som kondition, styrka, gånghastighet och 


gångsträcka, med för dessa avsedda specifika tester. Uppföljning av funktion/kapacitet sker 
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lämpligast med cirka 12 veckors mellanrum. 


 


Sjukdomsspecifika markörer 


Lämpliga sjukdomsspecifika markörer att utvärdera och följa upp är att regelbundet mäta 


plasmaglukos (2–4 gånger per dag), HbA1c (bör följas var 12:e vecka) samt midjemått, vikt, 


BMI, blodtryck samt lipid status (HDL, LDL och total kolesterol) 1–2 gånger per år.  


 


Livskvalitet 


Upplevd livskvalitet kan utvärderas och följas upp med hjälp av frågeformulär och 


motiverande samtal, lämpligen 1–2 gånger per år. 


 


  







FYSS-kapitel Typ 2-DIABETES  2015-02-15 


11 


 


Rekommenderad fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes 
 


Behandling med fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes 


Personer med typ 2-diabetes bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet 


för att: kontrollera blodsockret (HbA1c). Måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensgrad +++). 


  


TYP 2-DIABETES – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 


Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


X   Ja  


  Nej 


TYP 2-DIABETES – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (HbA1c) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (HbA1c) om kombination med aerob FA 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 3–7  8–10 8–12 2–3 2–3 


eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerat 


Att tänka på: 


Sannolikt bättre effekt vid högre intensitet och dos av aerob fysisk aktivitet. Maximalt 2 dygn mellan träningspassen. Bättre effekt vid 
kombinerad aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet.  


Tänk på risk för hypoglykemi, tillför kolhydrater under och efter fysisk aktivitet. Om insulinbehandling kan insulindosen behöva justeras. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 


allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga sjukdom?  


X Nej   


 Ja 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


För individer över 65 år, eller för dem som har rörelsehinder/sjukdom rekommenderas så 


mycket fysisk aktivitet som tillståndet tillåter.  


 


Prevention av andra sjukdomar vid typ 2-diabetes 


Kardiovaskulär sjukdom är den vanligast förekommande komorbiditeten hos individer med 


typ 2-diabetes och är en av de vanligaste dödsorsakerna i denna patientgrupp (10). Det finns 


motstridiga bevis för att mortalitet och sjuklighet i kardiovaskulär sjukdom minskar som följd 


av fysisk träning och fysisk aktivitet (10, 14, 15). Fysisk träning och fysisk aktivitet har dock 


kunnat påvisas ge positiva effekter på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom hos individer 


med typ 2-diabetes (10).  
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Sammanfattning 


 Såväl en stillasittande livsstil som otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för metabola 


syndromet.  


 Det metabola syndromet ökar risken för insjuknande i flera vanliga 


folkhälsosjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, typ 2-diabetes, vanliga 


cancerformer, demens och depression.  


 Regelbunden fysisk aktivitet, god kondition och god muskelstyrka minskar risken för 


det metabola syndromet och kan få syndromet att helt gå i regress.  


 Personer med (eller risk för) metabolt syndrom rekommenderas aerob och 


muskelstärkande fysisk aktivitet samt att undvika långvarigt stillasittande.  


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 


Definition 


Metabolt syndrom innefattar minst tre av följande komponenter: övervikt/bukfetma, förhöjt 


blodtryck, insulinresistens/rubbad glukos-insulin homeostas och blodfettsrubbning.  


 


Förekomst 
Många internationella rapporter visar en oroande hög förekomst av det metabola syndromet 


hos såväl barn som vuxna, män och kvinnor. Sammantaget räknar man med att minst en 


fjärdedel av den vuxna befolkningen i USA, Kanada och Europa har det metabola syndromet 


(1). Förekomsten varierar något beroende på ålder, etnicitet och vilken definition av 


syndromet som används (2–9).  


 


I en svensk undersökning av ett populationsbaserat urval av 502 män och 505 kvinnor i åldern 


45–69 år var prevalensen 15 procent hos både män och kvinnor (10). I en annan svensk 


populationsbaserad undersökning av 4 232 60-åringar hade 26 procent av männen och 19 


procent av kvinnorna det metabola syndromet (11). I en omfattande norsk befolkningsbaserad 


undersökning av 37 300 friska yrkesarbetande individer över 20 år var förekomsten 19 


procent hos männen och 12 procent hos kvinnorna (12).  
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Det metabola syndromet är numera vanligt förekommande även i befolkningar med 


traditionellt låg sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom (13-15). I olika riskpopulationer 


som patienter med övervikt (16), hjärt-kärlsjukdom (17), typ 2-diabetes (18,19) eller HIV (20) 


är förekomsten ofta betydligt högre än hos friska individer. I en svensk kohort av patienter 


med schizofreni i åldern 20–69 år var förekomsten 35 procent (21). Hos dem som 


behandlades med klozapin var förekomsten 48 procent. Mycket oroande är rapporter om en 


hög förekomst av metabola syndromet även hos barn och ungdomar i olika befolkningar (22). 


En omfattande studie av 8 764 barn i åldern 7–11 år från sex städer i Kina visade att en, två 


eller tre riskfaktorer i det metabola syndromet fanns hos 25, respektive 5 och 1 procent av 


barnen (23).  


 


Orsak/riskfaktorer 


Ökat stillasittande och minskad fysisk aktivitet, ohälsosamma mat- och dryckesvanor med en 


obalans mellan energiintag och energiförbrukning liksom kronisk stress och psykosociala 


faktorer, kan vara viktiga bakomliggande orsaker till den ökning som ses runt om i världen av 


det metabola syndromet (5, 24–27). Det metabola syndromet uppstår genom komplexa 


samspel mellan miljöfaktorer och arv och vissa individer är genetiskt predisponerade. 


 


Fysisk aktivitet och kondition 


Det finns ett stort antal epidemiologiska studier, såväl tvärsnittsstudier som prospektiva, som 


visar en stark koppling mellan grad av fysisk aktivitet eller kondition samt muskelstyrka och 


förekomst av det metabola syndromet. I två olika metaanalyser från 2013 baserade på 


prospektiva studier sågs från 10 upp till 80 procents lägre risk för metabolt syndrom beroende 


på grad och dos av fysisk aktivitet (28, 29). Riskminskningen vid hög fysisk aktivitet var 


särskilt uttalad hos kvinnor och motsvarade 80 procent (28). 


 


I en svensk undersökning av 60-åriga män och kvinnor fann man ett starkt omvänt dos–


respons-samband mellan rapporterad fysisk aktivitet på fritiden och det metabola syndromet 


(11). Individer som motionerade regelbundet minst 2 gånger i veckan med minst måttlig 


intensitet i 30 minuter eller mer, hade 70 procent lägre förekomst av det metabola syndromet 


jämfört med dem som rapporterade en stillasittande fritid (mindre än 2 timmar lätt fysisk 


aktivitet per vecka). Sambanden påverkades inte av faktorer som kön, utbildning, civilstånd, 


rökning, intag av frukt och grönsaker eller alkoholkonsumtion (se figur 1). Liknande fynd 


gjordes också i en omfattande amerikansk tvärsnittsstudie, där uppmätt kondition var omvänt 


och starkt korrelerad till förekomsten av metabolt syndrom (30). Sambanden sågs hos såväl 


normalviktiga som överviktiga. 
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Figur 1. Starka omvända samband mellan grad av fysisk aktivitet på fritiden och metabola  


syndromet hos svenska 60-åriga män och kvinnor. 


 


 


Muskelstyrka 


Inte bara grad av fysisk aktivitet och kondition är kopplat till risk för det metabola syndromet. 


Ett flertal såväl tvärsnittstudier som prospektiva studier visar också en oberoende koppling 


mellan muskelstyrka och förekomst av det metabola syndromet (31–36). Utifrån 


undersökningar av amerikanska män i olika åldrar har man föreslagit ett gränsvärde för 


muskelstyrka motsvarande 2,57 kg per kg kroppsvikt för män under 50 år och 2,35 kg per kg 


kroppsvikt för män över 50 år (sammanlagda muskelstyrkan vid bänkpress och benpress) 


(36). Vid lägre muskelstyrka var risken för det metabola syndromet 2,2 gånger högre. 


 


Stillasittande  


Det senaste decenniet har ett stort antal studier tillkommit som visar att stillasittande i sig, 


oberoende av motionsaktiviteter och total fysisk aktivitet, är förknippat med en ökad risk för 


det metabola syndromet liksom andra vanliga folkhälsoproblem som övervikt, typ 2-diabetes, 


hjärt-kärlsjukdom och cancer (37). I en välgjord metaanalys från 2012, baserad på 10 


tvärsnittstudier alternativt prospektiva studier, avseende vuxna ≥ 18 år med självrapporterad 


eller objektivt uppmätt stillasittande tid, framkom att de personer som satt mest hade kraftigt 


förhöjd risk (motsvarande 73 procent) för det metabola syndromet. Man fann ingen skillnad i 


utfall när man tog hänsyn till kön, mätmetod för stillasittande tid, definition av metabola 


syndromet, studiekvalitet eller medelinkomst i det land studien var genomförd (38). 


 


I en prospektiv studie från norra Sverige var tv-tittande vid åldern 16, 21 och 30 år kopplat till 


förekomst av det metabola syndromet i medelåldern (vid 43 års ålder) efter justering för 


ärftlighet, kostvanor, utbildning och socioekonomi (39). Flera andra stora prospektiva studier 


har visat samband mellan antal timmar framför tv eller dator och förekomst av det metabola 


syndromet hos såväl män och kvinnor som barn (40–43).  
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Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Uppkomsten av det metabola syndromet är komplex och genetiska faktorer och 


livsstilsfaktorer interagerar i komplicerade samspel (27, 44, 45). Övervikt och framför allt 


bukfetma är viktiga faktorer och spelar tillsammans med en förhöjd sympatikusaktivitet, 


insulinresistens i skelettmuskulatur, fettväv och lever, en central roll i utvecklingen. Detta 


leder till en typisk dyslipidemi, ofta åtföljd av fettlever, högt blodtryck, nedsatt fibrinolytisk 


förmåga, ett inflammatoriskt påslag, höga urinsyranivåer, nedsatt endotelfunktion och 


oxidativ stress (26, 27) (se faktaruta 1). Fysisk aktivitetsnivå påverkar samtidigt alla dessa 


faktorer. En låg fysisk aktivitet påskyndar utvecklingen av det metabola syndromet, medan en 


adekvat eller hög fysisk aktivitetsnivå kan förebygga eller behandla det metabola syndromet. 


Alla de ingående tillstånden i det metabola syndromet är, åtminstone tidigt i förloppet, helt 


reversibla. 


 
Faktaruta 1. I det metabola syndromet ansamlas riskfaktorer som leder till en ökad risk för vanliga 


folkhälsosjukdomar. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vanliga symtom  


Det metabola syndromet är ofta ett symtomfritt tillstånd som upptäcks vid hälsokontroller 


eller vid annan kontakt med vården. De olika ingående delkomponenterna är mycket vanligt 


förekommande i en vuxen befolkning, oftast utan symtom. Högt blodtryck, övervikt, 


begynnande diabetes eller en oupptäckt kranskärlssjukdom kan naturligtvis ge symtom i form 


av till exempel onaturlig trötthet, ansträngningsutlösta obehag eller smärta i bröstet. Bukfetma 


kan leda till snarkning, sömnproblem, dagtrötthet och nedsatt livskvalitet (46, 47). 


 


  


Ökad risk  


typ 2 diabetes 


hjärtkärlsjukdomar 
demens 
Alzheimers sjukdom 
cancer 
depression 


Övervikt/bukfetma 


Insulinresistens och 


glukosintolerans 


Dyslipidemi 


Högt blodtryck 


 


Fettlever 


Nedsatt fibrinolys 


Inflammation 


Hyperurikemi 


Endoteldysfunktion 


Oxidativ stress 
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Diagnostik 


Det finns flera definitioner av det metabola syndromet. Samtliga definitioner innefattar dock 


bukfetma/övervikt, insulinresistens och rubbad glukos-insulin homeostas, den typiska 


dyslipidemin samt hypertoni (24, 48–51). Definitionen ser något olika ut för olika etniska 


grupper (52). Även en definition för barn har föreslagits (22). Den amerikanska definitionen 


National Cholesterol Education Program (NCEP/ATP III) är den mest använda och lämpar sig 


väl för klinisk praxis (se faktaruta 2). 


 


 
Faktaruta 2.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sjukdomsförlopp, samsjuklighet och prognos 


Det metabola syndromet ökar risken för stora folkhälsosjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 


2-diabetes och även vanliga cancerformer. Flera tvärsnittsstudier och prospektiva studier visar 


att individer med det metabola syndromet har kraftigt ökad risk att drabbas av kardiovaskulära 


sjukdomar (2, 3, 19, 53). Den ökade risken gäller samtliga kardiovaskulära sjukdomar (1, 2) 


och även kognitiv funktion och demens samt total dödlighet (54–58). Risken att insjukna i typ 


2-diabetes är betydligt högre hos individer med det metabola syndromet och prognosen är 


sämre hos diabetiker med det metabola syndromet jämfört med diabetiker utan detta (19, 58). 


 


De senaste åren har flera epidemiologiska studier också visat att det metabola syndromet är 


associerat med flera vanliga cancerformer som prostatacancer, bröstcancer, tjocktarmscancer 


och levercancer (59–69). Hyperinsulinemin kan vara en mekanistisk länk, liksom ett 


inflammatoriskt påslag (64).  


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Ett minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet tillsammans med annan livsstilsförändring 


som kostomläggning är den primära behandlingen av det metabola syndromet (1, 44, 50, 70, 


71). Behandlingen, som alltid måste individualiseras, fokuserar på förbättrad kondition, större 


muskelmassa, viktnedgång och minskad bukfetma genom ökad fysisk aktivitet och förbättrade 


matvanor. Råden om mat och alkohol följer de nordiska näringsrekommendationerna från år 


2012 (72). De måste dock alltid anpassas efter individen vad gäller energiintag, och val av 


livsmedel vad gäller kvalitet av kolhydrater liksom fetter. Råd om nikotinstopp och 


stresshantering kan också komma i fråga. 


 


Definition av metabola syndromet enligt NCEP/ATP III 
  


Minst tre av följande komponenter ska vara uppfyllda: 


• Midjemått > 102 cm hos män och > 88 cm hos kvinnor 


• S-triglycerider ≥ 1,7 mmol/l 


• HDL-kolesterol < 1,03 hos män och < 1,29 hos kvinnor 


• Blodtryck ≥ 130/≥ 85 mm Hg 


• F-plasma-glukos ≥ 5,6 mmol/l 
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Råd och rekommendation om ökad fysisk aktivitet vid metabola syndromet 


Råden om ökad fysisk aktivitet för att förebygga och behandla det metabola syndromet är i 


allt väsentligt desamma som råden riktade till friska och individer med kroniska sjukdomar 


som kardiovaskulär sjukdom, typ 2-diabetes och övervikt (72–74). 


 


Minska stillasittande tid 


Individer med det metabola syndromet bör uppmuntras till ett minskat kontinuerligt 


stillasittande och rekommenderas en kort paus med någon form av muskulär aktivitet ett par 


minuter ungefär en gång i halvtimmen. Dessa råd gäller även den som uppfyller kriterierna 


nedan. 


 


Råd om fysisk aktivitet  


Individer med det metabola syndromet bör uppmuntras att vara fysiskt aktiva minst 30 


minuter, vid övervikt gärna minst 60 minuter, under minst 5 av veckans dagar och intensiteten 


bör vara måttligt ansträngande (75). Under en vecka bör man uppnå sammanlagt minst 150 


minuter. Om inga hinder finns och riskbedömningen tillåter, kan detta ersättas av mer intensiv 


träning minst 25 minuter per dag, minst 3 dagar i veckan, det vill säga 75 minuter per vecka. 


Eftersom det råder ett dos–respons-förhållande mellan mängden fysisk aktivitet och 


effekterna på det metabola syndromet bör man sträva efter att uppnå en tillräckligt hög, men 


säker och riskfri, dos. 


 


Fysisk aktivitet för att förebygga och behandla det metabola syndromet bör vara någon form 


av konditionsträning, det vill säga aerob fysisk aktivitet i form av exempelvis promenader, 


stavgång, joggning, simning och cykling. Moment av styrketräning för stora muskelgrupper 


som lår, mage och bål samt armar bör ingå 2–3 dagar i veckan. 


 


Den fysiska aktiviteten bör vara regelbunden och varaktigheten vid de enstaka tillfällena bör 


helst vara minst 30 minuter. Det finns dock ett flertal studier som visar att flera episoder om 


minst 10 minuter (sammanlagt 30 minuter på en dag) kan ha god effekt (76). Intensiteten bör 


vara minst måttlig, det vill säga cirka 60–70 procent av maximal kapacitet så att man blir 


varm och svettig och andhämtningen ökar något.  


 


En metaanalys av 44 randomiserade kontrollerade studier avseende effekter av yoga mot 


kardiovaskulära riskfaktorer ingående i det metabola syndromet visar positiva och kliniskt 


relevanta effekter. Man påtalar dock att mer forskning behövs då flera av studierna har 


metodologiska brister (77). 


 


Farmakologisk behandling av de olika ingående delkomponenterna kan också vara aktuell 


(70, 71), och det råder ingen motsättning mellan livsstilsintervention och annan behandling. 


Modern och professionell prevention och behandling innefattar dock i dag alltid 


livsstilsförändring som bas. 


 


Behandlingen syftar till att öka livskvaliteten och välbefinnandet samt att minska den framtida 


risken för sjukdom genom att reducera de olika riskfaktorerna. Målnivåer framgår av olika 


aktuella behandlingsrekommendationer, till exempel Europeiska hjärtläkarföreningens 


rekommendationer för kardiovaskulär prevention (78) liksom riktlinjer för prevention och 


behandling av prediabetes och diabetes (74). 
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Effekter av fysisk aktivitet vid det metabola syndromet 


Akuta effekter 


Med undantag av viktreduktion påverkas alla de centrala komponenterna i det metabola 


syndromet akut i samband med fysisk aktivitet. Effekterna på till exempel insulinkänslighet, 


lipoproteinomsättning, blodtryckreglering, anti-inflammatoriska och anti-oxidativa 


mekanismer är omedelbara (79). För många stillasittande individer leder en ökad fysisk 


aktivitet motsvarande 1 timmes rask promenad till effekter på glukos-insulinomsättning, 


blodfettsomsättning och blodtryck. Dessa effekter är dock kortvariga och går tillbaka om den 


fysiska aktiviteten inte utförs regelbundet. Även korta avbrott med muskulär aktivitet vid 


långvarigt stillasittande har effekter på komponenter i det metabola syndromet (80–84). 


 


Långtidseffekter 


En omfattande litteratur visar utifrån såväl epidemiologiska studier som interventionsstudier 


att de enskilda komponenterna i det metabola syndromet liksom syndromet som helhet kan 


förebyggas och behandlas med ökad fysisk aktivitet.  


 


I den norska ODES-studien visades att såväl ökad fysisk aktivitet som kostomläggning 


avsevärt kunde minska förekomsten av det metabola syndromet jämfört med en kontrollgrupp 


efter en 1-årig intervention (85). En svensk randomiserad kontrollerad studie på 68-åriga män 


och kvinnor med låg fysisk aktivitet, övervikt, förhöjt midjemått och en hög förekomst av det 


metabola syndromet visade att man med ett individualiserat fysisk aktivitet på recept kunde 


minska den stillasittande tiden och öka den fysiska aktiviteten signifikant mer i 


interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Detta medförde också signifikanta 


effekter på vikt, midjemått, kroppssammansättning, glukosomsättning och blodfetter (86). 


 


Effekter på det metabola syndromets konsekvenser  


Överviktiga eller bukfeta män och kvinnor som motionerar regelbundet löper en avsevärt 


lägre risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom än inaktiva (87–89). Vid en 20-årig uppföljning av 


88 000 friska medelålders kvinnor visades exempelvis att fysisk aktivitet kunde reducera den 


risk som bukfetma innebär för framtida insjuknande i koronarsjukdom (88).  


 


En systematisk litteraturgenomgång av studier rörande samband mellan fysisk aktivitet och 


risk för typ 2-diabetes visade utifrån 10 prospektiva studier att regelbunden (daglig) fysisk 


aktivitet av måttlig intensitet i minst 30 minuter kunde påtagligt minska risken för framtida 


insjuknande i typ 2-diabetes (90).  


 


I en finsk studie följdes friska män och kvinnor i åldern 45–64 år i snitt 9,4 år. Risken att få 


typ 2-diabetes var 60–70 procent lägre hos dem som rapporterade hög total fysisk aktivitet 


jämfört med dem som rapporterade låg fysisk aktivitet. Fynden gällde för både överviktiga 


och normalviktiga (91). Liknande fynd har visats även hos män och kvinnor med typ 2-


diabetes med hänsyn till risken att dö under uppföljningstiden (92–94).  


 


Likaledes visar flera fall-kontrollstudier och stora prospektiva studier ett omvänt samband 


mellan grad av fysisk aktivitet och de cancerformer som är associerade med det metabola 


syndromet, till exempel prostatacancer, koloncancer och bröstcancer (67–69). 
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Randomiserade kontrollerade primärpreventiva interventionsstudier på överviktiga män och 


kvinnor med nedsatt glukostolerans och metabola syndromet, har visat att en kombinerad 


intervention med förbättrade matvanor och ökad fysisk aktivitet kan halvera risken att 


insjukna i typ 2-diabetes (95–98). Den oberoende effekten av ökad fysisk aktivitet är 


fortfarande ofullständigt känd, även om en kinesisk 4-armad studie (kost, motion, kost och 


motion eller kontroll) visade att kostråden och motionsråden var ungefär lika effektiva och 


ledde vardera till en cirka 40-procentig riskreduktion (95). Vid en 23-årig uppföljning fann 


man att individerna i interventionsgrupperna hade 45 procent lägre incidens i diabetes, 41 


procent lägre incidens av kardiovaskulära händelser och 29 procent lägre total dödlighet 


jämfört med kontrollpersonerna (97). 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet 


Aerob fysisk aktivitet/konditionsträning  


Ett stort antal välkontrollerade prospektiva epidemiologiska studier och randomiserade 


kontrollerade interventionsstudier visar att aerob fysisk aktivitet minskar risken för och 


behandlar det metabola syndromet. Ett dos–respons samband föreligger. Det samlade 


vetenskapliga underlaget är starkt (evidensstyrka ++++). 


 


 


Muskelstärkande fysisk aktivitet / styrketräning  


Ett mindre antal välkontrollerade prospektiva epidemiologiska studier och randomiserade 


kontrollerade interventionsstudier visar att styrketräning minskar risken för och behandlar det 


metabola syndromet. Ett dos–respons samband föreligger. Det samlade vetenskapliga 


underlaget är måttligt starkt (evidensstyrka +++). 


 


Att bryta stillasittande  


Ett mindre antal epidemiologiska studier, framför allt väl kontrollerade tvärsnittstudier, och 


ett mindre antal randomiserade kontrollerade interventionsstudier visar att ett minskat antal 


timmar i sittande eller korta pauser vid långvarigt stillasittande kan påverka flera av de 


ingående komponenterna i det metabola syndromet positivt. Det vetenskapliga underlaget 


bygger på ett begränsat antal välgjorda studier. Det samlade vetenskapliga underlaget är 


begränsat (evidensstyrka ++). 


 


Dos–respons 


Ett ökande antal epidemiologiska studier talar för att det finns ett starkt omvänt dos–respons-


samband mellan grad av fysisk aktivitet, kondition eller muskelstyrka och metabola 


syndromet. I svenska och norska studier demonstreras detta tydligt. Som exempel kan nämnas 


att 60-åriga män och kvinnor som motionerade regelbundet minst 2 gånger i veckan med 


minst måttlig intensitet hade cirka 70 procent lägre förekomst även när hänsyn togs till andra 


relevanta faktorer som matvanor, alkohol, utbildning och rökning (11) (se figur 1).  


Ett annat exempel är en studie där man följt 9 306 individer med nedsatt glukostolerans från 


40 olika länder (99). Man fann att antal steg vid baslinjen, liksom förändring av antal steg 


inom 12 månader, var omvänt och gradvist kopplat till risken för framtida kardiovaskulära 


händelser. Varje ökning av 2 000 steg var kopplad till 10 procent riskminskning (99). 
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Verkningsmekanismer  


Effekterna av fysisk aktivitet på de i metabola syndromet ingående metabola rubbningarna har 


demonstrerats i många kliniska studier och har även sammanfattats i flera översiktsartiklar 


(44, 100). Mekanismerna bakom den fysiska aktivitetens preventiva effekter är många och 


ännu inte helt kända, men innefattar bland annat positiva effekter på lipoproteinmetabolismen 


och insulinkänslighet. Fysisk aktivitet ökar blodgenomströmningen i muskulatur och fettväv 


och leder till aktivering av lipoproteinlipas, att triglyceridnivåerna sjunker och HDL-nivåerna 


stiger. Partikelstorlek och oxidationsbenägenhet hos LDL-partiklarna påverkas positivt av 


ökad fysisk aktivitet. Den blodtryckssänkande effekten av fysisk aktivitet är väl 


dokumenterad och sannolikt medierad via ett flertal olika mekanismer som minskat perifert 


motstånd, och påverkan på det autonoma nervsystemet (101, 102). Bukfetman reduceras vid 


ökad fysisk aktivitet och den totala vikten minskar likaså (103, 104). Trombogenes och 


hemostas påverkas i positiv riktning och effekter på IGFBP-1, endotelfunktion och 


inflammatoriska markörer har visats. De multipla verkningsmekanismerna gör ökad fysisk 


aktivitet till en mycket fördelaktigt metod att såväl förebygga som behandla det metabola 


syndromet. 


 


De senaste åren har nya molekylärbiologiska och molekylärgenetiska tekniker inneburit att vi 


utifrån såväl djurmodeller som humanstudier fått en ökad förståelse för cellulära mekanismer 


och vilka molekylärbiologiska och molekylärgenetiska mekanismer som ligger bakom de 


positiva effekterna av fysisk aktivitet (79, 105, 106). En svensk interventionsstudie har visat 


att ett minskat stillasittande kan leda till telomerförlängning hos äldre stillasittande individer 


med hög kardiovaskulär risk (107). 


 


 


Indikationer 


Indikationerna för ökad fysisk aktivitet är mycket vida vad gäller prevention och behandling 


av det metabola syndromet. Alla individer med det metabola syndromet som är otillräckligt 


fysiskt aktiva bör få råd, stöd och uppföljning rörande anpassad ökad fysisk aktivitet (108). 


Vid bedömning av fysisk aktivitetsgrad bör hänsyn tas till stillasittande tid, vardagsrörelse och 


motionsaktiviteter.  


 


De olika ingående komponenterna (övervikt, bukfetma, insulinresistens, högt blodtryck och 


rubbade blodfetter) liksom det metabola syndromet är i dag så vanliga i befolkningen att 


endast individuellt inriktad prevention inte räcker. Befolkningsinriktade insatser för att öka 


den fysiska aktiviteten hos såväl barn som vuxna krävs också för att minska framtida risk för 


kronisk sjukdom och förtida död. 


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 


Ett stort antal olika läkemedel kan vara aktuella hos individer med det metabola syndromet 


(antihypertensiva medel, lipidsänkare, diabetespreparat, receptorblockerare, 


viktreduktionsmedel, antikoagulantia, ASA med flera) och för information om interaktioner 


hänvisas till FASS och andra källor. Med undantag för insulinbehandling och annan 


farmakologisk diabetesbehandling, där risken för hypoglykemi måste beaktas, finns sällan 


några risker för ogynnsamma interaktioner vid ökad fysisk aktivitet, om råden är adekvata och 


anpassade. Vid framgångsrik livsstilsförändring och ökad fysisk aktivitet kan man efter en tid 
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behöva sänka doserna av olika läkemedel. Därför är regelbunden uppföljning särskilt viktig 


när livsstilsförändring och farmakologisk behandling kombineras. 


 


 


Kontraindikationer/risker  


Kraftig ansträngning kan, framför allt hos den otränade med ökad kardiovaskulär risk, 


innebära akuta risker i form av stroke, hjärtinfarkt eller plötslig död. Detta är ovanliga men 


dramatiska händelser. Betydligt vanligare är exempelvis överbelastningsskador i form av 


senskideinflammationer och belastningssmärtor i stora leder. 


 


En del män och kvinnor med det metabola syndromet klassas som högriskindivider. 


Rådgivningen bör därför alltid föregås av lämplig utredning samt individuell riskbedömning. 


Kontraindikationerna för råd om fysisk aktivitet vid metabola syndromet är få, men bör 


beaktas. Absoluta kontraindikationer utgörs av akuta symtom från hjärta och cirkulation eller 


pågående hjärt-kärlkatastrof som till exempel TIA (transitorisk ischemisk attack), stroke, 


instabil angina, hjärtinfarkt, svår perifer cirkulationsrubbning, akuta blödningar, hypo- eller 


hyperglykemi, kraftigt förhöjt blodtryck samt pågående infektion med feber och 


allmänpåverkan. Vid råd om fysisk aktivitet givna av personal i hälso- och sjukvården ska 


alltid en riskbedömning göras, men patienten har också ett personligt ansvar som inte ska 


bortses ifrån. För övriga kontraindikationer hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för 


fysisk aktivitet”. 


 


 


Behov av medicinsk kontroll 


Professionellt givna råd om fysisk aktivitet vid det metabola syndromet utgör sällan någon 


risk. Efter sedvanlig anamnes med fokus på kardiovaskulära symtom inklusive ärftlighet och 


en noggrann fysikalisk undersökning av hjärta och kärl, kontroll av längd, vikt, midjeomfång 


och blodtryck samt provtagning för en värdering av det metabola läget, tas ställning till om 


eventuell vidare utredning med till exempel arbetsprov eller ultraljudsundersökning behövs. 


 


Patienten informeras om varningssignaler och att sådana alltid ska respekteras samt vikten av 


att starta försiktigt och att öka mängden och intensiteten successivt. På så sätt kan många 


former av överbelastningsskador förebyggas. Värdet av bra skor med god stötdämpande 


förmåga kan inte nog understrykas, framför allt hos den som är tung. 


 


 


Utvärdering och uppföljning 


Det är av stort värde för följsamheten och framgången att följa upp råden om fysisk aktivitet 


och ge feedback. När uppföljning ska ske beslutas i varje enskilt fall, men ett lämpligt 


tidsintervall kan vara 6 veckor. De allra flesta har då hunnit göra vissa förändringar, som 


eventuellt också bekräftas av stegräknare eller dagbok. Oftast kan en positiv effekt på till 


exempel midjeomfånget eller metabola variabler redan skönjas. Midjeomfånget som är enkelt 


att använda i klinisk praxis och för patienten, är starkt kopplat till förekomsten av det 


metabola syndromet som helhet samt till flera av de metabola variabler som ingår i syndromet 
(109). Midjeomfånget har också i prospektiva studier visat sig vara kopplat till framtida risk 


för koronarsjukdom, intima-media tjocklek i karotider samt död (110–112). Förhöjda nivåer 
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av blodtryck, blodfetter, blodsocker eller dylikt, bör även följas upp (se i övrigt kapitlet 


”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”). 
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid metabola syndromet 


 


Behandling av metabola syndromet med fysisk aktivitet 


Personer med metabola syndromet bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk 


aktivitet för att normalisera någon/några av de faktorer som utgör metabola syndromet.  


Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++) för aerob fysisk aktivitet och måttligt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för muskelstärkande fysisk aktivitet. 
 


METABOLA SYNDROMET – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 


Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


X   Ja  


  Nej 


METABOLA SYNDROMET – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom.) 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: ++++ (se ovan) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (se ovan) 


Intensitet* Duration 


minuter/vecka 
Frekvens  


antal gånger/vecka 
Antal 


övningar 


Intensitet  


antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 3–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 


eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerat 


Tänk på: 


Gärna högre dos, då dos–respons-förhållandet är starkt. 


Vid övervikt/fetma gäller dubblerad dos för aerob fysisk aktivitet. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 


allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga sjukdom?  


X Nej   


  Ja 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Individer med metabola syndromet bör genomgå riskprofilbedömning inkluderande 


konditionstestning för att rekommendera lämplig intensitet och dos av fysisk aktivitet. Detta 


gäller framför allt för individer med uttalad fysisk inaktivitet eller som rekommenderas/vill 


vara fysiskt aktiv på hög intensitet. För individer med samtidig hjärt-kärlsjukdom 


rekommenderas kontakt med fysioterapeut med kompetens inom hjärtrehabilitering.  


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid metabola syndromet 


De rekommendationer som gäller för att förebygga och behandla det metabola syndromet är i 


stort sett lika för att förebygga och behandla vanliga folksjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- 


kärlsjukdom och vissa former av cancer. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 
 


Sammanfattning 
 


 Stress i sig utgör ingen enskild diagnos, men stressexponering kan bidra till både 


psykisk och somatisk ohälsa som i sin tur har bevisats kunna påverkas av regelbunden 


fysisk träning.  


 Fysisk träning kan förebygga utvecklingen av trötthet/utmattning till följd av stress, 


och ett antal studier visar att regelbunden träning fungerar som buffert mot stress hos 


vissa individer.  


 Evidensen avseende behandling av stressrelaterade tillstånd såsom 


utmattningssyndrom är otillräcklig, däremot har fysisk träning visats kunna påverka 


några av kardinalsymtomen, nämligen trötthet och kognitiv nedsättning. 


 Personer som rapporterar hög stressnivå, bör få råd om regelbunden fysisk träning. 


 


 


Definition  
 


Stress definieras på olika sätt beroende på sammanhang, och ordet ”stress” används både som 


beskrivning av exponering och upplevelse men även för att beskriva aktivering eller 


konsekvens vilket kan skapa förvirring. Här definieras stress som mobilisering av energi som 


svar på en utmaning/utmaningar (s.k. stressexponering). Definitionen innehåller då såväl 


upplevelsen av situationen som den fysiologiska reaktionen och benämns vanligen som akut 


stressreaktion.  


 


Stressreaktionen är oftast ändamålsenlig och sällan farlig, snarare en nödvändighet för 


individen. Problem kan uppstå när man mobiliserar energi under lång tid, månader till år, utan 


adekvat återhämtning. I dessa fall kan man tala om kronisk stress, som i vissa fall kan leda till 


negativa konsekvenser, inklusive både somatiska och psykiska hälsoproblem.  


 


Stress i sig är inget sjukdomstillstånd men vissa diagnoser, som utmattningssyndrom och 


anpassningsstörning, kan betraktas som stressrelaterade diagnoser eller stressrelaterad ohälsa. 


Andra kroppsliga och psykiska symtom samt diagnoser som depression, kognitiva problem 


och högt blodtryck kan i vissa fall vara stressrelaterade, men i andra fall inte. 
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Förekomst/orsaker/riskfaktorer 
 


Den psykiska ohälsan har ökat under senare år och detta kan till viss del förklaras av 


människors livssituation och en allmänt hög stressexponering både i privatlivet och arbetslivet 


(1–3). Själva stressexponeringen är endast en del av förklaringen till varför vissa personer blir 


sjuka till följd av hög stressexponering. Andra faktorer, exempelvis personlighetsdrag, 


otillräcklig förmåga att bemästra en given situation, genetiska faktorer tillsammans med 


skyddande faktorer som vissa levnadsvanor, känsla av sammanhang och socialt stöd, tros vara 


minst lika viktiga för att förklara varför vissa men inte andra drabbas av symtom till följd av 


långvarig stressexponering. 


 


På samhällsnivå är den psykiska ohälsan ett enormt problem då den, förutom att den leder till 


direkta kostnader i form av utgifter i socialförsäkringssystemet och i sjukvården, även leder 


till produktionsbortfall på arbetsplatserna (1). I Sverige har den ökande sjukfrånvaron, särskilt 


ökningen av antalet personer som är sjukskrivna med psykisk diagnos, lett till omfattande 


diskussioner de senaste åren. Försäkringskassan har rapporter där det framgår att man mellan 


2011 och 2013 ser en kraftig ökning av den psykiska ohälsan efter en viss nedgång åren 


2005–2010 (4, 5). Mellan 2011 och 2013 var psykisk sjukdom den vanligast förekommande 


diagnosen bland kvinnor. Som sjukskrivningsorsak var psykisk ohälsa vanligast bland 


kvinnor och män yngre än 50 år. Vanligast var psykisk ohälsa i åldersgruppen 30–49 år. Här 


har även andelen nya sjukfall med psykiska diagnoser ökat från 24 till 27 procent under 


samma period. Hur mycket av denna ökning som kan härledas till stress är svårt att uttala sig 


om.  


 


Risken att bli sjukskriven med någon form av psykisk diagnos är särskilt stor bland offentligt 


anställda (både kvinnor och män) och särskilt stor är förekomsten av psykiska diagnoser hos 


vårdpersonal, lärare och personal inom barn- och äldreomsorg. Dessa grupper rapporterar 


också i större utsträckning än andra, exempelvis jämfört med privatanställda tjänstemän, 


brister i den psykosociala arbetsmiljön (5).  


 
Diagnoser där stress är den huvudsakliga orsaksfaktorn 
Anpassningsstörning och svår reaktion på stress, där både utmattningssyndrom och 


posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ingår, räknas som tillstånd där orsaken till sjukdomen 


huvudsakligen är någon form av stressexponering. Begreppet utbrändhet användes också både 


nationellt och internationellt för att beskriva ett tillstånd av mental och fysisk trötthet som 


överstiger det som kan betraktas som ”normal trötthet” och upplevs ofta av den drabbade vara 


orsakad av främst arbetsrelaterad stressexponering (6, 7). Som klinisk diagnos bör 


utmattningssyndrom användas i de fall tillståndet klart kan definieras vara en följd av 


identifierbar långvarig stressbelastning. I förekommande fall sätts utmattningssyndrom som 


tilläggsdiagnos till depression och/eller ångest.  


 


Diagnoser/symtom där psykosocial stress kan vara en bidragande orsak 


Stressexponering och stressupplevelse är som tidigare nämnts starkt bidragande faktorer till 


en mängd olika symtom och sjukdomar. I vissa fall är stress en bidragande orsak oberoende 


av andra faktorer, och i andra fall kan stress bidra till ohälsa i samspel med andra faktorer. 


När det gäller psykiska diagnoser är stress en bidragande orsaksfaktor till både depression och 


ångesttillstånd (2, 8, 9). Stress har även visats vara en bidragande orsaksfaktor till flera andra 


tillstånd där trötthet och smärta är kardinalsymtom. Exempel på sådana tillstånd är 


fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom (10). Vidare är det väldokumenterat att psykosocial 


stress är en betydelsefull riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar och har visat sig kunna 
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predicera hjärtinfarkt oberoende av förekomst av övriga riskfaktorer (11–13). Psykosocial 


stress är också en viktig riskfaktor för utvecklingen av metabola rubbningar inklusive nedsatt 


insulinkänslighet, och man har i några studier sett att stress kan öka risken att utveckla typ 2-


diabetes (14, 15). I en senare metaanalys kunde det dock inte bekräftas att psykosocial stress 


är en oberoende riskfaktor för typ 2-diabetes (16).  


 


Stress är således ett multifaktoriellt fenomen som i vissa fall kan påverka både vår fysiska och 


psykiska hälsa. Den kognitiva upplevelsen av en viss stressexponering varierar stort mellan 


individer liksom förekomsten av salutogena faktorer (t.ex. sund livsstil) och 


sårbarhetsfaktorer (t.ex. personlighet), vilket i sin tur gör det svårt att på gruppnivå koppla 


enskild exponering till enskilt symtom eller ohälsa. Evidensen ser också olika ut beroende på 


vilken exponering det handlar om. Exempelvis framgick det i en nyligen publicerad 


metaanalys att krav på arbetet inte predicerar högt blodtryck, men visade sig vara en 


signifikant prediktor för utvecklingen av diabetes (14). 


  


 


Effekt av fysisk aktivitet vid stress 
 


Diagnoser och symtom där stress är den huvudsakliga orsaksfaktorn 


Det finns ytterst få randomiserade behandlingsstudier gjorda där fysisk träning har testats som 


enskild behandlingsmetod för patienter som drabbats av ohälsa primärt på grund av stress. 


Avseende patienter med stressrelaterad utmattning/trötthet/utbrändhet har 


rehabiliteringsprogram innehållande qigong (2 gånger i veckan, 1 timme per gång) jämförts 


med kognitiv terapi, men man fann då inga skillnader mellan grupperna när det gäller symtom 


eller återgång till arbete (17, 18).  


 


Två studier har i en RCT-design studerat 8–10 veckors träningsprogram för patienter med 


varierande stressrelaterade symtom, och då ett stresshanteringsprogram jämfördes med 


kognitiv beteendeterapi fann man ingen skillnad mellan grupperna (19, 20). Den fysiska 


träningen var i dessa studier relativt låggradig. I den ena studien bestod träning av två pass i 


veckan, varav ett var träning på låg intensitet i varmvattenbassäng och det andra tillfället var 


valfri träning (styrka, kondition etc.) (19). Den andra studien erbjöd deltagarna fyra 


träningstillfällen under en period på totalt 8 veckor, en timme per tillfälle. Sessionen bestod 


av uppvärmning följd av aktivitet anpassad till varje individ och slutligen en kort avspänning 


(20).  


 


Inga studier finns publicerade som explicit har studerat regelbunden konditionsträning eller 


styrketräning under en längre period. Evidensen avseende behandlingseffekter av dessa 


tillstånd är därför otillräcklig. Det finns evidens för att individanpassad multimodal 


behandling är att föredra vid behandling av stressrelaterade tillstånd, och det är sällan som en 


enskild behandlingskomponent såsom fysisk träning enbart används som behandling. När det 


gäller effekten av fysisk träning på enskilda symtom som ingår i dessa tillstånd är 


evidensgraden betydligt högre. Således karakteriseras stressrelaterad mental ohälsa i 


allmänhet och utmattningssyndrom i synnerhet av uttalad mental och fysisk trötthet, 


sömnstörningar samt kognitiv nedsättning, främst avseende exekutiva funktioner. För vart och 


ett av dessa symtom finns olika grad av evidens avseende effekter av fysisk aktivitet. Nedan 


följer en kortfattad redogörelse för effekter av fysisk aktivitet på dessa symtom. 
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Sömnstörningar 


Olika typer av sömnstörningar är vanliga bland personer med stressrelaterad ohälsa. 


Sömnstörningar förkommer ofta tidigt i sjukdomsförloppet och är således extra viktiga att 


behandla för att undvika att symtomen leder till allvarligare stressrelaterad ohälsa såsom 


utmattningssyndrom. När det gäller effekterna av fysisk aktivitet på sömnstörningar visar en 


sammanfattning från 2012 av medelålders och äldre vuxna med sömnproblem att 


interventioner med aerob fysisk aktivitet på måttlig intensitet eller muskelstärkande fysisk 


aktivitet med hög intensitet leder till en förbättrad sömnkvalitet hos träningsgrupperna jämfört 


med kontrollerna (21).  


 


I en senare undersökning där man studerat sömnkvalitet och trötthet hos fysiskt aktiva friska 


unga vuxna, som under en period inte tilläts vara fysiskt aktiva, fann man att träningsuppehåll 


påverkade trötthetsgraden negativt. Även sömnkvaliteten påverkades negativt om än i mindre 


grad (22). Denna studie antydde också att kvinnor tycks vara känsligare för ”störningar” i 


träningsrutiner än män. När det gäller personer med insomnia har en RCT-studie från 2010 


visat att tid till insomning, sömnduration, och sömnkvalitet förbättras av aerob fysisk träning 


av måttlig intensitet i kombination med information om sömnhygien (23).  


 


Sammanfattningsvis föreligger det måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) 


för att fysisk träning kan påverka sömnkvalitet och insomnia.  


 


Trötthet/energilöshet  


Ett betydande symtom som får många patienter med stressrelaterad ohälsa att söka vård är den 


uttalade fysiska och psykiska tröttheten. I dagsläget finns det få välgjorda studier på denna 


patientgrupp kring effekterna av fysisk aktivitet. Däremot finns måttligt starkt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka +++) för att trötthet oavsett etiologi kan minskas med fysisk träning, 


samt att energinivån ökar hos individer som rör på sig regelbundet. Flera studier visar också 


att det finns ett dos–respons-samband, det vill säga att med ökande grad av fysisk aktivitet så 


minskar tröttheten och energin ökar (24, 25).  


 


Kognitiv nedsättning 


Kognitiv nedsättning är vanligt hos patienter som söker vård för stressrelaterad ohälsa och det 


har visats vara ett långvarigt symtom (26–30). Det är framför allt de exekutiva funktionerna, 


uppmärksamhet och arbetsminnet som påverkas negativt av stressrelaterade tillstånd. Det 


finns inte tillräckligt med studier där man undersökt effekterna av fysisk aktivitet på kognitiv 


nedsättning explicit hos individer med stressrelaterade tillstånd. Däremot finns det måttligt 


starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för att fysisk träning kan positivt påverka 


de funktioner som man har sett vara nedsatta hos patienter med stressrelaterade tillstånd. 


Särskilt har effekter på exekutiv funktion påvisats, vilket är viktigt i sammanhanget då just 


försämring i exekutiv förmåga är det främsta problemet när det gäller kognitiv nedsättning 


(31). För mer utförlig diskussion avseende sambandet mellan fysisk träning och kognitiv 


funktion hänvisas till kapitlet ”Fysisk aktivitet vid demens”.  


 


Diagnoser/symtom där psykosocial stress kan vara bidragande orsak 


Evidensen avseende effekter av fysisk träning för diagnoser och symtom där stress i vissa fall 


kan vara en av bidragande orsaksfaktorer är betydande, såväl vad gäller förebyggande effekter 


som behandling. Främst gäller detta depression, kardiovaskulär sjukdom, metabola 


rubbningar, smärta, trötthet och kognitiv nedsättning. Faktum är att när det gäller sambandet 


mellan stress, kardiovaskulär sjukdom och metabola tillstånd har fysisk inaktivitet visats 
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kunna förmedla delar av effekten (32, 33). När det gäller rekommendationer avseende fysisk 


aktivitet för samtliga dessa diagnoser/symtom hänvisas till övriga kapitel i boken.  


 


Det är helt klart att evidensen avseende betydelsen av fysisk träning för att förebygga och 


behandla ovanstående somatiska och psykiska konsekvenser av stress utgör det främsta skälet 


till att samtliga patienter som söker sjukvård och rapporterar hög stressnivå bör få råd om 


regelbunden fysisk träning.  


 


 


Möjliga verkningsmekanismer av fysisk aktivitet vid stress 
 


Fysisk aktivering är i allra högsta grad en stressor som påverkar kroppens stressfysiologiska 


system. Fysiologiska stressreaktioner involverar främst hypotalamus-hypofys-binjure (HPA)-


axeln och det autonoma nervsystemet som kan betraktas som kroppens mest fundamentala 


stressfysiologiska system. Dessa interagerar intimt med varandra. De långvariga 


träningseffekterna av konditionsträning (aerob fysisk aktivitet) gör att en given 


arbetsbelastning blir fysiologiskt mindre belastande för den vältränade. Således ser man en 


mindre uttalad blodtrycksstegring vid fysisk aktivitet hos dessa, liksom mindre uttalad 


påverkan på hjärtfrekvens, kärlmotstånd och stresshormonnivåer (34).  


 


Regelbunden träning leder till att lägre halter av katekolaminer och kortisol utsöndras hos 


tränade jämfört med otränade individer i samband med fysisk aktivitet mätt vid samma 


absoluta arbetsnivå. Tränade individer visar även en mindre uttalad stressfysiologisk 


aktivering i samband med psykosocial stressbelastning (35–38). Regelbunden aktivering av 


stressfysiologiska system genom fysisk träning verkar således vara gynnsamt för systemen 


även i samband med psykosocial stress (39).  


 


Att regelbunden träning kan påverka individens stressreaktioner grundar sig delvis på 


fysiologiska mekanismer som sker i samband med träning såsom känslighet för hormoner och 


påverkan på autonom funktion (40, 41). Även psykologiskt välbefinnande och bemästring har 


stor betydelse för stressfysiologiska reaktioner. Flera av hjärnans transmittorsystem, 


tillväxthormoner och kroppens stresshormoner som är av betydelse för utveckling av mental 


ohälsa till följd av stress påverkas av fysisk aktivitet (42,43). Fysisk träning har också visats 


kunna öka volymen av grå hjärnsubstans inte bara i hippocampus, utan även i prefrontala och 


temporala hjärnbarksregioner. Detta är också av betydelse för de system i hjärnan som är 


involverade i utvecklingen av stressrelaterade mentala symtom. För närmare redovisning 


hänvisas till kapitlet ”Fysisk aktivitet vid depression”. Vidare har regelbunden fysisk träning 


visats kunna vara en buffert mot psykosocial stressexponering. Individer som tränar 


regelbundet upplever generellt mindre stress än otränade individer och utvecklar också ohälsa 


i mindre utsträckning trots hög stressexponering (44). Evidensen varierar dock mellan olika 


studier, och det finns ett antal studier som inte påvisar någon effekt av fysisk träning i detta 


avseende (45). 


  
 


  







FYSS-kapitel STRESS        2015-03-05 


 


 


6 


 


Rekommenderad fysisk aktivitet vid stress 
 


Principiellt kan rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna (se kapitlet 


”Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna”) användas för individer som söker vård 


för lindriga stressproblem. Avseende mer specifika behandlingsrekommendationer för svårare 


stressrelaterad trötthet/utmattning hänvisas i första hand till de rekommendationer som ges till 


patienter med depression.  
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Fysisk aktivitet kan förebygga insjuknande och återsjuknande i depression. 


  


 Enbart fysisk träning har klart vetenskapligt stöd när det gäller behandling vid lindrig 


och måttlig depression.  


 


 Fysisk träning som tillägg till sedvanlig behandling i form av samtal och mediciner 


ger en förstärkt effekt.  


 


 Fysisk aktivitet har utöver effekt på depression också en gynnsam effekt på vanliga 


komorbida tillstånd, som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 


 


 Personer med depression bör rekommenderas fysisk aktivitet som tillägg till 


samtalsterapi och läkemedel.  
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Beskrivning av sjukdomstillståndet 


 


Definition 


Med depression menas här egentlig depression, vilket innebär avgränsade episoder som varar 


minst två veckor med tydliga förändringar i känslor, tankar och kroppsliga funktioner, och 


med förbättring av patientens tillstånd mellan episoderna. 


Förekomst 


Depressionssjukdom är vanligt förekommande samt orsak till stort lidande och 


arbetsoförmåga, och bör betraktas som en folksjukdom. Depression är den största enskilda 


orsaken till förlorade friska levnadsår i västvärlden (1), och egentlig depression är dubbelt så 


vanlig hos kvinnor som hos män. I Sverige och Norge beräknas 20 procent av invånarna 


drabbas av egentlig depression någon gång under livet, och vid en viss tidpunkt uppfyller 


mellan 4 och 10 procent av den vuxna befolkningen kriterierna för depression (2). 


 


Orsak/riskfaktorer 


Något enkelt orsakssamband finns inte. En modell som ofta används är den om stress och 


sårbarhet. Negativ stress ökar risken för depression, och den individuella sårbarheten för att 


utveckla sjukdom varierar mellan individer. Riskfaktorer som kan ge ökad sårbarhet, och 


därmed risk för depression, är separationer, tidiga psykiska trauman, kränkningar, utmattning 


och somatiska sjukdomar. En viss genetisk disposition föreligger. Förluster av olika karaktär, 


liksom relationsproblem och sjukdom, är vanliga utlösande faktorer.  


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Det saknas en enhetlig patofysiologi. Ibland finner man en patologisk ökning av aktiviteten i 


hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln under långvarig depression. En normalisering 


brukar ske vid tillfrisknandet. Eftersom antidepressiva mediciner ger förbättrad funktion av 


signalsubstanser som serotonin, noradrenalin och dopamin, är en teori att depressionen kan 


orsakas av störningar i dessa system. Forskning visar celldöd i vissa delar av hjärnan, speciellt 


hippocampus, vid depression. För vidare information om patofysiologi, se även avsnittet 


”Verkningsmekanismer”. 


 


Vanliga symtom och diagnostik 


En variation i grundstämningen är en normal del av livet. När nedstämdheten blir mer 


långvarig och påverkar sömn, aptit, livsglädje, självkänsla och möjligheten att arbeta eller 


studera, betecknas det som egentlig depression. Depressionsdiagnosen ställs utifrån 


rapporterade och observerade symtom. Enligt det diagnostiska systemet DSM-5 (3) krävs 


följande för att ställa diagnosen egentlig depression: Minst fem av följande symtom, som 


inkluderar ett av de två första, har förekommit under samma tvåveckorsperiod nästan dagligen 


och har inneburit en påtaglig förändring av patientens normala funktionsnivå. Symtomen är: 


1. Nedstämdhet under större delen av dagen de flesta dagar. 


2. Klart minskat intresse för, eller glädje av, de flesta aktiviteter under större delen av 


dagen de flesta dagar. 
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3. Betydande viktnedgång (utan att avsiktligen banta), viktuppgång eller minskad 


alternativt ökad aptit. 


4. Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästan varje natt). 


5. Psykomotorisk agitation eller hämning. 


6. Svaghetskänsla eller brist på energi. 


7. Känsla av värdelöshet och/eller överdrivna, obefogade skuldkänslor.  


8. Minskad tanke- och koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet. 


9. Återkommande tankar på döden eller självmordstankar med eller utan 


självmordsplaner.  


 


Symtomen för egentlig depression kan inte förklaras bättre av ett annat samtidigt psykiatriskt 


sjukdomtillstånd och ska orsaka kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 


socialt eller i andra viktiga avseenden. Egentlig depression ingår i en större grupp av 


förstämningssyndrom. Vid flera episoder av egentlig depression talar man om recidiverande 


(återkommande) depressioner. Om det också ingår hypomana och/eller maniska episoder talar 


man om bipolärt syndrom, och dessa patienter kan drabbas av båda maniska/hypomana och 


depressiva episoder. Allvarligheten av en depressionsepisod kan beskrivas som lindrig, 


måttlig, allvarlig, och ett fåtal har psykotiska symtom (psykotisk depression).  


Dystymi är ett långvarigt tillstånd av depressiva symtom under minst 2 år, där personen har 


varit deprimerad under merparten av tiden, men där symtombilden inte helt fyller kriterierna 


för egentlig depression och nedstämdheten inte är lika djup. En person med dystymi kan dock 


även ha episoder av egentlig depression. 


 


Sjukdomsförlopp och prognos  


De flesta episoder av egentlig depression går över spontant, men det tar oftast avsevärd tid, 


inte sällan upp till ett år. Olika terapeutiska åtgärder kan förkorta sjukdomstiden och lidandet 


och minska risken för suicid. Risken för recidiv beräknas till 50 procent efter den första 


episoden, och risken ökar i takt med antal depressiva episoder (3). I de flesta fall blir den 


deprimerade fullt återställd vid behandling, men ibland kan symtom kvarstå. 


Behandlingsmålet är självfallet symtomreduktion och återgång till full funktionsförmåga. 


Depression innebär ett stort lidande för den som drabbas och för närstående. Vid långvarig 


sjukskrivning är depression den enskilt största diagnosen, och depression medför en större 


minskning av produktivt arbete än något annat sjukdomstillstånd (4), samt är den viktigaste 


orsaken till fullbordat självmord (5, 6).  


 


Samsjuklighet 


Depression ökar risken för icke smittsamma folksjukdomar som övervikt/fetma, typ 2- 


diabetes och hjärt-kärlsjukdom, samtidigt som många av dessa sjukdomar i sin tur ökar risken 


för depression. Det innebär att det finns flera samverkande faktorer som gör att depression 


ofta förekommer samtidigt med flera av våra vanligaste folksjukdomar.  


 


 


Nuvarande behandlingsprinciper  


Två strukturerade former för samtalsterapi, kognitiv beteendeterapi, KBT (7), och 
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interpersonlig terapi, IPT (8), samt farmakologisk behandling med moderna antidepressiva 


läkemedel (9) har dokumenterad effekt. Vid KBT är syftet att hjälpa patienten att öka sin 


aktivitetsnivå (beteendeaktivering) och identifiera och minska negativa automatiska tankar. 


Vid IPT försöker terapeuten att identifiera ett av fyra teman; sorgreaktion som inte har förlöpt 


normalt, en betydelsesfull rolländring, interpersonlig konflikt eller interpersonlig brist 


(ensamhet). Terapin består av att arbeta systematiskt med ett eller flera av dessa teman. 


Vid lindriga former är nyttan av antidepressiva läkemedel begränsad. Psykosociala 


behandlingsformer rekommenderas och här bör egenvård med fysisk aktivitet ingå. Vid måttlig 


depression rekommenderas antidepressiva läkemedel och KBT eller IPT, gärna i kombination 


med fysisk träning. Vid allvarlig depression, speciellt med psykotiska symtom, används 


antidepressiva läkemedel i kombination med antipsykotiska medel, och i enstaka fall 


elbehandling. För att förhindra återfall används KBT, antidepressiva och stämningstabiliserande 


mediciner och i vissa fall litium. Förbättringen av patientens tillstånd är inte alltid fullständig och 


man kan då kombinera olika läkemedel samt även använda elbehandling i svåra fall. Ljusterapi 


vid vinterdepression är väl spridd i Sverige och Norge, men olika uppfattningar om 


vetenskaplig evidens råder. Icke specifika behandlingsalternativ som psykosocialt stöd och 


rehabiliteringsåtgärder behövs ofta precis som vid andra sjukdomstillstånd. 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid depression 


Långtidseffekter 


Redan 1905 publicerades en studie där två patienter med djup depression förbättrades med 


hjälp av fysisk aktivitet. Man beskrev förbättringen ”tanke- och känslomässig såväl som 


kroppslig” (10). Från 1980-talet tog forskningen fart, och antalet randomiserade kontrollerade 


studier (RCT) har efter hand blivit så omfattande att det går att göra sammanfattande analyser, 


metaanalyser. En svårighet är att man, om man har höga krav när det gäller de ingående 


studiernas kvalitet, går miste om mycket information från något mindre välgjorda studier. 


 


En av de första metaanalyserna publicerades 1998 och omfattade 37 studier. Man fann att 


fysisk träning var bättre än ingen behandling alls vid depression. Ingen skillnad fanns mellan 


olika typer av träning. Däremot var effekten bättre om behandlingen pågick i mer än 9 veckor 


än under mindre än 8 veckor. Bäst effekt fanns vid medelsvår till svår depression (11).  


 


I regi av Cochranedatabasen har ett antal metaanalyser publicerats, från Lawlor et al. 2001 (12) 


till Cooney et al. 2013 (13), där den antidepressiva effekten av fysisk aktivitet på deprimerade 


patienter undersökts. I den senaste metaanalysen inkluderades 39 studier. Resultaten 


sammanfaller med andra senare metaanalyser (14) och reviews (15). Man finner måttligt starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). Många studier har dock metodologiska svagheter, 


och vanligast är att de som utvärderat resultaten inte varit blindade, att randomiseringen inte 


skett på annan plats än där studien utfördes samt avsaknad av långtidsuppföljningar. 
 


Cooney et al. (13), författare till den senaste uppdateringen av Cochranerapporten ”Exercise for 


depression”, har gått igenom de senaste studierna som är genomförda med subgrupps- och 


sensitivitetsanalyser, och evidensgraderat effekterna av fysisk aktivitet. Nedanstående 


genomgång är i huvudsak baserad på denna rapport: 


 


Fysisk träning har ett måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för positiv 


effekt på depressionssjukdomar jämfört med ingen behandling eller kontrollgrupp. Studierna 
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med bäst design visar de minsta behandlingseffekterna. Långtidseffekterna av fysisk träning 


på depressionssymtom jämfört med ingen behandling eller kontrollgrupp har begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). Man har funnit en förbättring av livskvalitet, 


däribland livskvalitet relaterat till fysisk hälsa, efter fysisk träning jämfört med ingen 


behandling (väntelista), men resultaten är osäkra (13). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++). 


 


Fysisk aktivitet och KBT 


Fysisk träning reducerar depressionssymtom i samma omfattning som KBT. Måttlig starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). En jämförelse av långstidseffekterna av dessa 


två behandlingar har inte genomförts, och det finns inga dataunderlag som gör det möjligt att 


undersöka om de två behandlingarna ger skillnad i livskvalitet (13).  


 


Fysisk aktivitet och antidepressiva läkemedel 


Fysisk träning reducerar depressionssymtom i samma omfattning som antidepressiva 


medikamenter vid lindrig och måttlig depression. Måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). En jämförelse av långstidseffekterna av dessa två behandlingsformer 


har inte gjorts på grund av att data saknas (13). Någon skillnad i effekt på livskvalitet efter 


fysisk träning jämfört med antidepressiv medicinering (SSRI) har inte konstaterats. Måttligt 


starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  


 


Effekt i förhållande till fysisk aktivitet 


De flesta som har studerat de psykologiska effekterna av fysisk aktivitet, har undersökt aerob 


fysisk aktivitet, vanligtvis gång eller joggning (16, 17). Flera studier har också visat att 


muskelstärkande fysisk aktivitet har effekt på depression (18). Olika former av fysisk aktivitet 


jämförs i flera kontrollerade försök.  


Subgruppsanalysen i den senaste Cochranerapporten visar att styrketräning ger störst effekt på 


depressionssymtom, med en stor effekt jämfört med ingen behandling (väntelista). På 


motsvarande sätt ger konditionsträning en moderat effekt. Utvärderingen av konditionsträning 


är dock säkrare, då den baseras på 28 studier, medan det bara finns fyra på styrketräning. 


 


Dos–respons 


Flera undersökningar har gjorts på sambandet mellan träningsintensitet och effekt på 


depression. Den metodologiskt bästa studien är gjord av Dunn et al. (16), vilka fann att 


konditionsträning med måttlig intensitet hade större effekt på depression än träning med låg 


intensitet, vilken inte skilde sig från placebo. Singh et al. (18) har genomfört en likvärdig 


undersökning av styrketräning. De fann att träning med hög intensitet (80 % av 1 RM) hade 


större effekt på depression än träning på låg intensitet (20 % av 1 RM). Dessa rön stöttas av 


subgruppsanalyser i den senaste Cochranerapporten (13), som visar måttliga till stora 


kontrollerade effekter för olika grader av intensitet av fysisk träning jämfört med ingen 


behandling eller kontrollgrupp. Måttlig starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  


När det gäller antalet träningstillfällen med fysisk aktivitet, finner Cooney et al. (13) ingen 


signifikant effekt i studier med 12 eller färre träningstillfällen, medan 13–24 träningstillfällen 


visar en måttlig effekt, 25–36 träningstillfällen visar en stor effekt, och mer än 37 


träningstillfällen visar en liten till moderat effekt. Måttlig starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). Det är emellertid osäkert i vilken grad denna variation även kan 
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relateras till andra karakteristika i dessa studier, såsom träningsfrekvens.  


Verkningsmekanismer 


Flera faktorer, som kan häva en depression, förbättras av fysisk aktivitet, exempelvis 


självkänsla, självförtroende och den egna tilltron att bemästra situationer (self-efficacy). För 


en inaktiv person innebär fysisk aktivitet en ändring av beteenden som kan påverka depressiva 


känslor, negativa tankar, kognitiva funktioner samt sömn (7).  


 


Flera av hjärnans molekylära system påverkas positivt av fysisk aktivitet. Exempel är 


neurotransmission av dopamin och noradrenalin, men även av serotonin och endorfiner, som 


stimulerar till ökad nervcellsnybildning i hippocampus, ett centra i hjärnan för minne och 


inlärning (19–22). Vid depression noteras en mindre hippocampusvolym, där stresshormonet 


kortisol antas spela en roll genom minskad cellnybildning. Genom fysisk aktivitet blir man 


sannolikt mer motståndskraftig mot stress, bland annat via normalisering av ofta ökade 


kortisolhalter, som en följd av förhöjd aktivitet i hypothalamus-hypofys-binjurebark-axeln 


(HPA-axeln) (se kapitlet ”Stress och fysisk aktivitet”).  


 


Depression har samband med låga nivåer av det neuroprotektiva hormonet brain derived 


neurotropic factor (BDNF). Detta hormon bidrar sannolikt till ökad cellöverlevnad, tillväxt 


och differentiering av nya nervceller och synapser, speciellt i hippocampus, samt skyddar mot 


stressinducerad nervskada och minskar således depression (19, 22, 23). Fysisk aktivitet 


medför ökat antal nervceller i hippocampus och i prefrontala och temporala 


hjärnbarksregioner. Fysisk aktivitet medför ökade nivåer av BDNF hos personer med 


depression och ångest. Det är också visat i djurförsök att den antidepressiva effekten av 


frivillig fysisk träning samvarierar med ökning av BDNF (24). 


 


Både depression och ångest kan vara associerat till en låggradig inflammation med bland 


annat förhöjt C-reaktivt protein (CRP) samt inflammatoriska cytokiner, och trolig utlösande 


faktor är kronisk stress. Kronisk inflammation och oxidativ stress har skadande effekt på 


centrala nervsystemet. En aktiv roll i neuroplastiska hjärnförändringar, som ses vid 


depression, härrör således från en rad neuroimmunologiska mekanismer, där många påverkas 


positivt av fysisk aktivitet (22, 25). 


 


 


Indikationer  


1.  Fysisk aktivitet och träning kan användas för att minska risken att insjukna i 


depression.  


2.  Fysisk träning kan användas som behandling av kliniska depressionstillstånd. Vid 


lindrigare former av depression kan enbart träning ge positiv effekt, men vid 


medelsvår till svår depression bör träningen ske parallellt med övrig antidepressiv 


behandling som medicinering och/eller samtalsterapi. 


3.  Fysisk träning kan användas för att minska risken för återfall i depression, och för att 


förebygga kroppsliga sjukdomar som ofta följer med depression.  


4.  Det vetenskapliga underlaget för fysisk träning i behandling av bipolär sjukdom är 


otillräckligt (evidensstyrka +). 
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Interaktioner med läkemedelsbehandling  


Det är inte farligt att vara fysiskt aktiv i samband med användning av psykofarmaka. 


Antidepressiva medel av äldre typ, så kallade tricykliska medel, kan dock ibland försvåra fysisk 


träning genom sina biverkningar, framför allt i form av ökad hjärtfrekvens, muntorrhet och 


svettningar. De moderna antidepressiva medicinerna med mindre biverkningar bedöms 


påverka fysisk träning i liten grad.  


 


Nyare studier ger grund för att anta att kombinationen av träning och antidepressiva medel 


kan ge en synergieffekt via de mekanismer i centrala nervsystemet som de antas påverka. 


Studier har visat att effekten av SSRI, på samma sätt som fysisk aktivitet, sker i interaktion 


med BDNF (26). En nyligen publicerad review har funnit att kombinationen av fysisk 


aktivitet och läkemedel är mycket effektivt, och som en förklaring på detta hänvisar 


författarna till interaktionen mellan serotonin och BDNF (27). En norsk metaanalys fann 


också att behandling med SSRI för depression i kombination med fysisk aktivitet gav större 


depressionsreducerande effekt än enbart behandling med SSRI (28). 


 


 


Kontraindikationer/risker 


Vid ätstörningar kan komorbid depression förekomma, och underviktiga personer bör enbart 


rekommenderas träning under sträng kontroll kopplat till ett tillräckligt näringsintag. För 


fysiskt friska individer finns det ingen risk med att vara fysiskt aktiv. För övriga 


kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för 


fysisk aktivitet”. 


 


Behov av medicinsk kontroll 


 
Det finns inga behov av medicinsk kontroll av deprimerade som tränar, om inte det samtidigt 


förekommer somatiska sjukdomar som kräver detta (se respektive kapitel).  


 


 


Utvärdering och uppföljning 


Fysisk aktivitetsgrad 


Vid behandling av depression är det viktigt att patienten följs upp systematiskt genom hela 


sjukdomsförloppet, och att såväl mentalt som fysiskt hälsotillstånd beaktas. Om fysisk 


aktivitet är en del av behandlingen, kan man vid depression, precis som vid vilket tillstånd 


som helst, bedöma den fysiska aktivitetsgraden med hjälp av validerade frågeformulär och 


rörelsemätare, exempelvis stegräknare och accelerometer. För vidare läsning hänvisas till 


kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”.  


I varje landsting och region i Sverige finns i dag (eller borde finnas) möjlighet att i det 


rådande journalsystemet notera både anamnes och kvantifiera nivån av fysisk aktivitet hos 


patienten utifrån validerade frågor. Implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för 


sjukdomsförebyggande metoder (29) har bidragit till detta.  
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Funktion/kapacitet 


Fysisk kapacitet (fitness), avseende kondition och muskelstyrka, testas förslagsvis före och 


efter 2–3 månaders träning (30). Även längre perioder mellan testomgångarna kan 


förekomma. Om möjligt görs en uppföljning efter 6–12 månader. Samma intervaller av 


uppföljning kan även ske när det gäller fysiska aktivitetsvanor. För vidare läsning hänvisas 


även till kapitel ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”. 


Kliniskt relevant, men troligtvis en svag länk, är uppföljning av insatta åtgärder, exempelvis 


utfärdande av Fysisk aktivitet på recept (FaR
®
) och hjälpmedel som träningsdagbok och 


stegräknare för patienter med depression, som på grund av initiativlöshet kan behöva stöd. 


Metoden FaR
®
 har rent allmänt god följsamhet, men studier som utvärderar effekten vid 


enbart depression finns inte. När det gäller uppföljning efter insatta åtgärder, exempelvis 


FaR
®
 eller andra metoder som stöttar en beteendeförändring vid bristande fysisk aktivitet, är 


evidensläget allmänt svagt liksom det är för depression. 


 


Sjukdomsspecifika markörer 


För att följa depressionsförloppet används klinisk bedömning, gärna med tillägg av 


skattningsskalor, såsom Beck Depression Inventory, BDI (31). 


 


Livskvalitet 


Det finns flera specifika skattningsskalor som kan används vid livskvalitet. Livskvalitet är 


emellertid starkt korrelerad med depression, vilket gör att det i praktiken räcker att skatta 


depression. 
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid depression 
 


Behandling av depression med fysisk akivitet 


Personer med depression bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för 


att minska depressiva symtom. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 


DEPRESSION – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 
X   Ja, se kapitlet ”Fysisk aktivitet som prevention”. 
  Nej 


DEPRESSION – BEHANDLING med fysisk aktivitet  
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (minskade depressiva symtom) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (minskade depressiva symtom) 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig till hög 


 


minst 90 minuter 
(minst 30 minuter/ 
tillfälle) 


3–5 8–10 8–12 2–3 3 


Att tänka på: Evidensen är baserad på framför allt ledarledd fysisk aktivitet. Aerob fysisk aktivitet: Skattad ansträngning 12–14 
enligt Borg RPE.   


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet för att förebygga andra sjukdomar?  


 Nej  


X Ja, se kommentar nedan. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Evidensen för aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet är baserad på studier med framför 


allt ledarledd fysisk aktivitet, där innehåll i aerob fysisk aktivitet utgjorts av gång, löpning, 


stationär cykel, rodd och dans (13, 15, 17, 18). Gällande muskelstärkande fysisk aktivitet ses i 


tabellen evidens och dos för enbart utförd styrketräning (13, 15, 18). Om enbart styrketräning 


görs bör den kompletteras med aerob fysisk aktivitet för att minska risken för kardiovaskulär 


sjukdom. Vid enbart aerob fysisk aktivitet bör den kompletteras med muskelstärkande fysisk 


aktivitet. 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid depression 


Fysisk inaktivitet och depression är vanligt bland personer med kroniska somatiska 


sjukdomar. En stor epidemiologisk studie i WHO:s regi visade att både ångest och depression 


hade samband med vanliga somatiska tillstånd som diabetes, hjärt-kärlsjuklighet och kroniskt 


obstruktiv lungsjukdom, och sambandet stärktes när både ångest och depression förekom 


samtidigt. Sambandet mellan depression och somatiska sjukdomar går åt båda håll, det vill 


säga depression ökar risken för kroniska somatiska sjukdomar, och kroniska sjukdomar ökar 


risken för depression (33, 34). Fysisk aktivitet som del i behandling av depression kan därför 


samtidigt förebygga folkhälsoproblem som fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 
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Sammanfattning  


 Alla gravida ska rekommenderas att utföra aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet 


som en del i en hälsosam livsstil.  


 Regelbunden träning förbättrar och vidmakthåller dessutom en god allmän kondition 


under graviditeten och kan vara ett bra sätt att förbereda kroppen inför själva 


förlossningen.  


 Aerob fysisk aktivitet bör ske under sammanlagt cirka 150 minuter per vecka på minst 


en måttlig intensitetsnivå. För den som är tidigare fysiskt aktiv kan intensiteten vara 


högre. Valet av aktiviteter ska göras så att de innebär en minimal risk för fall och 


fosterskada.  


 Fysisk aktivitet under graviditet är i de flesta fall ofarligt för den gravida kvinnan och 


fostret och innebär ingen ökad risk för avvikande graviditets- eller förlossningsutfall. 


 Fysisk aktivitet tillsammans med andra livsstilsinterventioner kan förebygga och 


behandla vissa graviditetskomplikationer. 


 Bäckenbottenträning under graviditet och postpartum kan förebygga och behandla 


urinläckage. 


 


 


Inledning 


Graviditet är vanligen ett tillstånd förknippat med god hälsa och i sig inte någon sjukdom. 


Syftet med ett särskilt kapitel om detta ämne är att ge en orientering om den vetenskap som 


finns kring värdet av fysisk aktivitet och de begränsningar som i vissa fall föreligger. 


Dessutom har många kvinnor frågor om det går bra att träna och vara fysiskt aktiv under 


gravididet, hur träning kan bedrivas och vilken dos som är lämplig.  


 


Synen på fysisk aktivitet under graviditet var länge avvaktande och emellanåt direkt negativ. 


Under de senaste decennierna har på basis av vetenskapliga studier synen på fysisk aktivitet 


under graviditet blivit liberal (1–4).  







FYSS-kapitel FYSISK AKTIVITET VID GRAVIDITET   2015-02-10 


2 
 


Ur ett folkhälsoperspektiv är en av fördelarna med att kvinnor tränar regelbundet under 


graviditeten att de oftast är mer benägna att fortsätta med någon form av fysisk aktivitet även 


efter att de fött barn. 


 


Oaktat ovanstående måste viss försiktighet iakttas. Dels föreligger risker vid fall eller 


kontaktidrottande, dels får en viss andel kvinnor olika graviditetsrelaterade symtom, problem 


och komplikationer som måste beaktas.  


 


 


Fysiologiska förändringar under graviditet  


Som ett naturligt led i en graviditet sker en anpassning av kroppen för att kunna klara av nya 


fysiologiska krav. En anpassning till det ökade syrebehovet sker genom ökat andningsdjup, 


högre hjärtfrekvens och större slagvolym. Blodvolymen ökar successivt under graviditeten 


med cirka 40–50 procent. Både graviditeten i sig samt fysisk aktivitet ökar 


ämnesomsättningen och höjer kroppstemperaturen. En kroppstemperatur på mer än 39,2 


grader Celsius tros på basis av djurstudier kunna vara teratogent (det vill säga kunna orsaka 


fosterskador) under de första 3 månaderna (1). En ökad ventilation och ökad 


hudgenomblödning hjälper dock till att minska risken för onormalt hög kroppstemperatur 


(hypertermi). Det är dock viktigt med god vätsketillförsel samt att undvika fysisk träning i 


varmt och fuktigt klimat.  


 


Under en normal graviditet föreligger hyperinsulinemi och en tilltagande insulinresistens. På 


grund av kontinuerlig fetal och placentär konsumtion av glukos befinner sig den gravida 


kvinnan i ett slags svälttillstånd som ökar med graviditetens längd. En ökad frisättning av fria 


fettsyror och ketoner bidrar till detta, samtidigt som det föreligger en oförmåga att öka 


glukoneogenesen tillräckligt. Risk för låg blodsockerhalt (hypoglykemi) kan undvikas med 


lämpligt kaloriintag samt genom att längden på träningspasset begränsas till maximalt 45 


minuter vid måttlig intensitet (1, 2). 


 


Hjärtats kapacitet påverkas av den gravida kvinnans position. I ryggläge, från cirka fjärde 


månaden, hindras det venösa återflödet av den växande livmodern, så kallad vena cava-


kompression. Detta leder till en ökad risk för minskad slagvolym och blodtrycksfall, varför 


många kvinnor bör undvika fysisk träning i ryggläge efter den 16:e graviditetsveckan.  


Hormonella förändringar orsakade av graviditeten medför en förhöjd rörlighet i lederna. Den 


graviditetsorsakade viktuppgången leder till att skelett, muskler, leder och ligament belastas 


hårdare. Samtidigt sker en förskjutning av kroppens tyngdpunkt framåt, ryggmusklerna 


belastas mer vilket skapar en ökad kompression på de bakre delarna av ländryggen. Svanken 


ökar och det kan därmed bli svårare att hålla balansen med ökad risk för fall. På samma sätt 


som kontaktidrotter kan detta öka risken för fostret i den senare delen av graviditeten. I takt 


med att magen växer kan även avståndet mellan de raka bukmusklerna öka, så kallad 


rektusdiastas. Det antas att rektusdiastas i kombination med den förändrade tyngdpunkten 


framåt kan leda till en minskad bålstabilitet. 
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Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet under graviditet 


Fördelarna för den gravida att vara fysiskt aktiv är desamma som för övriga vuxna och 


innefattar, förutom ett bibehållet eller ökat fysiskt välbefinnande, bland annat mindre trötthet 


samt minskad risk för extremitetssvullnad och varicer (åderbråck). Dessutom upplever fysiskt 


aktiva gravida mindre ofta stress, ångest, depression och sömnstörningar samt har lägre 


förekomst av ländryggsbesvär. Övervikt medför en ökad risk för graviditetsdiabetes och har 


visats kunna förebyggas och i viss mån behandlas med fysisk aktivitet tillsammans med ett 


minskat kaloriintag (5).  


 


Det är ingen skillnad i förlossningsutfall eller neonatalt utfall mellan kvinnor som tränat och 


de som inte tränat under graviditeten (1, 6). Regelbunden fysisk aktivitet under graviditeten 


påverkar inte durationen av aktivt värkarbete under förlossning (7). Vältränade kvinnor 


anpassar sig snabbare till de förändringar graviditeten innebär samt mår bättre och får färre 


komplikationer. 


 


Rekommenderad dos fysisk aktivitet  


Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott 


och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form 


av exempelvis promenader och cykling.  


1.  Aerob fysisk aktivitet rekommenderas i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. 


Intensiteten bör vara måttlig. För den som redan tidigare är fysiskt aktiv kan 


intensiteten vara högre. Valet av aktiviteter ska göras så att de innebär en minimal risk 


för fall och fosterskada. Aktiviteten bör spridas på minst 3 av veckans dagar.  


2.  Som tillägg till styrketräning av bäckenbottenmuskulaturen bör muskelstärkande 


fysisk aktivitet utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora 


muskelgrupper. 


3.  Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) 


med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som 


har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.  


 


Anpassad aerob fysisk aktivitet 


Varje kvinna är unik och en individuell bedömning vad gäller typ och dos av fysisk aktivitet 


krävs utifrån aktuell fysisk prestationsstatus. Ett rimligt mål bör vara att eftersträva en 


bibehållen kondition under graviditeten, men inte att sträva efter topprestationer. Det bör 


påpekas att många elitidrottare har fortsatt med hård träning utan komplikationer och att det 


anses att detta kan göras med rådgivning från obstetriker. Varje träningspass bör innehålla en 


uppvärmnings- och en nedvarvningsperiod (1, 3). Gravida som inte tidigare varit fysiskt 


aktiva bör starta successivt med ett något kortare träningspass 3 gånger per vecka. Därefter 


kan en successiv ökning ske till 30–45 minuter 3 gånger per vecka, kompletterat med aerob 


fysisk aktivitet så att 150 minuter per vecka uppnås.  


 


Trots att det inte finns någon ”säker” övre gräns för fysisk aktivitet under graviditet bör 


kvinnor som före graviditeten tränat på en hög intensitetsnivå kunna fortsätta med detta, 


exempelvis joggning och aerobics. Det är dock viktigt att känna till att en nedgång är att 


förvänta i prestationsförmåga i takt med att graviditeten fortskrider, ifall regelbunden fysisk 


aktivitet, särskilt viktbärande sådan, inte bedrivs. Riklig vätsketillförsel samt extra näring i 







FYSS-kapitel FYSISK AKTIVITET VID GRAVIDITET   2015-02-10 


4 
 


tillräcklig mängd är viktigt att ha i åtanke under och efter träningspasset. Se även 


”varningssignaler” i detta kapitel. 


 


Avseende konditionsträning kan de generella rekommendationerna följas så länge man 


undviker för hög kroppsvärme (se ovan) de första 3 månaderna. Gravida bör träna i lätta 


kläder samt tänka på att tillföra vätska under och efter träning. Aktiviteter med hög intensitet i 


varmt och fuktigt klimat bör undvikas (3). Alla aktiviteter som innehåller rytmiskt och 


dynamiskt arbete med stora muskelgrupper rekommenderas, exempelvis snabba promenader, 


stavgång, joggning, cykling, aerobics, step-up-träning, gymnastik och dans. Som komplement 


är avlastad träning såsom simning (frisim eller ryggsim) en utmärkt aktivitet och 


vattengymnastik är särskilt lämplig för kvinnor med bäcken- och ryggproblem. 


 


Då hjärtfrekvensen är ökad under graviditet är inte pulsnivån alltid ett bra sätt att mäta 


intensiteten på ett träningspass. Rekommendationen är i stället att bedöma den fysiska 


belastningen med antingen ett så kallat talk test eller med Borgs RPE-skala. Ett talk test går ut 


på att ett träningspass med måttlig intensitet medger en normal konversation. Borgs skala 


mäter subjektiv ansträngning mellan 6 (extremt lätt) och 20 (maximalt ansträngande). Även 


om den vetenskapliga grunden är något bristfällig brukar den rekommenderade nivån under 


graviditet anges till 12–14 på Borgskalan, det vill säga måttlig intensitet (3). 


 
Anpassad muskelstärkande fysisk aktivitet 


Muskelstärkande fysisk aktivitet under graviditeten bör fokusera på bäckenbottenmuskler 


samt rygg- och magmuskler, men även träning av de nedre och övre extremiteterna kan med 


fördel läggas in. Eftersom det finns risk för så kallad vena cava-kompression, det vill säga det 


venösa återflödet till hjärtat hindras av den växande livmodern vilket kan leda till ökad risk 


för minskad slagvolym och blodtrycksfall, rekommenderas att styrkeövningar för magen 


genomförs sittande, liggande på sidan eller stående efter den 16:e graviditetsveckan. Generellt 


rekommenderas 7–8 övningar för kroppens större muskelgrupper, med 8–12 repetitioner i 1–3 


set (3).  


 


Gravida bör undvika så höga belastningar att krystningsreflex uppstår eftersom det ökar 


blodtryck och belastar bäckenbottenmuskulaturen. Många har problem att ”hitta” 


bäckenbottenmusklerna vid träning och det kan då vara lämpligt att kontakta en fysioterapeut 


för att kontrollera att övningarna genomförs på ett korrekt sätt före förlossningen. Efter 


förlossningen kan detta vara ännu svårare beroende på vilka skador som uppstått på 


muskulatur, stödjevävnad och eventuellt nervskador. Det är därför alltid en fördel att ha lärt 


sig tekniken i förväg. För nybörjare är det även viktigt att lära sig rätt teknik för de generella 


styrkeövningarna. En fysioterapeut kan ge råd om såväl teknik som övningarnas omfattning. 


 
Rörlighetsträning 


På grund av en generellt ökad rörlighet under havandeskapet är det viktigt att se till att 


stretch- och töjningsövningar görs med viss försiktighet, så att inte snedbelastningar uppstår. 


De muskelgrupper som har använts under konditions- och styrketräningen bör töjas/stretchas, 


men specifik rörlighetsträning är oftast inte nödvändig. Generellt gäller att stretching och 


rörlighetsträningen syftar till att upprätthålla normal ledrörlighet. Övningarna bör göras i 


lugnt tempo och ytterläget hållas kvar i 10–30 sekunder. Träningen bör genomföras minst 2–3 


gånger per vecka (8). Rörlighetsträning för otränade kan med fördel ske under ledning av 


instruktör. 
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Interaktioner med läkemedelsbehandling  


I princip gäller samma riktlinjer för gravida som för icke-gravida vad gäller interaktioner 


mellan läkemedel och fysisk aktivitet.  
 


 


Rekommendationer om fysisk aktivitet avseende graviditetsspecifika 


besvär 


Fysisk aktivitet har visats kunna förebygga och behandla risken för många komplikationer 


under graviditet och postpartum. Det saknas dock fortfarande välgjorda studier som klargör 


vilken dos och intensitet som behövs för att på bästa sätt påverka dessa besvär.  


  
Rygg- och bäckensmärta 


Den förändrade kroppshållningen under graviditeten, med ökad lumbal lordos (svank) och 


thorakalkyfos (bakåtvälvning av bröstryggraden), anses vara en av orsakerna till att 


ryggbesvär kan uppstå. Prevalensen av rygg- och bäckenrelaterad smärta under graviditet är 


cirka 45 procent (9, 10). Cirka en tredjedel upplever smärtan som invalidiserande. Såväl 


enskilda studier som en systematisk översikt (11) visar att det finns visst stöd för att 


graviditetsspecifika träningsprogram, stabiliserande övningar och vattengymnastik både kan 


förebygga och lindra rygg- och bäckensmärtor under graviditet jämfört med sedvanlig 


mödrahälsovård, men fler och bättre designade studier behövs (11–14).  


 


I en randomiserad kontrollerad studie som innehöll gruppträning (typ av träning, dos/mängd) 


2 gånger per vecka under graviditeten sågs dock inte någon effekt på rygg- och bäckensmärtor 


(15). När det gäller träning efter graviditeten har mycket god effekt visats både på smärta och 


funktion av ett program bestående av individuell fysioterapibehandling, stabiliserande 


övningar, ergonomi samt funktionella övningar (16) med ytterligare förbättrad effekt 2 år efter 


det att behandlingarna avslutats (17).  


 


Rektusdiastas 


I takt med att magen växer kan avståndet mellan de raka bukmusklerna öka med utsträckning 


och förtunning av linea alba som följd, så kallad rektusdiastas. Incidensen under graviditet 


varierar mellan 66 och 100 procent i den tredje trimestern och kan vara upp till 53 procent 


direkt efter förlossning (18). Utifrån en systematisk översikt avseende studier på behandling 


och förebyggande av rektusdiastas under och efter graviditet kan konstateras att det 


vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av träning på rektusdiastas 


(18). 


 


Dysfunktion i bäckenbotten och urinläckage 


Graviditet och framför allt förlossning är riskfaktorer för utveckling av urininkontinens med 


potentiella skador på muskulatur, bindväv och perifera nerver (10). Tätare tömning av 


urinblåsan samt trängningar är vanligt under graviditet på grund av fostrets tryck. 


Förekomsten av urininkontinens varierar mellan 32 och 64 procent (19). Den vanligaste 


formen av urinläckage är stressinkontinens, det vill säga ofrivilligt urinläckage när man 


hostar, nyser eller är fysiskt aktiv (20, 21). Riskfaktorer är graviditet och vaginal förlossning, 


men urinläckage, speciellt stressinkontinens, är mycket vanlig hos fysiskt aktiva kvinnor även 
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före graviditet och förlossning. Tidigare urinläckage är en riskfaktor för läckage även efter 


förlossning.  


 
Urininkontinens 


I systematiska översikter med sammanlagt totalt 10 RCT-studier avseende träning av 


bäckenbottenmuskulaturen i förebyggande syfte eller som behandling av urinläckage under 


graviditeten konstaterades att gravida kvinnor som inte hade urinläckage när graviditeten 


inleddes löpte 30 procent lägre risk för att få urinläckage upp till 6 månader efter 


förlossningen (19, 22, 23). Även träning av bäckenbotten under graviditeten i syfte att 


förebygga urinläckage visade signifikant effekt (19). 


 


Två stora norska RCT-studier med bäckenbottenträning under graviditeten på en grupp 


kvinnor både med och utan urinläckage vid starten visade signifikant reduktion av antalet 


kvinnor med läckage i träningsgruppen (24, 25). Slutsatsen från sju blandstudier (det vill säga 


studier som inkluderade både kvinnor med och utan urinläckage) var att det fanns en 


signifikant effekt av bäckenbottenträning under graviditet för denna grupp (19, 22).  


 


Att påbörja bäckenbottenträning för kvinnor som har urinläckage 3 månader efter förlossning 


visade på cirka 40 procent mindre risk för urinläckage 12 månader efter förlossningen (19). 


Blandstudier efter förlossning är inte lika effektivt, vilket kan bero på att kontrollgruppen i 


många fall fått information och tränar bäckenbottenmuskulaturen (26). 


 


Avföringsinkontinens 


Avföringsinkontinens definieras som läckage av både hård och lös avföring samt luft (21). 


Nya fall av avföringsinkontinens som uppstår efter förlossning varierar mellan 26–38 procent 


6 veckor till 6 månader efter förlossning. Diagnosen ställs med anamnes och kliniska tester 


(27). Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag för bäckenbottenträning som tidig 


intervention vid behandling av avföringsinkontinens tillsammans med andra konservativa 


behandlingsmetoder (27) men det finns inte tillräcklig kunskap för att avgöra om det är 


skillnad i effekt mellan olika träningsprogram och träning med och utan biofeedback (28). 


 
Underlivsprolaps 


Underlivsprolaps innebär framfall av urinblåsa, tarm eller livmoder i slidan. Prevalensen av 


underlivsprolaps grad ≥ 2, 3–6 månader efter förlossning varierar mellan 18 och 56 procent 


(29).  


 


Liksom vid urinläckage diskuteras det om generell fysisk aktivitet och träning kan försvaga 


bäckenbotten och utgöra en riskfaktor för utveckling av underlivsprolaps. Det finns för 


närvarande åtta RCT-studier som visar reducerade symtom och/eller anatomisk förbättring av 


prolaps efter bäckenbottenträning hos medelålders kvinnor och i systematiska studier 


rekommenderas i dag bäckenbottenträning som första alternativ till behandling (23).  


 


I en norsk RCT-studie visades att bäckenbottenträning hos medelålders kvinnor, förutom att 


leda till ökad muskelstyrka, även lyfte blåshals samt rectum, reducerade levator hiatus, ökade 


muskelstorleken samt minskade muskellängden, något som indikerar att sådan träning kan ha 


förebyggande effekt (30). Det finns endast en RCT publicerad avseende effekten av 
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förebyggande bäckenbottenträning och som behandling av underlivsprolaps efter förlossning 


och denna visade ingen effekt (31). 


 
Övervikt och fetma 


Över hela västvärlden ses en snabbt ökande andel gravida med övervikt eller fetma. I Sverige 


är i dag närmare 40 procent av gravida kvinnor överviktiga (BMI > 25) varav cirka 12 procent 


är feta (BMI > 30) vid inskrivning på mödravårdscentralen.  


 


Övervikt och framför allt fetma hos mamman är förknippad med ökade risker för 


graviditetshypertoni, preeklampsi, graviditetsdiabetes, dödföddhet samt 


förlossningskomplikationer. Det föreligger också en ökad risk för att barnet föds stort för 


tiden, en liten men ändå signifikant ökad risk för missbildningar samt för neonatala 


komplikationer över huvud taget (32, 33).  


 


Få kvinnor klarar av att behålla en viktnedgång på längre sikt om man dragit på sig övervikt. 


Det är därför viktigt att förebygga fetma genom att kontrollera viktökningen under 


graviditeten. Studier visar att cirka 25 procent inte klarar av att återgå till sin ursprungsvikt 


efter graviditeten, utan behåller en viktökning på cirka 5 kg (34). 


 


I en svensk fall-kontrollstudie med 155 kvinnor sågs att gravida med fetma som deltog i ett 


program med motiverande samtal samt vattengymnastik 1–2 gånger per vecka ökade mindre i 


vikt under graviditeten jämfört med gravida med fetma som fick sedvanlig mödrahälsovård 


(35).  


 


Graviditetsdiabetes 


Graviditetsdiabetes drabbar cirka 1 procent av alla gravida i Sverige. Barn till kvinnor med 


graviditetsdiabetes har en ökad risk för makrosomi (> 4 500 g) och neonatala komplikationer. 


Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes senare i livet, 


och risken är särskilt stor vid samtidig fetma och fysisk inaktivitet. I en Cochraneöversikt från 


2012 innefattande fem RCT avseende effekten av fysisk aktivitet för att förebygga 


glukosintolerans eller graviditetsdiabetes sågs inga skillnader mellan kvinnor som var 


randomiserade till livsstilsintervention och träning (typ/dos), jämfört med sedvanlig 


graviditetsövervakning (36). Senare studier har trots vissa metodologiska tveksamheter visat 


att graviditetsdiabetes kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet tillsammans med ett 


minskat kaloriintag (5). 


 


Psykisk ohälsa – depression och ångest 


Under graviditeten sker stora biologiska, psykologiska och interpersonella förändringar hos 


de allra flesta. Perioder av oro och nedstämdhet är vanliga. För den som lider av en psykisk 


sjukdom eller som drabbas av detta under graviditeten eller efter förlossningen kan 


konsekvenserna för henne själv, fostret/barnet och familjen dock bli stora. En noggrann och 


så korrekt graviditetsövervakning som möjligt av dessa kvinnor ställer stora krav på 


mödrahälsovården som samordnare av multiprofessionella insatser.  


 


Det viktigaste när det gäller psykisk ohälsa under graviditeten är att vara lyhörd för den 


gravida kvinnans symtom och önskemål samt att erbjuda adekvat behandling oavsett om detta 


innebär psykologisk eller farmakologisk behandling då obehandlad psykisk sjukdom kan leda 
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till allvarliga konsekvenser såväl för den gravida som för fostret/barnet (37). Det finns i dag 


allt tydligare bevis för att fysiskt aktiva personer löper mindre risk för att utveckla depression, 


och att träningsinterventioner är förknippade med betydande fördelar för patienter med milda 


till moderata former av depression och ångest (38, 39). 


 


Sammanlagt har åtta experimentella studier identifierats, varav tre av god metodologisk 


kvalitet (40-42), där det i två av dessa (40, 42) visats på positiv effekt av regelbunden fysisk 


aktivitet under graviditeten med hänsyn till olika utfallsmål relaterade till mental hälsa, 


inklusive depression, självrapporterad hälsa samt livskvalitet. Det behövs mer forskning på 


området och framtida studier bör bland annat se närmare på effekten av träningsintervention 


före graviditeten och under den första trimestern samt effekten av olika typer av aktiviteter.  


 


Preeklampsi/havandeskapsförgiftning 


Resultaten i en Cochraneöversikt från 2006 med två randomiserade studier talar för att 


regelbunden träning av måttlig intensitet kan minska risken att drabbas av preeklampsi. Det 


krävs dock ytterligare studier för tydlig evidens (43). 


 


Enligt en liten randomiserad studie från 2008 verkade stretchning/rörlighetsträning vara mer 


effektivt än ett promenadprogram med moderat intensitet när det gäller att reducera risken för 


preeklampsi (44). 


 


 


Kontraindikationer/risker  


Gravida bör inte ägna sig åt dykning av flera skäl. Förekomsten av illamående och kräkningar 


är hög vilket medför en större olycksrisk. Fostret är inte, bland annat beroende på ett 


öppetstående foramen ovale, skyddat mot de luftbubblor i mammans blod som kan bildas 


efter dykning (dykarsjuka). Dessutom finns det en risk för hyperoxiskador för fostret om det 


blir nödvändigt med övertrycksbehandling i tryckkammare. Kontaktsporter bör undvikas från 


4–6 månaden. 


 


Gravida kvinnor som ägnar sig åt idrotter med stor risk för fall, exempelvis utförsåkning, 


skridskoåkning, ishockey, redskapsgymnastik eller ridning, bör uppmärksammas om 


försämrad balans samt risken för fosterskada vid ett eventuellt fall. 


 


Fysisk träning på hög höjd (> 2 500 meter) har visats medföra omdirigering av blod från 


moderkakan till musklerna. Teoretiskt kan det innebära en risk för att fostret får för lite syre. 


Därför behövs minst 4–5 dagars anpassning för att ställa om metabolismen. 


 


Tävlingsidrott under graviditet kräver noggrann gemensam bedömning av ansvarig 


förlossningsläkare och ansvarig idrottsläkare. Regelbundna kontroller under graviditeten 


rekommenderas samt eventuellt ultraljudskontroller avseende fostrets tillväxt. Att särskilt 


beakta är vikten av tillräcklig vätske- och näringstillförsel samt risken för förhöjd 


kroppstemperatur. Tävlingsidrottare bör också informeras om att graviditeten kommer att 


medföra en minskad fysisk prestationsförmåga. För övriga kontraindikationer se kapitlet 


”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 
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Efter förlossningen 


Fördelarna med fysisk aktivitet efter förlossningen inbegriper förutom ett allmänt ökat 


välbefinnande även att viktnedgången underlättas. Det finns även data som talar för att fysisk 


aktivitet efter förlossning leder till minskad risk för depression och ångest. Om graviditet och 


förlossning varit väsentligen normala kan aktiviteter som raska dagliga promenader, 


bäckenbottenträning och stretchning börja så gott som omedelbart efter förlossningen. Har 


däremot graviditeten eller förlossningen varit komplicerad bör den gravida kvinnan diskutera 


med sin fysioterapeut, barnmorska eller läkare vilken typ av aktivitet som lämpar sig bäst. En 


successiv återgång till de träningsnivåer kvinnan hade före graviditeten rekommenderas. Det 


är ofta lämpligt att avvakta till efterkontrollen 6–8 veckor efter förlossning. 


 


Fysisk aktivitet på måttlig nivå påverkar inte amningen eller barnets tillväxt. Under 


amningsperioden är även tillräcklig vätske- och näringstillförsel viktigt att beakta. 


 


 


Funktionstester/behov av hälsokontroll  


Nedanstående tillstånd kräver en professionell medicinsk bedömning och rådgivning 


avseende huruvida det är lämpligt med fysisk träning under graviditet, typ av träning, 


belastning samt träningens omfattning (2): 


1. Hjärtsjukdom  


2. Icke utredd hjärtarytmi hos mamman  


3. Restriktiv lungsjukdom  


4. Kronisk bronkit  


5. Dåligt kontrollerad hypertoni, thyreoideasjukdom, diabetes mellitus eller epilepsi  


6. Anemi  


7. Blödningar i 4–9 månaden  


8. Preeklampsi eller graviditetsinducerad hypertoni  
9. Prematura värkar  


10. Intrauterin tillväxthämning  


11. Cervixpåverkan/cerclage  


12. Prematur vattenavgång  


13. Tvillinggraviditet  


14. Rökning > 20 cigaretter/dag  


15. Ortopedisk sjukdom som begränsar rörelseförmågan  


16. Morbid fetma (BMI > 40) 


17. Undernäring eller ätstörning.  


 


Varningssignaler då fysisk aktivitet bör avslutas och den gravida kvinnan kontakta 


kvinnosjukvården för en medicinsk bedömning (2):  


1. Uttalad andfåddhet  


2. Andfåddhet före träning  


3. Uttalad trötthetskänsla  


4. Huvudvärk  


5. Bröstsmärtor/tryck över bröstet  


6. Yrsel  


7. Uttalad buk- eller bäckensmärta  
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8. Smärtsamma sammandragningar eller prematura värkar  


9. Vattenavgång  


10. Vaginal blödning  


11. Minskade fosterrörelser 


12. Muskelsvaghet 


13. Svullnad eller smärta i vader. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 
 


Sammanfattning 


 Vid rådgivning av fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården krävs en initial 


bedömning av individens behov av och förutsättningar för att utföra fysisk aktivitet. 


 Efter rådgivning och lämplig tidsperiod bör utvärdering göras för att se om det skett 


någon förändring av den fysiska aktivitetsnivån och av den fysiska aktivitetens 


effekter. 


 För enklare bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet rekommenderas i klinisk 


vardag Socialstyrelsens indikatorfrågor avseende fysisk aktivitet. 


 För något säkrare bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet och inaktivitet bör 


mer omfattande validerade frågeinstrument/dagböcker användas. 


 För säkrare och objektiv bedömning och utvärdering av såväl fysisk aktivitet som 


inaktivitet rekommenderas rörelsemätare. 


 Effekten av aktivitet kan bedömas och utvärderas med hjälp av tester på fysisk 


kapacitet (kondition eller styrka), fysisk funktion och symtom, hälsorelaterade 


markörer eller sjukdomsparametrar. 


 


Inledning 


För att möjliggöra individbaserad rådgivning av fysisk aktivitet och utvärdering av 


rådgivningen, och för att hjälpa individer att hitta optimal dos och belastning är tillförlitliga 


mätmetoder nödvändiga. Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten kontinuerligt säkras och 


utvecklas (hälso- och sjukvårdslagen 1982:763; 31 §). Uppföljning av levnadsvanor såsom 


fysisk aktivitet skiljer sig inte från uppföljning av annan behandling inom hälso- och 


sjukvården (hälso- och sjukvårdslagen 1982:763; 2 § första stycket). För systematisk 


utvärdering krävs, förutom tillförlitliga metoder, att mätningar görs före och efter 


intervention.  
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Detta kapitel ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet” beskriver olika metoder, deras 


tillförlitlighet respektive begränsningar samt hur de praktiskt kan användas för utvärdering i 


samband med ordination av fysisk aktivitet. Till utvärdering hör även en utvärdering av 


utfallet, det vill säga om den fysiska aktiviteten fått avsedd effekt på funktioner såsom 


kondition och styrka eller på symtom eller hälsorelaterade markörer. Det sistnämnda tas upp i 


respektive diagnoskapitel. I kapitlet ”Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet” beskrivs 


hur rådgivningen kan individanpassas. Där beskrivs också verktyg för att stötta individen att 


dosera och styra aktivitetsnivån enligt den ordinerade dosen. Figur 1 beskriver en modell som 


kan användas vid rådgivning av fysisk aktivitet. 


 


 


Figur 1. Modell vid ordination av fysisk aktivitet. 


 


 


Bedöma fysisk aktivitet  


Ett utfall av en fysiskt aktiv livsstil är att kondition, styrka, rörlighet och balans bibehålls eller 


förbättras. Även andra variabler som till exempel blodtryck, blodsockerkontroll, blodfetter, 


kroppsvikt, midjemått eller kroppssammansättning kan påverkas. Detsamma gäller den 


mentala hälsan, där såväl depression som ångesttillstånd kan lindras genom fysisk aktivitet. 


Många effekter av fysisk aktivitet är mätbara och beskrivs senare i detta kapitel under 


avsnittet ”Utvärdera utfallet av fysisk aktivitet och träning”. Förutom dessa effekter kan den 


faktiska fysiska aktiviteten bedömas med olika instrument. I detta kapitel används 


genomgående begreppet bedömning i stället för mätning, då vissa mätningar är direkta medan 


andra är indirekta och bygger på deltagarnas självrapporterade uppgifter. 
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Eftersom fysisk aktivitet eller kroppsrörelser är ett komplext beteende som resulterar i en 


ökad energiomsättning kan fysisk aktivitet bedömas i form av energiförbrukning eller som ett 


beteende. De komponenter av aktiviteten som visat samband med hälsa är typ av aktivitet 


samt dos (intensitet, duration och frekvens). För hälsofrämjande effekter rekommenderas att 


aerob fysisk aktivitet som ökar puls och andning ska utföras regelbundet (frekvens) med en 


intensitet som minst är måttlig, under sammanlagd tid (duration) av minst 150 minuter per 


vecka (1, 2).  


 


Vid val av mätmetod finns vissa kriterier som är särskilt viktiga. Till dessa hör att metoden 


mäter det som man vill mäta (validitet), är tillförlitlig/pålitlig och upprepbar (reliabilitet) och 


känslig att mäta en förändring (sensitivitet). För att utvärdera om rådgivningen av fysisk 


aktivitet leder till en ökning av fysisk aktivitet krävs därför att metoden är tillräckligt känslig 


för att detektera en förändring. Generellt har objektiva mått på fysisk aktivitet och fysisk 


funktion bättre validitet än subjektiva, självrapporterade mått. Nedan beskrivs några olika 


metoder i generella termer som kan användas för bedömning av nivån fysisk aktivitet. 


 


Enkäter 


Enkät har fram till dags dato varit vanligaste metoden att bedöma fysisk aktivitet (3, 4). 


Exempel på enkäter beskrivs nedan och de frågor som är rekommenderade att användas för 


utvärdering beskrivs under avsnittet ”Utvärdering av fysisk aktivitet inom hälso- och 


sjukvården”. De enklaste enkäterna frågar enbart om individens motionsvanor och erbjuder 


förutbestämda svar i en 3–5-gradig skala. De mer avancerade efterfrågar exakt vad som 


utförts och under vilken tid, samt kanske även hur ofta individen varit fysiskt aktiv under en 


bestämd tidsperiod (senaste veckan, månaden eller liknande).  


 


De flesta enkäter efterfrågar grad av ansträngning, så kallad relativ intensitet, vilken påverkas 


av individens kapacitet. Det är sannolikt så att ju bättre kondition och styrka individen har, 


desto lättare upplevs en viss given aktivitet, exempelvis gång med viss hastighet. Vidare har 


individens vikt betydelse, då det kostar mer energi att bära omkring på fler kilo, och 


aktiviteter där kroppsvikten inte är avlastad kan då upplevas som tyngre. 


 


För att beräkna energiförbrukningen från enkäter viktas de angivna aktiviteterna med ett 


energiförbrukningsmått för aktiviteten. Ofta används MET (metabolic equivalent, det vill säga 


multiplar av syreupptaget i vila) (5). Inaktivitet/stillasittande motsvarar < 1,5 MET och lugna 


aktiviteter (låg intensitet) 1,5–3 MET. Aktiviteter med måttlig intensitet kan variera mellan 3 


och 6 MET och aktiviteter som innebär hög intensitet 6 MET och över. 


 


Efterfrågas däremot motions- eller träningsvanor bör det observeras att den tillfrågade enbart 


bedömer delar av den totalt genomförda fysiska aktiviteten. Dessa frågor uppvisar oftast en 


högre validitet och reliabilitet jämfört med frågor om total fysisk aktivitet, då det är lättare att 


minnas det som utförs regelbundet och med en högre intensitet (6, 7). Det är också 


självrapporterad fysisk träning som visat de starkaste sambanden med uppnådda 


hälsoeffekter. Ordineras träning är det också träning som ska utvärderas. Ordineras däremot 


vardagsaktiviteter kan inte dessa bedömas med frågor om enbart träning. 


 


Enkäter avseende fysisk aktivitet kan omfatta olika tidsperioder, från senaste året, halvåret, 


månaden till senaste veckan eller en vanlig vecka. Vid utvärdering av fysisk aktivitet på 


individnivå är senaste sju dagarna mest tillförlitligt, men oftast används en ”vanlig vecka” för 


samstämmighet med andra indikatorer. Det har dock visats att frågor om vanlig vecka ger en 
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överskattning av den fysiska aktivitetsnivån jämfört med att fråga om de senaste sju dagarna. 


I forskningssammanhang används även enkäter som efterfrågar aktivitet under en längre 


period, såsom senaste året, halvåret eller månaden (4). 


 


För att kunna bedöma hälsofrämjande fysisk aktivitet på samhällsnivå och göra jämförelser 


inom ett land och mellan länder har International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 


utvecklats och metodprövats (8). IPAQ är framtagen för att kunna bedöma de komponenter 


som på den tiden var del av rekommendationen om fysisk aktivitet, det vill säga tid i aerob 


fysisk aktivitet med måttlig och hög intensitet liksom tid sittande. Som ett komplement 


utvecklades Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) (9), och båda enkäterna är nu 


nationell och internationell standard i flera länder och organisationer (WHO, EU). Enkäten 


IPAQ är även metodprövad i Sverige, där resultaten visar att reliabilitet och validitet är 


likvärdiga med andra subjektiva instrument som finns för bedömning av fysisk aktivitet (10, 


11). 


 


IPAQ och GPAQ rekommenderas för kartläggning på samhällsnivå, inte för att utvärdera 


interventioner eller som underlag till ordination av fysisk aktivitet för en enskild individ.  På 


nationell nivå i Sverige är det vanligast att 4- eller 5-gradiga aktivitetsskalor, som framför allt 


bedömer fysisk aktivitet och stillasittande på fritiden, används (12). Till exempel efterfrågas 


”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att 


bli varm?” och ”Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de 


senaste 12 månaderna?” 


 


Enkäter är förenade med metodfel. Exempel är att det är svårt att minnas ansträngningsgrad 


och att många kan ha en tendens att överrapportera den fysiska aktivitetsnivån. Vid val av 


enkät för bedömning av fysisk aktivitet kan en checklista användas för att bedöma 


metodologisk kvalitet och riktlinjer för val av metod utifrån frågeställning, och hur 


systematiska metodfel kan minskas (13, 14). 


 


Dagböcker 


För att bestämma total energiförbrukning och även få ett mått på hur aktiviteten är fördelad 


över dagen kan dagböcker användas (15, 16). I dagboken anges, med ett visst tidsintervall 


(var 5:e eller 15:e minut), vad som utförts utifrån givna exempel. Vanligtvis är det en siffra 


från 1 till 9 där 1 motsvarar ”sömn” och 9 ”mycket ansträngande fysisk aktivitet”. Denna typ 


av dagböcker har visat hög samstämmighet med total energiförbrukning men är tidskrävande 


för deltagarna, vilket gör att de sällan är användbara i större undersökningar. Dagböcker 


används också vid monitorering av fysisk aktivitet och är då oftast inte så detaljerade.  


 


Rörelsemätare 


Olika objektiva metoder, rörelsemätare, kan användas för att bedöma såväl total dos som 


intensitet, duration och frekvens av fysisk aktivitet. Dessa mäter antingen antalet steg 


(stegräknare) eller förändringar i rörelsens hastighet (accelerometrar). För att stimulera och 


dokumentera träning kan objektiva instrument användas. Läs mer om det i kapitel ”Metoder 


för att individanpassa fysisk aktivitet”. 
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                     Figur 2. Exempel på en stegräknare och en accelerometer. 


 


Stegräknare ger ett grovt mått på den totala fysiska aktiviteten och används med fördel vid 


interventioner så att deltagarna själva kan följa sin aktivitetsutveckling, eftersom direkt 


feedback till individen är möjlig. Noteras bör att det finns många olika märken med 


varierande kvalitet. Beroende på känslighet med mera, kan skillnaden i antal steg vara mer än 


20 procent. En bra stegräknare ska vara testad avseende validitet och reliabilitet, ha ett lock, 


inte ha en filterfunktion samt vara stryktålig och robust. För att den skall kunna känna av för 


människan naturliga rörelser ska sensitiviteten vara 0,35 G, där G är gravitationen mot jorden 


(17). Nackdelen med stegräknare ligger framför allt i att de inte säger något om intensiteten, 


och att en person som springer får färre steg än en som går för en given sträcka. Går 


exempelvis en vuxen person 100 meter kommer stegräknaren att registrera cirka 110 steg, 


medan den enbart registrerar cirka 70 steg om personen springer. 


 


Accelerometrar är mer avancerade instrument jämfört med stegräknare. De mäter acceleration 


av kroppens rörelser i en, två eller tre riktningar (axlar). Acceleration är ett direkt mått på 


kroppsrörelse och ju högre acceleration, desto högre intensitet. Med hjälp av en digital 


funktion omvandlas accelerationsregistreringarna till olika värden. Accelerometrar kan 


förutom total fysisk aktivitet även ge ett mått på intensitet, duration och frekvens, det vill säga 


mönstret av aktiviteten. En annan fördel är att den kan bedöma beteende såsom 


inaktivitet/stillasittande. Accelerometrar är mer kostsamma än stegräknare, men de är dock att 


föredra om en högre precision är önskvärd. En bra accelerometer bör vara metodprövad och 


smidig att bära (18, 19). Fördelen med att använda accelerometrar överväger ofta nackdelarna 


(20). En litteraturgenomgång har visat att accelerometerteknik har hög validitet att mäta 


fysisk aktivitet även för personer med kroniska sjukdomar (21). 


 


Efterbehandling av insamlade accelerometerdata krävs innan en begriplig beskrivning av en 


individs fysiska aktivitet kan göras. Det flesta moderna accelerometrar har en mjukvara som 


gör denna efterbehandling relativt enkel för användaren. Det vanligaste sättet är att summera 


accelerometerdata över en bestämd tidsperiod (så kallad epoch). Detta kan för många märken 


väljas då data laddas ner från mätaren. Ju kortare tidsperiod, desto större upplösning är 


möjlig. För vuxna har tidigare oftast tidsperioden 1 minut använts och för barn 15 sekunder. 


Nyare modeller klarar av att lagra data under en längre tid, vilket gör att kortare epoch kan 


användas för alla. Mätningarna kan utföras under månader om så önskas, men vanligtvis mäts 


individens aktivitet under en vecka. Senaste åren har även igenkännande av rörelsemönster 


med hjälp av accelerometerns rådata börjat bli ett vanligt förekommande sätt att analysera 


data på. Detta sätt är än så länge inte användarvänligt och få studier har visat samband mellan 


detta sätt att analysera data och hälsoutfall.  


 







FYSS-kapitel BEDÖMA OCH UTVÄRDERA FYSISK AKTIVITET 2015-02-12 


 


6 
 


En accelerometer kan bäras på höften, låret, fotleden eller handleden. Placeringen på kroppen 


påverkar mätningen eftersom rörelsemönstret uppfattas olika beroende på var den sitter (20). 


Vanligaste placeringen är i ett band runt midjan, det vill säga nära kroppens centrum. För den 


placeringen finns flest studier som visat på hög validitet för att mäta total energiförbrukning 


(15). Placering på handled, såsom en klocka, börjar bli mer och mer vanligt då det upplevs 


enklare att bära, det vill säga ökar sannolikheten att personerna bär mätaren. 


Handledsplacering kan också fånga armrörelser som inte fångas då mätaren bärs runt midjan, 


vilket även kan ge en uppfattning om de aktiviteter som utförs enbart med armarna eller 


armrörelser i kombination med kroppsrörelser. På grund av risken för en överskattning av 


total aktivitet har handledsplacering lägre validitet. En annan vanlig placering är på låret och 


den används framför allt för att kunna bedöma positioner som sittande och stående. De 


accelerometrar som är vanliga inom forskning och klinik är Actigraph, ActivPAL, Actiwatch, 


GENEActiv, RT3 och Actical. Eftersom principen för att mäta acceleration är densamma för 


alla produkter avgörs valet av pris, hur användarvänlig både mätaren och programvaran är 


samt vilken frågeställning som föregår mätningen. 


 


Såväl stegräknare som accelerometrar är, framför allt om de bärs på höften, okänsliga för 


aktiviteter såsom simning, cykling och armrörelser. Trots detta kan båda metoderna ge en bra 


bild över den totala aktiviteten. Accelerometrar kan även bättre visa hur aktiviteten är 


fördelad över dagen då studier har visat att cirka 90 procent av vaken tid spenderas i sittande, 


stående och gående, det vill säga aktiviteter som kan registreras. 


 


Hjärtfrekvensregistrering 


Ett sätt att indirekt mäta fysisk aktivitet är att använda hjärtfrekvensregistrering, exempelvis 


med en så kallad pulsklocka. Med hjälp av en sensor runt bröstkorgen och en mottagare i en 


klocka kan hjärtfrekvensen kontinuerligt registreras. Hjärtfrekvensen har ett linjärt 


förhållande till aerob fysisk aktivitet med stora muskelgrupper på konstanta belastningar. 


Flera modeller av pulsklockor har möjlighet att lagra data och kan kopplas till dator för 


bearbetning och dessa har en god validitet och reliabilitet (22–24). Denna metod gör det 


möjligt att mäta såväl intensitet, duration som frekvens. Den totala energiförbrukningen kan 


estimeras utifrån hjärtfrekvensen (21, 25), se även kapitlet ”Fysisk aktivitet – begrepp och 


definitioner”. Pulsklockor är flitigt använda för att på individnivå hitta individens optimala 


intensitet utifrån gällande förutsättningar. 


 


Kombination av metoder 


Det utvecklas hela tiden nya instrument för att bedöma fysisk aktivitet (26). De modernaste, 


som också är mer avancerade och dyrare än de ovan nämnda, kombinerar flera metoder och 


tekniker. Nedan ges exempel på några vanliga mätare som kombinerar tekniker. 


 Sensewear armband bärs på överarmen och är ett instrument som kombinerar treaxlad 


accelerometri med kroppstemperatur, värmeavgivning och konduktivitet. Den ger mått 


på total energiförbrukning och tid i olika intensiteter och programvaran är relativt 


enkel att hantera. Sensewear har i Sverige använts för att objektivt bedöma fysisk 


aktivitet på olika patientgrupper såsom personer med KOL (27). 


 ActiReg är ett instrument som kombinerar kroppsposition och rörelse enskilt eller i 


kombination med hjärtfrekvens. ActiReg klassificerar aktivitetens energiförbrukning i 


kategorierna lätt, måttligt respektive mycket ansträngande.  
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 ActiHeart är ett annat instrument som kombinerar accelerometri och hjärtfrekvens. I 


denna metod väger accelerometrin tyngst vid de låga intensiteterna, medan 


hjärtfrekvensen väger tyngre vid de höga intensiteterna. På detta sätt viktas 


mätningarna så att beräkningen av den utförda fysiska aktiviteten blir mer rättvisande.  


 Nya produkter kombinerar accelerometri och GPS-data (Global Positioning System) 


för att även väga in sträcka och hastighet i beräkningarna. 


 


Bedömning av inaktivitet/stillasittande beteende 


En person som följer de hälsofrämjande rekommendationerna, alternativt 


rekommendationerna för kondition och styrka, kan under en betydande del av dygnet vara i 


inaktivitet eller så kallat stillasittande. Det vill säga, det är möjligt att samtidigt både vara 


högaktiv och stillasittande (28). Otillräcklig fysisk aktivitet (definierat som att inte uppfylla 


rekommendationen) och inaktivitet/stillasittande kan därmed betraktas som två riskfaktorer, 


vilka både behöver studeras oberoende av varandra och gärna tillsammans med tid på låg 


intensitet, så att hela spannet från inaktivitet till hög intensitet inkluderas. 


 


För att bestämma graden av inaktivitet har flera olika typer av frågor använts, till exempel om 


den tid som barn och ungdomar spenderar framför tv eller dator. Dessa frågor blir 


missvisande om inte också den totala aktiviteten beaktas. Av de objektiva instrumenten kan 


accelerometrar och hjärtfrekvensregistrering ge en bild av all så kallad stillasittande tid såväl 


som den aktiva tiden (figur 3). Stegräknare däremot kan inte säga något om tid i stillasittande. 


Frågeformulär likt IPAQ och GPAQ kan också ge en bild av detta beteende på gruppnivå. På 


nationell nivå och i forskning har en fråga som avser täcka både stillasittande fritid och aktiv 


fritid använts (Folkhälsoenkäten). Den används ofta som en indikator vid kartläggning på 


nationell och lokal nivå och har visat starka samband med sjuklighet och olika markörer för 


hälsa (29). Dock finns problem med detta synsätt, då en person kan ha mycket tid i 


stillasittande (hög grad av inaktivitet) och mycket tid i måttlig och hög intensitet (hög grad av 


träning) samtidigt.  


 


 


Figur 3. Exempel på accelerometerdata mätt över en dag, såväl aktivitet som inaktivitet kan registreras. 
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Utvärdera beteendet fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården 


För att bedöma om en individ är otillräckligt fysiskt aktiv, det vill säga behöver ordineras 


fysisk aktivitet, behövs valida och reliabla metoder. Dessutom krävs att dessa är känsliga nog 


att kunna detektera en förändring av beteendet (7). Socialstyrelsen har i arbetet med att ta 


fram riktlinjer hur hälso- och sjukvården ska arbeta med sjukdomsförebyggande metoder tagit 


fram ett antal mått på levnadsvanor, bland annat om fysisk aktivitet (30). Måtten ska användas 


som underlag för resultat- och processindikatorerna. Frågorna kan också användas som ett 


hjälpmedel i samband med samtal med patienter om levnadsvanor, för att kunna hitta de 


patienter som har störst behov av att förändra sina levnadsvanor (en fördjupad kartläggning 


kan behövas) och för uppföljning av förändring av levnadsvanor efter åtgärder, både på 


individ- och gruppnivå.  


 


För fysisk aktivitet har Socialstyrelsen valt två frågor, en om fysisk träning (hög intensitet) 


och en om vardagsmotion (måttlig intensitet) (se figur 4). Frågorna efterfrågar total tid av 


fysisk träning och vardagsmotion under en vecka. Frågorna är utformade så att de också kan 


fånga upp stegvisa förbättringar även hos de personer som är minst aktiva, oavsett om de 


uppnår den rekommenderade aktivitetsnivån eller inte. Att frågan kan fånga upp förändringar 


hos de minst aktiva är viktigt, eftersom just dessa personer har mest att vinna på att öka sin 


aktivitetsnivå. Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att man gör ytterligare hälsovinster om 


man har en aktivitetsnivå som överstiger den rekommenderade. 


 


Resultaten från fråga 1 (hög intensitet) och 2 (måttlig intensitet) om fysisk aktivitet (i 


Socialstyrelsens frågor) vägs samman till ett gemensamt mått som benämns aktivitetsminuter. 


När resultaten vägs samman räknas tiden i den mer intensiva aktiviteten (som efterfrågas i 


fråga 1) dubbelt, det vill säga 45 minuters promenad plus 45 minuters löpning blir 135 


aktivitetsminuter (45 + 90 = 135). Målet är att nå upp till 150 aktivitetsminuter per vecka, 


vilket motsvarar rekommendationen om fysisk aktivitet. Frågorna är metodprövade avseende 


reliabilitet och validitet och preliminära resultat år 2014 visar att de är likvärdiga med andra 


självrapporterade frågor om fysisk aktivitet. 
 


 
Figur 4. Socialstyrelsens indikatorfrågor för att bedöma och utvärdera fysisk aktivitet inom hälso- och 


sjukvården. 
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Utvärdera utfallet av fysisk aktivitet och träning  


Följsamheten av den ordinerade fysiska aktiviteten/träningen kan relativt lätt utvärderas enligt 


vad som beskrivits i kapitlet ”Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet” om deltagaren 


stimulerats till att dokumentera typ av fysisk aktivitet, duration, frekvens och intensitet. En 


sammanställning av rapporterad och uppmätt fysisk aktivitet/träning kan göras och grad av 


utförd aktivitet och träning jämförs med de individuella mål som satts.  


 


På motsvarande sätt kan deltagarens mätvärden avseende kondition, styrka, fysisk funktion, 


kroppssammansättning, andra riskfaktorer för sjukdomsutveckling och eventuella 


sjukdomsparametrar sammanställas och jämföras med de tidigare uppmätta värdena.  


 


Bedömning av aerob kapacitet/kondition och uthållighet 


Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), kan mätas eller skattas med maximala eller 


submaximala konditionstester på testcykel, löpband eller stepbräda alternativt med 


armergometer eller enbenstest (31). Konditionstest kan enkelt och utan risker för patienten 


utföras som submaximalt test och ge en relativt god uppfattning om 


syreupptagningsförmågan. Submaximala tester är dock behäftade med större metodfel än 


maximala tester. Om mer tillförlitliga mätvärden för syreupptag efterfrågas, till exempel för 


att ordination av träningsintensitet ska kunna individualiseras, rekommenderas istället ett 


maximalt konditionstest (32). För vissa patientgrupper, som till exempel har en avvikande 


pulsreaktion på grund av medicinering, kan maximala tester vara att föredra (33).  


 


Maximala konditionstester 


Maximalt konditionstest kan göras med eller utan mätning av syreupptag, 1) kliniskt 


arbetsprov där watt-talet utgör måttet på konditionen och 2) vid så kallad ergospirometi där 


direktmätning av VO2max görs. Maximala tester bör inte utföras på riskindivider annat än 


under kontrollerade former, exempelvis på speciallaboratorium eller på fysiologiskt 


laboratorium.  


 


Maximala tester utförs som klinisk rutin vid landets avdelningar för klinisk fysiologi, 


vanligtvis som arbetsprov på cykel, med successivt stegrande belastning och där maximal 


belastning i watt (W) rapporteras som slutresultat. Watt-talet kan även användas för att 


beräkna VO2max. Under arbetsprovet registreras EKG kontinuerligt och blodtryck mäts 


regelbundet liksom skattad ansträngning som anges enligt Borg RPE-skala (31). Under ett 


maximalt arbetsprov kan maximal hjärtfrekvens uppmätas, vilket är värdefullt vid ordination 


av fysisk aktivitet och träning. En individuell kalibrering av den skattade ansträngningen i 


förhållande till belastning och hjärtfrekvens erhålls också, vilket är användbart vid ordination 


av fysisk aktivitet och träning.  


 


Slutresultatet i watt jämförs med referensvärden och anges i form av procent där 100 procent 


är ett för åldern normalt medelvärde (34–36).  Då varje Watt motsvarar cirka 12 ml 


syrgas/minut kan det maximala slutresultatet i watt omräknas till ett ungefärligt syreupptag 


genom multiplikation (exempel: en person når 150 W vid arbetsprovet, 12 ml x 150 W = 


1 800 ml/minut = 1,8 l/minut i syreupptag). Både maximal belastning i watt och det 


beräknade maximala syreupptaget kan användas vid ordination av fysisk aktivitet och träning.  
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Maximalt test med ergospirometri utförs som rutin vid vissa kliniskt fysiologiska avdelningar 


i landet och vid olika speciallaboratorium och ger ett direkt mått på VO2max. Vid 


ergospirometri sker en kontinuerlig registrering av belastning, EKG, ventilation 


(andningsfrekvens och andetagsdjup), syreupptag och koldioxidavgivning under arbetsprovet 


på cykel eller gångmatta och vanligtvis med successivt stegrad belastning. Blodtryck och 


skattning av ansträngning enligt Borgs RPE-skala utförs också regelbundet (31, 32).  


 


Vid test av maximal kapacitet med ergospirometri stegras belastningen successivt på 


motsvarade sätt som vid arbetsprovet, men olika former av belastningsprotokoll finns och kan 


användas beroende av vilket utgångsläge som testpersonen har. Exempelvis behöver en 


elittränad ett testprotokoll med större belastningssteg än en helt otränad individ för att den 


rekommenderade testtiden på cirka 10–12 minuter för maximalt aerobt test ska hållas (31, 37, 


38). 


 


Submaximala konditionstester 


 


Submaximala tester lämpar sig däremot mycket väl i såväl klinik som i det förebyggande 


arbetet. Samtliga submaximala tester bygger på samma princip, det vill säga att det anses 


föreligga ett linjärt förhållande mellan utförd arbetsintensitet (belastning) och hjärtfrekvens 


(puls). Den maximala syreupptagningsförmågan kan beräknas antingen från belastning och 


hjärtfrekvens från två eller fler submaximala belastningar och en extrapolation av det linjära 


förhållandet till den kända eller beräknade maximala hjärtfrekvensen (maxpulsen). Maxpulsen 


kan förenklat beräknas genom att minska 220 med individens ålder. Alternativt beräknas den 


maximala syreupptagningsförmågan utifrån en belastning och hjärtfrekvens med hjälp av 


nomogram, tabeller (39, 40) eller datoriserat program (www.motiononline.dk).  


 


Den i Sverige vanligaste submaximala metoden är Åstrands cykeltest, där individen cyklar på 


en belastning som motsvarar cirka 50 procent av individens skattade maximala värde under 6 


minuter varvid hjärtfrekvensen (pulsen) registreras varje minut. Hjärtfrekvensen vid de två 


sista minuterna ska vara stabil (i ”steady state” – det får inte skilja mer än tre slag mellan de 


båda mätningarna) (39).  


 


Ett annat, numera vanligt, test är det submaximala Ekblom Bak- testet, som är ett 


tvåpunktstest (41). Testet innebär att försökspersonerna först cyklar på en låg 


standardbelastning i 4 minuter, därefter 4 minuter till på en förvald belastning så att 


testpersonen uppnår en steady state-puls över 120 slag per minut (skattning enligt Borgs RPE-


skala 14/20). De flesta submaximala konditionstester har metodfel på cirka 9–18 procent men 


har god upprepbarhet, så kallad reliabilitet. Metodfelen beror till största delen på det 


antagande som görs om individens maxpuls (220 minus åldern) endast ger en grov 


uppskattning av maxpulsen. Vid upprepade test på samma individ exempelvis före och efter 


en intervention påverkar det inte resultatet. Viktigt är dock att testförhållandena är 


standardiserade, exempelvis ska cykeln vara kalibrerad, samma typ av cykel (mekaniskt 


bromsade eller elektriskt bromsad) användas och en varvhastighet på 50 varv per minut 


hållas.  


 


Metodfelen är högre vid användning av en mekaniskt bromsad än en elektriskt bromsad 


testcykel. Vid elektriskt bromsad testcykel tillåts tramphastigheten variera (ofta inom 


intervallet 50–70 tramptag per minut) och uteffekten hålls automatiskt konstant. Vidare bör 


testet ske vid samma tidpunkt på dagen, temperaturen i rummet bör vara kontrollerad (högst 



http://www.motiononline.dk/
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20 grader) och testet ska utföras i en lugn och stressfri miljö. Testpersonen bör inte ha intagit 


koffeinhaltiga drycker, snusat eller rökt cirka 4 timmar innan eller ha tränat hårt de närmaste 


24 timmarna. Mediciner såsom betastimulerare och betablockerare påverkar hjärtfrekvensen 


och kan därmed ge missvisande för höga eller för låga resultat på det submaximala testet.  


 


För VO2max finns flera referensmaterial publicerade (32), där det vanligaste använda i 


Sverige ursprungligen publicerades av Irma och P-O Åstrand (40) och senare byggts på med 


data från LIV90-studien (39). Konditionsnivån i l/minut och i ml/kg/minut kan där indelas i 6 


olika klasser: mycket låg, låg, medel, hög, mycket hög och elit. Det senare värdet 


(ml/kg/minut) kallas också för testvärdet eller konditionstalet (aerobic fitness) och blir lägre 


ju högre vikt för en given längd en individ har. En överviktig individ kan således ha en hög 


konditionsnivå VO2max (l/minut) men ett lågt konditionstal, vilket speglar den ökade 


svårigheten att utföra viktrelaterade aktiviteter som gång, gång i trapp och löpning samtidigt 


som viktavlastad aktivitet lättare kan utföras.  


 


Skattad kondition 


Ett annat sätt att skatta konditionen är att använda RPC-skalan (Rating of Perceived Capacity) 


(42, 43). Skalan bör ses som ett komplement till konditionstest och användas för att ge en 


snabb ungefärlig uppfattning av kapaciteten inför ett maximalt eller submaximalt test för att 


kunna välja rätt startbelastning och testprotokoll, alternativt inom sjukvård där tid och 


utrustning saknas för ett konditionstest. Skalan är baserad på MET och slutar på 20 MET för 


män (vilket motsvarar ett konditionsvärde på 70 ml/kg/minut) och 18 MET för kvinnor (vilket 


motsvarar ett konditionstal på 63 ml/kg/minut) (figur 4). En kvantifierad uppskattning av 


aerob kapacitet (konditionen) fås genom att individen bedömer den mest ansträngande 


aktivitet och motsvarade MET-värde som vederbörande tror sig orka utföra under 30 minuter. 


Utifrån skattningen kan sedan konditionstalet (VO2max i ml/kg/minut) beräknas genom att 


multiplicera det antal MET som individen angett med 3,5. Vidare fås konditionsnivån 


(VO2max i l/minut) genom att multiplicera konditionstalet (O2 ml/minut) med individens vikt. 


För att ytterligare öka skattningens precision vid till exempel forskning kan en 


ålderskorrigering göras (42). Detta är dock inte nödvändigt i klinisk praxis. 


 


 
Figur 5. RPC-skalan 
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Test av uthållighet 


Uthållighet, det vill säga förmågan att utföra arbete på en viss procent av maximalt 


syreupptag under en längre tid, beror av olika faktorer, exempelvis energitillgång och 


intensitet på arbete. Lågintensivt arbete kan oftast utföras under väldigt lång tid med 


företrädesvis fett som energisubstrat, medan ett mer intensivt arbete kan begränsas av att 


kolhydratreserverna är mindre (glykogenbrist) alternativt att det aeroba arbetet kompletteras 


med anaerobt arbete där kolhydraterna spjälkas till mjölksyra i de arbetande musklerna. 


Uthållighet kan testas praktiskt genom att låta individen arbeta på en viss intensitet av 


VO2max så länge individen förmår och mäta tid eller sträcka tillsammans med puls och 


ansträngning.  


 


En annan möjlighet är att mäta mjölksyra (laktat) med upprepade blodprov under successivt 


ökande belastning där laktattröskeln (ofta definierat som en laktatkoncentration överstigande 


4 mmol/l) bestäms i relation till VO2max. Arbete under laktattröskeln kan utföras under 


längre tid än arbete över laktattröskeln. En ytterligare möjlighet att definiera gränsen för 


uthållighet är att beräkna anaeroba och ventilatoriska trösklar från uppmätta värden vid 


maximalt ergospirometritest (31, 32, 43, 44). 


 


Funktionell arbetsförmåga 


Vid en del sjukdomstillstånd då kapaciteten är väldigt låg och symtom från till exempel 


andningsvägarna/lungorna föreligger eller vid hjärtsvikt lämpar sig olika test av funktionell 


arbetsförmåga som gångtest bättre än maximala test av kapacitet, exempelvis 6-minuters 


gångtest (45). Individen uppmanas då att så snabbt som möjligt gå på plan mark under 


tidsperioden, där vila eller paustagning tillåts vid behov, och totala sträckan mäts. Sträckan 


bör vara standardiserad (vanligen 30 m) med vändningar runt koner eller tydliga markörer 


inkluderade. Förbättring från test nummer 1 har iakttagits varför man bör utföra 2–3 test om 


individens status så tillåter och välja bästa testresultatet. Gångsträckan under 6 minuter för 


friska vuxna individer varierar mellan 400 och 700 meter (46). Ålders- och könsindelade 


referensvärden samt för olika kroniska sjukdomar finns (47). 


På motsvarande sätt kan funktionell arbetsförmåga testas för individer som har en högre 


kapacitet med 6- eller 12-minuters löpning, där löpsträcka uppmäts alternativt kan VO2max 


beräknas med formler (32).  


 


Bedömning av styrka 


Styrketräning kan utföras i olika syften, för att öka muskulär styrka dynamiskt eller statiskt, 


för att öka maximal effekt (power, utfört arbete per tidsenhet), för att öka muskulär uthållighet 


och/eller för att öka muskelvolym. Andra komponenter som hållning, stabilisering och 


koordination/rörelsekvalitet kan också inkluderas. I syfte att optimera belastningen vid 


styrketräningen och för att kunna utvärdera interventionens effekt behöver således styrketestet 


anpassas utifrån syfte och typ av styrketräning. 


 


Primärt görs en jämförelse mellan de värden som individen har före respektive efter 


interventionen. För all bedömning av styrkan gäller att vikten/belastningen ska värderas, det 


vill säga efter en periods träning ska individen klara att utföra ett ordinerat antal repetitioner 


med större vikt/belastning alternativt fler repetitioner med samma vikt/belastning eller med 


ökad hastighet i rörelsebanan. Upplevelse av ansträngning före och efter interventionen kan 
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skattas med VAS-skalan (se kapitlet ”Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet”). 


Generellt kan bedömningen av styrka också jämföras med referensvärden om sådana finns, 


(48, 49), eller med den ”friska sidan”. 


 


Maximal dynamisk kapacitet – dynamisk styrka definieras som den maximala vikten en 


individ kan lyfta en gång genom hela rörelsebanan, 1 RM (1 repetitionsmaximum) (50, 51). 


Vid bedömning av dynamisk styrketräning som intervention förväntas en ökning av 1 RM. 


För otränade individer och äldre kan dock en maximal muskulär belastning vara för 


ansträngande och risk för skada finns. Vanligtvis använder man då vid ordination en 


submaximal vikt för att med hjälp av antalet gånger som individen kan lyfta vikten (antal 


repetitioner) beräkna 1 RM (se kapitlet ”Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner”). Antalet 


repetitioner ska helst inte överstiga 10 då tabellen endast är tillförlitlig upp till 10 repetitioner. 


Alternativt kan ekvationer eller repetitionszoner användas (52). Vid bedömning av dynamisk 


styrketräning som intervention förväntas vid det senare ordinationssättet en ökning av den 


vikt och eller de antal gånger som användes vid det primära testet.  


 


Den statiska kapaciteten – statisk styrka definieras som den maximala vikt en individ kan 


hålla i ett standardiserat läge en definierad tid. Vid bedömning av statisk styrketräning som 


intervention förväntas en ökning av den vikt som individen kan hålla den definierade tiden.  


Är syftet explicit att öka muskelvolymen är omfångsmått (måttband, cm) på standardiserat 


avstånd från en led ett sätt att bedöma effekten av träning.  


 


Muskulär uthållighet definieras som det antal repetitioner som en individ kan utföra vid en 


given procent av 1 RM. Vid bedömning av muskulär uthållighet som intervention förväntas 


antalet repetitioner vid given procent av 1 RM att öka.  


 


Explosivitet – muskulär effektutveckling (power) definieras som en produkt av styrka och 


hastigheten med vilken arbetet utförs (vikt x distans)/tidsenhet. Om exempelvis 100 kg lyfts i 


bänkpress 0,6 m utvecklar en individ som klarar detta på 2 sekunder en effekt på 294 W 


medan en individ som klarar motsvarade på en sekund utvecklar en effekt på 588 W. Mest 


tillförlitliga metoden för test av maximal effekt är att använda isokinetisk testutrustning, där 


både styrkekomponenten och hastighetskomponenten kan värderas. Explosiviteten kan också 


testas med fälttest vilket inte ger lika tillförlitliga resultat (53). 


 


Statisk muskulär stabilisering är en annan typ av styrkeuthållighet som krävs för upprätt god 


hållning medan kortvarigare statisk stabilisering behövs för att vidmakthålla balans vid olika 


former av rörelse. Olika tester finns för att bedöma hållning, balans, förmåga till att samordna 


muskelrörelser så att de utförs med adekvat kraft och i rätt hastighet, det vill säga med god 


koordination och med god rörelsekvalitet. Förslag på tester som är kliniskt relevanta att 


använda vid olika sjukdomstillstånd ges i respektive diagnoskapitel.   


 


Funktionella tester 


Med funktionella tester kan samspelet mellan olika fysiska och fysiologiska kvaliteter 


analyseras. De kan med andra ord spegla ett samspel mellan två eller flera kvaliteter som 


kondition, olika former av muskelstyrka och stabilisering, rörlighet, balans, koordination, 


hållning och rörelsekvalitet eller teknik. De funktionella testerna bör efterlikna den aktivitet 


som en individ behöver utveckla för att klara sitt dagliga liv, sitt arbete eller sina 


fritidsaktiviteter. Testerna bör vara standardiserade och möjliga att genomföra med god 


precision vid upprepning. Exempel på funktionella tester är Modifierad Motor Assessment 
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Scale, M-MAS, som testar funktioner som förflyttningsförmåga, sittande balans samt 


motorisk funktion i arm och hand (54). Andra exempel är Timed-Up and Go, TUG, som 


inkluderar funktioner som balans, gång, funktionell rörelseförmåga (55), Svenska 


Physiotherapy Clinical Outcome Variable Scale, S-COVS, som inkluderar funktioner som 


förflyttning, gång, rullstolskörning, sittbalans och armfunktion och klivtestet som är ett nytt 


standardiserat klivhöjdstest vilket korrelerar väl mot knäextension och fysisk funktion (56). 


Funktionella test, relevanta för respektive diagnos, beskrivs i respektive diagnoskapitel. 


 


Sjukdomsparametrar 


Vid en rad sjukdomar kan fysisk aktivitet och träning påverka de symtom, tecken eller 


hälsorelaterade markörer som sjukdomen är förknippad med. Om målet med träningen är att 


påverka sådana symtom bör sjukdomsspecifika mätningar, avbildningar, provtagningar, 


frågeformulär eller undersökningsmetoder användas. Dessa beskrivs i respektive 


diagnoskapitel. Vid exempelvis depression förväntas de depressiva symtomen minska vid 


fysisk aktivitet/träning, och specifika skattningsskalor kan användas för att detektera detta. 


Ytterligare exempel är hypertoni där träning syftar till att sänka blodtrycket, samt diabetes där 


träning kan påverka blodsocker och markören för långtidsblodsocker, HbA1c. 


 


Kroppssammansättning 


Om energiåtgången vid regelbunden fysisk aktivitet är i balans med energin som intas via 


födan sker inte några stora förändringar av vikt och BMI. Med mer kvalificerade metoder där 


kroppssammansättningen studeras kan däremot förväntas att mängden kroppsfett minskar och 


andelen muskulatur bibehålls eller ökar till en tillfredsställande nivå. Om energiåtgången vid 


regelbunden fysisk aktivitet överskrider energin som intas via födan sker en viktnedgång som 


kan avspegla sig som minskad vikt, minskat BMI och minskat midjemått. Att påverka 


kroppssammansättningen kan vara ett mål som satts vid interventionens början och som 


objektivt kan bedömas. 


 


Vikt, längd och BMI 


Vikt mäts med våg och anges i kilo. Det är angeläget att samma våg används och att vågen 


regelbundet kalibreras. Vikt kan också anges i enkäter och vid intervjuer vilket kan vara 


behäftat med fel, där exempelvis överviktiga tenderar att ange lägre vikt än den verkliga och 


underviktiga en högre vikt. Skillnader mellan självuppgiven vikt i enkäter och vid intervjuer 


och den sanna uppmätta vikten är generellt större i tonåren, hos lågutbildade och hos 


överviktiga.  


När kroppsmåttet BMI (Body Mass Index) ska beräknas, det vill säga vikten (i kilo) delat med 


kroppslängden (i meter) i kvadrat, uppstår problem om data baseras på självuppgiven vikt och 


längd. Den i enkäter och intervjuer självuppgivna längden varierar på liknande sätt som den 


rapporterade vikten. Exempelvis är den längd som uppges av korta män ofta längre än den 


sanna uppmätta längden och äldre personer är ofta omedvetna om att deras längd minskat. För 


en säker BMI-beräkning är det därför angeläget att både vikt och längd mätts korrekt.  


 


För vuxna finns väl definierade gränser för undervikt (< 18,5 kg/m
2
), normalvikt (18,5–


24,9 kg/m
2
), övervikt (25,0–29,9 kg/m


2
), fetma klass I (30,0–34,9 kg/m


2
), fetma klass II (35–


39,9 kg/m
2
) och fetma klass III (≥ 40,0 kg/m


2
). Noterbart är att BMI inte skiljer på muskelvikt 


eller fettvikt. Många muskulösa individer klassas därför som överviktiga eller feta vid 


beräkning av BMI, vilket inte är så problematiskt om man har individen framför sig och kan 


inspektera kroppskonstitutionen, men som man bör ha i åtanke då eventuella bedömningar av 
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BMI ska göras vid exempelvis enkätundersökningar. För barn finns några olika gränsvärden 


som fastställts för att definiera övervikt och fetma vid olika åldrar där den vanligast använda 


är Coles gränsvärden (57). 


 


Midjemått och bukhöjd  


Midjemåttet mäts med måttband standardiserat efter en avslappnad utandning, cirka 2 cm 


ovanför naveln, vilket då ska vara under nedersta revbensbågen. Individen kan själv utföra 


regelbundna mätningar för att följa sin egen utveckling om syftet är viktnedgång. Ett ökat 


midjeomfång medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och gränsen för ökad risk är för 


kvinnor ett midjeomfång över 80 cm och för en mycket ökad risk ett midjeomfång på 88 cm. 


För män är motsvarande gränser för ökad risk 94 cm och för en mycket ökad risk 102 cm. 


Detta gäller för etniskt vita och gränsvärden finns också för andra etniciteter. Ett annat sätt att 


mäta bukens storlek är att i avslappat ryggläge med böjda knän på fast underlag mäta 


bukhöjden (avståndet mellan underlaget och bukens högsta läge markerat med ett vattenpass 


eller motsvarande, parallellt med underlaget, mätningen görs efter utandning). En bukhöjd 


över 22 cm för män och över 20 cm för kvinnor räknas som övervikt. Ytterligare en metod är 


att beräkna kvoten mellan midja och höft, där midjemåttet mäts som ovan beskrivits och 


stussmåttet mäts på det bredaste stället. Kvoten midja–höft bör inte överstiga 0,85 för kvinnor 


och 1,0 för män. 


 


Kroppssammansättning som andel fettmassa och andel muskelmassa 


Den mest tillförlitliga metoden för att mäta andel fett- och muskelmassa är DXA (Dual-


Energy X-ray Absorptiometry) och används mest i forskningssammanhang. Här fås 


mätvärden för fett- och fettfri massa (muskelmassa) i kg och i procent av total kroppsvikt. 


Fördelningen av var kroppsfettet är placerat tydliggörs. Andra metoder är den klassiska och 


golden standard-metoden undervattensvägning och BodPod (air displacement 


plethysmography) som båda bygger på samma principer (53). Enklare men mer osäkra 


metoder finns som bioimpedans, vilken bygger på att muskler leder elektriska impulser bättre 


än fett på grund av det högre vatteninnehållet. Vid hudvecksmätning mäts underhudsfettet på 


ett standardiserat sätt med en kalipertång och andelen fett i procent beräknas med hjälp av 


tabeller eller formler där hänsyn tas till ålder och kön (58). 


 


 


Anpassad bedömning av fysisk aktivitet och kapacitet för olika 


grupper 


 


Barn 


Barn har ett helt annat rörelsemönster än vuxna, och kan under en minut vara aktiva på en hög 


intensitet, hinna vila och sen vara lika aktiva igen. Barn tänker och minns inte heller fysisk 


aktivitet på samma sätt som vuxna, vilket gör det i det närmaste omöjligt att få valida svar av 


barn om hur fysiskt aktiva de är. Att enbart mäta hur ofta barn deltar i någon idrott eller 


skolgymnastik ger en snäv bild av den totala aktiviteten. 


 


På nationell nivå i Sverige har WHO:s instrument HBSC (Health Behaviour in School 


Children) använts för att mäta barns och ungdomars hälsovanor, inklusive fysisk aktivitet 


(59). I instrumentet efterfrågas om ungdomarna varit fysiskt aktiva i minst 1 timme 5 gånger 


per vecka eller oftare. Svaren ger inte någon information om vilken aktivitet som utförts eller 


hur ansträngande den varit, men en ganska god bild av dos och regelbundenhet. Frågan är 
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metodprövad av WHO (59), men däremot inte specifikt i Sverige. Andra metodprövningar av 


mer specifika frågor liknande IPAQ har visat att barn och ungdomar inte förstår begreppen, 


inte uppfattar tid på samma sätt som en vuxen och har därför svårt att besvara dessa. För att 


komma ifrån barns och ungdomars svårigheter med att minnas aktiviteter, vilket till stor del 


beror på att aktivitetsmönstret är oregelbundet och mera lekbetonat, rekommenderas objektiva 


bedömningsinstrument såsom accelerometrar. 


 


För att bedöma kapacitet såsom syreupptag hos barn kan såväl tester i laboratoriemiljö/klinik 


liknande de för vuxna som fältbaserade tester användas. Ett vanligt och reliabilitets- och 


validitetstestat konditionstest är det så kallade 20 meter ”shuttle run”-testet, även kallat beep-


test. Det går ut på att springa fram och tillbaka mellan två punkter som är 20 meter från 


varandra. Under testet spelas ett band eller en CD med pipljud med förutbestämda intervaller. 


Vid varje pip ska testpersonen ha nått till nästa punkt. Under testets gång minskas tiden 


mellan pipen successivt, man måste alltså springa snabbare och snabbare ju längre man 


kommer i testet. För beräkning av syreupptag finns formler som baseras på den nivå som 


uppnåtts och hänsyn tas till vikt. 


 


Gravida 


För gravida gäller i princip samma principer för bedömning och utvärdering av fysisk 


aktivitet och funktion/kapacitet som beskrivits för övriga vuxna. Det finns enkäter för att 


bedöma fysisk aktivitet speciellt framtagna för gravida. En kunskapsöversikt över olika 


enkäter anpassade till vuxna visar att vuxna överskattar såväl total fysisk aktivitet som tid i 


måttlig och hög intensitet jämfört med accelerometrar. Accelerometrar rekommenderas därför 


för att bedöma fysisk aktivitet hos gravida. Vid bedömning av kapacitet såsom syreupptag kan 


samma tester som för vuxna användas. Submaximala tester är vanligast och görs maximala 


tester är det viktigt med successivt ökad belastning. Tolkning av resultaten måste göras i 


relation till de anatomiska och fysiologiska förändringar som kontinuerligt sker under 


graviditeten (se kapitlet ”Rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditet”). Man bör 


också vara försiktig så att det inte sker några komplikationer såsom rectus diastas, hypertermi, 


hyperinsulinemi och hypoglykemi under testning. För att styra intensitet vid aerob fysisk 


aktivitet rekommenderas att skattad ansträngning med exempelvis Borg-skalan används då 


gravida ofta har en sänkt hjärtfrekvensreserv (HRR) vilket påverkar tillförlitligheten av HF% 


och THF% (detta gäller framförallt om inte maximalt test som inkluderat vilopulsmätning 


utförts). 


 


Äldre 


För äldre friska gäller samma principer för bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet och 


funktion/kapacitet som beskrivits för övriga vuxna. I till exempel nationella 


levnadsvaneundersökningar används samma fråga om motionsvanor på fritiden för alla vuxna 


18–84 år (Socialstyrelsen folkhälsorapport 2009). För att mer specifikt bedöma graden av 


fysisk aktivitet hos äldre är den metodprövade, så kallade Aktivitetsskalan, ofta använd och 


att rekommendera (60). Objektiva instrument för att bedöma fysisk aktivitet, såsom 


stegräknare och accelerometrar rekommenderas. Vanligt använda accelerometrar är 


ActiGraph och ActivPAL.  


 


Vad gäller styrning av intensitet med hjälp av puls och att bedöma kondition hos äldre behövs 


både kunskap om hur pulsen förändras med ålder och hur mediciner och olika tillstånd 
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påverkar pulsen. I många fall kan då istället skattning av upplevd ansträngning (t.ex. Borgs 


RPE-skala) vara att föredra istället för mätning av hjärtfrekvens. Funktionella tester är ofta väl 


lämpade att användas på äldre för att utvärdera om funktionen förbättrats av den fysiska 


aktiviteten. 


 


Andra specifika tillstånd där utmaningar med bedömning av fysisk aktivitet och 


kapacitet finns 


Hos personer med övervikt (BMI 25–29,9) och fetma grad I (BMI 30–35) kan de ovan 


beskrivna instrumenten användas. Personer med fetma grad II och III (BMI över 35) har svårt 


att överhuvudtaget röra sig och allt de gör kostar mycket energi då de bär omkring på många 


kilo. Studier på energiåtgång hos gravt feta har visat att vissa utnyttjar upp till 90 procent av 


sin maximala kapacitet vid gång i självvald hastighet (61). Den upplevda ansträngningen vid 


gång är därmed väldigt hög. Det kan också vara andra hinder i form av ledbesvär och 


inkontinens som påverkar den upplevda ansträngningen och graden av aktivitet.  


 


Används objektiva instrument som stegräknare måste de placeras på ett sätt som medger 


vertikal rörelseregistrering. Risk föreligger annars för att de hamnar i lutande eller horisontal 


position och då blir den vertikala accelerationen lägre (62). Dessutom upplever personer med 


fetma ofta att det är obehagligt och varmt att bära mätaren runt midjan. Ett utfall av fysisk 


aktivitet och träning kan vara att vardagliga funktioner förbättras. Det innebär att 


funktionstester, såsom uppresning och knyta skosnören, kan fungera som en indikator och 


utvärderingsinstrument vid ordination av fysisk aktivitet (63). 


 


Vissa mediciner, såsom beta-2-stimulerare, vilka är vanliga vid astma, och betablockerare, 


vilka är vanliga vid hjärt-kärlproblem, påverkar system (till exempel hjärtfrekvens) i kroppen, 


som i sin tur kan påverka bedömningen av fysisk aktivitet och kondition. För 


aktivitetsregistrering rekommenderas då rörelsemätare (stegräknare och accelerometer) 


framför hjärtfrekvensregistrering. Vid konditionstester bör alltid upplevd ansträngning (64) 


användas i kombination med hjärtfrekvensen. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Sammanfattning 


 Fysisk träning kan förbättra den fysiska kapaciteten, sjukdomsspecifik livskvalitet och 


minska symtom hos individer med kronisk hjärtsvikt både med och utan 


vänsterkammardysfunktion.  


 De allmänna träningsrekommendationerna kan följas avseende muskelfunktion, men 


om patienten har en mycket låg fysisk kapacitet bör perifer muskelträning initiera 


träningsperioden. Avseende konditionsbaserad träning måste durationen av 


träningstillfället vara sammanhängande 30–60 minuter samt att intensiteten kan vara 


högre, upp till 90 procent av VO2max, vid intervallträning. Specifikt måste man vara 


uppmärksam på hjärtfrekvens, blodtrycksreaktion, eventuell förekomst av arytmi samt 


tillkomst av eventuella symtom som yrsel eller svår dyspné.  


 Intervallträning förbättrar VO2max mer än distansträning vid kroniskt hjärtsvikt, men 


hur säkert det är att träna på denna höga intensitet är ännu inte klarlagt för patienter 


med kronisk hjärtsvikt. 


 Mätmetoder för bedömning av aerob och muskulär kapacitet måste föregå 


förskrivning av fysisk träning vid kronisk hjärtsvikt med speciell uppmärksamhet på 


blodtryck (systoliskt), hjärtfrekvens, förekomst av arytmi, andningsfrekvens samt 


subjektiv upplevelse av andfåddhet (dyspné) och ansträngningsgrad.  


 


 







FYSS-kapitel KRONISK HJÄRTSVIKT  2015-03-05 


2 
 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 


Definition 


Kronisk hjärtsvikt definieras enligt European Society of Cardiology (ESC) som en förändring 


i hjärtats struktur eller funktion vilken, trots normala fyllnadstryck, leder till oförmåga hos 


hjärtat att leverera tillräckligt med blod till perifera vävnader (1). 


 


Förekomst 


Efter en ökning fram till år 1998 har den åldersjusterade prevalensen för sjukhusvård i 


Sverige stadigt minskat från 2,13 till 1,99 procent år 2007. Den totala minskningen står 


framför allt kvinnorna för, medan prevalensen bland män planat ut. Oroande är dock att 


prevalensen för sjukhusvård i den yngsta åldersgruppen, 19–54 år, hela tiden fortsatt att öka 


(2). Incidensen uppvisar samma mönster som prevalensen (3). Mortaliteten däremot uppvisar 


samma mönster i alla åldersgrupper, en minskning fram till 2001 varefter minskningen 


stannat upp (2). I Stockholmsregionen har dock en minskning setts mellan 2006–2010 (4). 


Här har man även funnit att cirka 35 procent av personer med hjärtsvikt sköts enbart i 


öppenvården, vilket skulle innebära att prevalensen rapporterad av Parén och medarbetare bör 


räknas upp med 35 procent (2). Detta måste dock göras med viss försiktighet då det är svårt 


att generalisera från ett storstadsområde till ett helt land. 


 


Orsak/riskfaktorer 


I västvärlden är hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom dominerande orsaker till hjärtsvikt. 


Andra etiologiska faktorer är diabetes mellitus, klaffsjukdom, endokrin rubbning, toxisk 


påverkan, takyarytmi, systemsjukdom samt en idiopatisk form (5). 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Vid kronisk hjärtsvikt ses en förändrad eller minskad hjärtmuskelvävnad som resulterar i en 


minskad kontraktilitetsförmåga, vilket i sin tur leder till en reducerad slagvolym i vila. Som 


kompensation aktiveras det neuroendokrina systemet genom ökad sympatikusaktivitet och 


aktivering av renin-angiotensinsystemet. Patologiska förändringar, till exempel progressiv 


försvagning av arteriella och kardiopulmonella baroreflexer samt nedreglering av 


betareceptorer, är mycket vanligt (5).  


 


Arbetskapaciteten är markant reducerad och den patofysiologiska bakgrunden till nedsatt 


arbetskapacitet vid hjärtsvikt är komplex. Maximal arbetskapacitet korrelerar dåligt till 


ejektionsfraktion och andra hemodynamiska variabler i vila (6), medan korrelationen under 


arbete är god (7). Troligen spelar faktorer i skelettmuskulaturen störst roll för den reducerade 


arbetskapaciteten (8).  


 


Perifert blodflöde är sänkt på grund av minskad hjärtminutvolym och ökad perifer vaskulär 


resistans, vilket medieras via förändrad endotelfunktion och direkt via vasoaktiva substanser 


samt ökad sympaticustonus (9). Insulinkänsligheten är sänkt (10) och perifera 


skelettmuskelmassan är minskad (11). Dessutom är skelettmuskelstyrkan och uthålligheten 


nedsatt (12, 13). Även en förändrad skelettmuskelfiberfördelning har rapporterats samt 


reducerad oxidativ kapacitet i skelettmuskulatur (14, 15). Inflammatoriska cytokiner tycks 


spela en viktig roll vad gäller förlorad skelettmuskelmassa samt trötthet vid kronisk hjärtsvikt 


(16). Vid fysisk träning ses också en förhöjd känslighet i ergoreceptorer i muskel, vilka styr 
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bland annat kärlkonstriktionssvaret vid fysiskt arbete (17). Noteras bör att 


respirationsmuskulaturen är en skelettmuskel med likartade förändringar vilket resulterar i en 


sänkt inandningskapacitet (18). Om de skelettmuskulära förändringarna är betingade av fysisk 


inaktivitet eller är en metabol konsekvens av hjärtsviktssyndromet i sig diskuteras (19, 20). 


 


Vanliga symtom 


Typiska symtom är andfåddhet, svullna anklar och extrem trötthet (fatigue) och tecken såsom 


förhöjt tryck i jugularisvener, pulmonella rassel och en förskjuten hjärtspets vid palpation i 


femte interkostalrummet (21).  


 


Diagnostik  


Det finns inget enskilt diagnostiskt test för att kunna fastställa kronisk hjärtsvikt. 


Hjärtsviktsdiagnosen är därför svår att verifiera och får baseras på en sammanvägning av 


typiska symtom och tecken på nedsatt hjärtfunktion (ejektionsfraktion och diastolisk funktion 


mätt med ekokardiografi). Ekokardiografi krävs för att fastställa diagnosen och orsaken till 


hjärtsvikt såsom systolisk eller diastolisk dysfunktion, samt förekomst av klaffvitier. 


Natriuretiska peptider, brain naturietic peptide (BNP), korrelerar väl till graden av hjärtsvikt 


och kan användas som ett första hjälpmedel för att ta ställning till om patientens besvär kan 


vara tecken på kronisk hjärtsvikt (21). Fysisk funktionsförmåga vid kronisk hjärtsvikt 


klassificeras ofta genom New York Heart Associations klassificering (NYHA) I–IV (22). 


Skalan är en ordinalskala, där NYHA I innebär att patienten inte har några symtom och 


NYHA IV innebär att patienten har besvär redan i vila.  


 


Sjukdomsförlopp 


Patientens sjukdomsförlopp är ofta långdraget och oförutsägbart och patienten pendlar inte 


sällan mellan att må bättre och sämre på grund av andfåddhet, nedsatt fysisk kapacitet och 


svår trötthet. En alltmer ökad andfåddhet och ibland lungödem eller arytmier resulterar i 


återkommande sjukhusinläggningar. Vidare är det svårt att avgöra när patienten på grund av 


kronisk hjärtsvikt borde klassas att vara i palliativt skede (23).  


 


Prognos 


Prognosen är dålig med en femårsöverlevnad på drygt 50 procent om samtliga 


funktionsklasser inkluderas. Ju mer symtom patienten har, desto sämre är prognosen (24, 25).  
 


Samsjuklighet av betydelse 


Vid kronisk hjärtsvikt med bevarad eller sänkt vänsterkammarfunktion är samtidig förekomst 


av komorbiditet mycket vanligt. Sjukdomar som diabetes mellitus, kroniskt obstruktiv 


lungsjukdom, anemi och depression är inte ovanligt och har i studier visat sig ytterligare 


försämra fysisk funktion och prognos (26). 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Merparten av personer med stabil kronisk hjärtsvikt vårdas i primärvården. Vid akut debut, 


försämring av tillståndet eller vid särskilt komplicerade fall sker vården inneliggande på 


sjukhus eller vid specifika sjukhusbaserade hjärtsviktsmottagningar. Basen i behandlingen 


består av tre hörnstenar:  
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1.  Medicinsk behandling med läkemedel, där betablockad, ACE-hämmare eller 


angiotensin receptorblockerare och mineralcorticoid receptor antagonister har visat sig 


ge minskad dödlighet och färre sjukhusinläggningar vid systolisk hjärtsvikt. Diuretika 


används som symtomlindrande behandling vid vätskeretention. Mekaniska 


behandlingsmetoder som biventrikulär pacemaker och intern hjärtdefibrillator (ICD) 


kan i vissa fall vara aktuella.  


2.  Sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning, med upptitrering av läkemedel, samt 


utbildning av patient och anhöriga för att klara egenvård.   


3.  Fysisk träning inom hjärtrehabilitering där patientens fysiska kapacitet bedöms med 


konditions- och muskeltest följt av förskrivning av individbaserad fysisk träning som 


grundar sig på bedömningen av den enskilda patientens fysiska kapacitet (21). 
 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt 


Akuta effekter  


Vid distansträning (träning med samma intensitet minst 30 minuter) är vanligen de 


fysiologiska förändringar av hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck och 


ansträngningsupplevelse som aktiviteten resulterar i ganska stabila så snart steady state 


uppnåtts. Vid intervallträning (träning med perioder om minst 2 minuter med hög intervall 


(Borgs skala 13–17) (27) och 2 minuter med lägre intervall (Borg 12–13) som upprepas under 


minst 30 minuter, varierar de i stället eftersom intensiteten av den fysiska aktiviteten ändras 


med jämna intervall. Hos personer med hjärtsvikt har den maximala 


syreupptagningsförmågan (VO2max) visats vara 30–40 procent lägre vid armarbete, cykling 


och gång än hos friska individer (28).  


 


Maximal hjärtminutvolym är också sänkt både beroende på sänkt maximal slagvolym och på 


en bristande förmåga att öka pulsen normalt (29). Jämfört med friska individer ökar systoliskt 


blodtryck mindre (30) och sympatikusaktiviteten mer hos personer med hjärtsvikt (31)  


Andningsminutvolymen (VE) är ökad vid varje given belastning jämfört med friska. Vid 


maximalt arbete är dock VE enbart cirka 50 procent av predikterat värde, vilket talar för att 


VE i sig inte är begränsande för arbetsförmågan (32). Förhållandet mellan totalventilation och 


koldioxidproduktion (VE/VCO2) är ökat och andfåddhet är oftast på grund av den höga 


VCO2-halten en begränsande faktor vid fysisk aktivitet hos personer med kronisk hjärtsvikt 


(33).  


 


Den perifera resistansen under arbete minskar både hos friska och hos personer med 


hjärtsvikt, men är fortfarande högre vid hjärtsvikt än hos friska. Blodflödet i 


skelettmuskulaturen ökar normalt vid aerob konditionsträning, men vid hjärtsvikt är den 


arbetsinducerade ökningen av blodflödet inte lika hög när stor muskelmassa är involverad 


(34). Detta, tillsammans med lägre mitokondriell kapacitet och kapillärtäthet i 


skelettmuskulaturen, resulterar i anaerob metabolism tidigt under den pågående fysiska 


aktiviteten (35). Tidigare ansågs att normalt blodflöde inte kunde upprätthållas om arbetet 


utfördes med stor muskelmassa (36). Nya studier diskuterar i dag vidare vilka konsekvenser 


en metabol rubbning har i skelettmuskelns arbetskapacitet (37). 
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Akuta effekter av muskulär träning 


Isometrisk muskelträning (statisk träning) vid kronisk hjärtsvikt är sparsamt undersökt och det 


diskuteras ofta inom kardiologi och fysiologi om det skulle kunna vara skadligt för dessa 


personer. Bakgrunden är det ökade afterload (det tryck respektive kammare utsätts för under 


ejektionsfasen, d.v.s. utdrivningsmotståndet) som isometriskt arbete resulterar i. En studie har 


visat att isometriskt arbete ökar hjärtfrekvens samt systoliskt och diastoliskt blodtryck mera 


hos personer med hjärtsvikt än hos friska (38). Det har diskuterats om det möjligen skulle 


kunna vara skadligt för personer med hjärtsvikt. Det finns dock två svenska studier där man 


testat personer med hjärtsvikt isometriskt utan att personerna fått några komplikationer (12, 


39). Vidare används i dag isometrisk träning som behandling vid hypertoni, se kapitlet 


”Fysisk aktivitet vid hypertoni”. 


Den akuta effekten av isotonisk muskelträning (dynamisk träning) i form av exempelvis 


benpress på 60–80 procent av en maximal viljemässig kontraktion ger inte större påverkan på 


slagvolym och hjärtminutvolym än cykelträning. Isotonisk muskelträning ger inte heller 


någon negativ effekt på vänsterkammarfunktionen (40, 41). 


 


Långtidseffekter och verkningsmekanismer av aerob fysisk aktivitet 


Långtidseffekten av aerob fysisk träning hos personer med hjärtsvikt är i många fall 


densamma som hos friska. 


Maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) förbättras hos personer med hjärtsvikt av 


aerob fysisk träning (42), måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++), och 


nyare data visar att högintensiv intervallträning möjligen förbättrar VO2max mer än 


distansträning (standardiserad medelskillnad VO2max 3,3 ml x kg
-1


 x min
 -1


) (43). Begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). Dock diskuteras säkerhet och följsamhet till 


denna typ av träning eftersom den än så länge inte är tillräckligt utvärderad (44).  


 


En annan metaanalys har visat att bäst effekt avseende VO2max erhålls om intervallträning 


kombineras med muskelstärkande fysisk träning (45). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++). VO2 max förbättras på grund av samverkan av flera faktorer såsom 


förbättrad myokardfunktion, minskad vasokonstriktion i arteriolerna i den aktiva 


skelettmuskulaturen tillsammans med ökad syreextraktion och metabol funktion i verksam 


skelettmuskulatur. 


 


En förbättring av gångsträckan med drygt 40 meter (20 %) vid 6-minuters gångtest har 


påvisats i flera metaanalyser (46, 47). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 


+++). 


 


Hjärtfunktionen förbättras av aerob fysisk träning med ökad slagvolym och förbättrat 


hjärtfrekvenssvar (kronotropt svar) vid arbete (47, 48). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++).  


Den perifera blodcirkulationen förbättras vid aerob fysisk aktivitet, troligen delvis medierad 


av förbättrad endotelfunktion (49).  


Ökad muskelstyrka som erhålls vid aerob fysisk träning beror både på en ökad blodcirkulation 


till muskulaturen, ökad muskelvolym samt en förbättrad metabol funktion i själva 


muskelcellen. Den ökade muskelstyrkan vid aerob fysisk träning är dock modest jämfört med 


muskelstärkande fysisk träning (50). Den oxidativa kapaciteten förbättras beroende på en 
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ökning av mängden oxidativa enzymer, mitokondrievolym och andelen typ I-fibrer. 


Ocklusion av intramuskulära kärl börjar redan vid 15 procent av maximal styrka. Den 


förbättrade muskelfunktionen innebär att patienten kan utföra sina dagliga aktiviteter på en 


lägre grad av maximal volontär kontraktion vilket teoretiskt resulterar i minskad belastning på 


hjärtat (51). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Andningsfunktionen påverkas också efter fysisk träning genom att andningsminutvolymen (VE) 


samt VE/VCO2 minskar, blodflödet till andningsmuskulaturen och den metabola situationen 


förbättras. Detta skulle möjligen kunna vara en av orsakerna till den minskade andfåddheten 


(dyspné) personer med kronisk hjärtsvikt upplever efter fysisk träning (33). Begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Aerob fysisk aktivitet minskar den neuroendokrina aktiveringen och minskar förekomsten av 


inflammatoriska cytokiner (52). Dessutom förbättras den autonoma funktionen studerad med 


hjärtrytmsvariabilitet (53). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Aerob fysisk träning kan minska mortalitet på lång sikt (> 12 månader) med 12 % begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++), och minska sjukhusinläggningar med 28 % vid 


kronisk hjärtsvikt (42). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Livskvalitet och symtom 


Aerob fysisk träning förbättrar livskvalitet vid kronisk hjärtsvikt med 5 poäng (standardiserat 


medelvärde) (46, 47). Även stämningsläge, andfåddhet och muskulär och generell trötthet 


förbättras av aerob fysisk träning. Den bakomliggande orsaken till detta fenomen är inte helt 


klarlagd. Fysisk träning i sig ökar fysisk kapacitet vilket innebär att aktiviteter i dagligt liv 


kan utföras på en lägre relativ nivå av VO2max varför symtomen minskar (42). Måttligt starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Det är framför allt aerob fysisk träning med stora muskelgrupper (cykling, gång, stavgång och 


gruppgymnastik) som använts som träningsmodell för personer med kronisk hjärtsvikt. Dock 


har under de senaste 10 åren allt fler forskargrupper utvärderat aerob fysisk träning med stora 


muskelgrupper i kombination med muskelstärkande fysisk träning, och funnit att effekterna 


avseende VO2max blir ännu större när de två typerna av träning kombineras. Aerob fysisk 


träning och muskelstärkande fysisk träning kan även genomföras i bassäng och effekterna är 


likartade som vid träning på land (54). Aerob fysisk träning utförd som intervallträning har 


möjligen något större effekt på VO2max än distansträning.  


 


Nyttan med högintensiv intervallträning debatteras dock i ljuset av riskerna med denna 


träningsform (55). De få studier med enbart muskelstärkande fysisk träning som genomförts 


på personer med kronisk hjärtsvikt visar på ökad muskelstyrka och uthållighet. Effekterna på 


muskelfibernivå är mycket sparsamt studerade, men antyder förbättrad mitokondriefunktion 


(56). En speciell variant av muskelstärkande fysisk träning där en liten muskelmassa används 


är perifer muskelträning. Vid denna typ av träning används en så liten muskelmassa att den 


centrala cirkulationen inte påverkas särskilt mycket. Denna träningsform anses kliniskt 


speciellt lämplig till personer med så låg fysisk kapacitet att aerob fysisk träning är svår att 


utföra (39, 57). 
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Inspiratorisk muskelträning till personer med kronisk hjärtsvikt och nedsatt 


andningsmuskelfunktion har i metaanalys påvisat förbättrad aerob fysisk kapacitet (58). 


Inspiratorisk muskelträning kan möjligen också påverka fysisk kapacitet ytterligare om den 


kombineras med aerob fysisk träning och muskelstärkande fysisk träning (59). 


 


Dos–respons 


För att erhålla positiv effekt ska den totala träningsdosen överskrida de krav som utgörs av 


personens fysiska aktiviteter i dagligt liv. De generella principerna vad gäller dos–respons och 


fysisk träning är desamma för personer med kronisk hjärtsvikt som för friska, men träningen 


ska alltid individanpassas. Olika typer av träning krävs för att patienten ska förbättras 


avseende olika former av fysisk kapacitet.  


 


Den aeroba fysiska träningen bör ske på minst måttlig intensitet 40–90 procent av VO2max, 


(Borg 12–17) (60). Träningen bör genomföras under 30–60 minuter, 3–5 gånger per vecka. 


Effekterna förefaller vara större avseende VO2max om högintensiv träning utförs (61).  


Muskelträning för ökad styrka och uthållighet hos personer med kronisk hjärtsvikt 


överensstämmer med den som förskrivs till friska äldre personer, det vill säga 8–10 övningar, 


1–3 set om 10–15 RM, 2–3 dagar per vecka (62). 


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling och apparatbehandling 


Betablockad  


Maximal hjärtfrekvens är lägre hos personer med hjärtsvikt som behandlas med 


betablockerande läkemedel jämfört med personer utan denna behandling. Arbetskapaciteten 


ökar och ejektionsfraktionen förbättras både i vila och under arbete efter kronisk behandling 


med betablockerande läkemedel. (63). 


 


ACE-hämmare 


ACE-hämmande läkemedel har måttlig effekt på arbetskapaciteten. Hjärtminutvolymen ökar 


och vänsterkammarens fyllnadstryck sänks under arbete. Effekten av ACE-


hämmarbehandling på skelettmuskulaturen är inte entydig. Ökad muskelfiberyta och 


förändrad myosinsammansättning i skelettmuskulaturen finns beskrivet (64). 


 


Mineralcortitoid recptor antagonister (MRA) 


Spironolakton har inte visat sig ge någon effekt på funktionsförmågan hos personer med 


hjärtsvikt mätt som VO2max (65, 66). Däremot förbättrar spironolacton endotelfunktionen vid 


mild hjärtsvikt (67). 


 


Diuretika 


I en öppen studie på svårt symtomatiska personer ökade syreupptaget under arbete efter 8 


dagars behandling med diuretika. Diuretika kan ha potentiellt negativa effekter genom ökad 


risk för dehydrering och elektrolytrubbning i varm väderlek (68). 
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Digitalis 


Digitalis ökar kontraktiliteten i myokardiet och därmed slagvolymen, medan hjärtfrekvensen 


går ner. Arbetsförmågan ökar under digitalisbehandling (69).  


 


Biventrikulär pacemaker med eller utan ICD 


En del personer med kronisk hjärtsvikt och med breddökat QRS-komplex på EKG erhåller en 


biventrikulär pacemaker. Har patienten risk för uppkomst av livshotande arytmier erhålls en 


biventrikulär pacemaker som är kombinerad med en intern hjärtdefibrillator (ICD) (21). Dessa 


apparater interfererar inte med fysisk träning av aerob eller muskulär art. Dock kan 


cykelträning hos vissa personer med pacemaker medföra att hjärtfrekvensen inte ökar som 


förväntat. Bakgrunden är att vissa typer av pacemaker kräver armaktivitet för att öka i 


frekvens. 


 


 


Indikationer 


Fysisk träning är indicerad för personer med stabil kronisk hjärtsvikt med systolisk 


dysfunktion eller med bevarad vänsterkammarfunktion (diastolisk dysfunktion) i NYHA-klass 


II–III (42). Erfarenheter av träning av personer i NYHA klass IV är mycket liten liksom hos 


personer med komorbiditet och instabil kronisk hjärtsvikt (70, 71). 


 
 


Kontraindikationer/risker 


Vid måttlig till svår aortastenos ska arbets-EKG utföras för att avgöra om patienten kan öka i 


blodtryck under arbete. Vid svår aortastenos krävs vanligen kirurgisk intervention innan 


patienten kan påbörja en träningsintervention. Ventrikulära arytmier som ökar under arbete 


måste alltid beaktas och vanligen tränas en sådan patient under den nivå där arytmierna ökar 


(62). 


 


 


Behov av medicinsk kontroll 


All förskrivning av fysisk träning till patienter med kronisk hjärtsvikt bör föregås av test av 


aerob och muskulär fysisk kapacitet utförda av fysioterapeut eller klinisk fysiolog. Vid dessa 


test utförs bedömning av den kardiovaskulära funktionen, det vill säga hjärtfrekvens, 


blodtryck, förekomst av arytmi eller andra EKG-förändringar, smärta eller dyspné. Den 


kardiovaskulära funktionen utvärderas också vid behov under den fysiska träningen. 


 


 


Utvärdering och uppföljning 


Fysisk aktivitetsgrad 


Det finns flera enkäter som mäter nivå av fysisk aktivitet och en är Frändin och Grimbys 


aktivitetsskala (72). Fysisk aktivitet kan givetvis också mätas mer objektivt med stegräknare 


eller annan aktivitetsmätare. 
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Tester av fysisk kapacitet eller fysisk funktion 


Ett arbetsprov bör alltid föregå fysisk träning hos personer med kronisk hjärtsvikt för att 


kunna bestämma adekvat individuell träningsnivå. Vidare bör en träningsperiod avslutas med 


samma test för att utvärdera effekten av träningsprogrammet och för fortsatt ordination (62). 


  


Cykeltest 


Standardiserat maximalt eller submaximalt cykeltest, gärna med bestämning av maximal 


syreupptagningsförmåga, utgör grunden för en adekvat utformning av träningsprogram. 


Samtidigt är det ett sätt att fastställa om patienten tolererar ökad fysisk ansträngning. 


 


6-minuters gångtest 


Ett standardiserat 6-minuters gångtest har ofta använts för att bedöma arbetskapacitet 


relaterad till ADL-aktiviteter. Patienten uppmanas att gå så långt som möjligt under 6 minuter 


på en i förväg uppmätt sträcka i en korridor. Mätvariabler är gångsträcka, upplevd 


ansträngning mätt med Borgs RPE-skala samt pulsfrekvens (73). 


 


Muskelfunktion 


Styrka och uthållighet, såväl isometrisk som isotonisk, kan mätas exempelvis med en 


isokinetisk apparatur som KINCOM (KINetic COMunicator). Kliniska uthållighetstest kan 


också utföras, exempel är tåhävning på ett ben samt axelflexionstest med hantel (74). 


 


Skattning av symtom, livskvalitet och fysisk aktivitet och fysisk funktion 


Generell hälsorelaterad livskvalitet kan mätas med exempelvis SF-36 (75), medan 


sjukdomsspecifik livskvalitet ofta mäts med Minnesota Living with Heart Failure 


Questionnaire (76). 


  


Graden av symtom kan bedömas med Visuell analog skala (VAS) eller Borgs CR-10-skala 


(77). Funktionsnivå utvärderas exempelvis genom NYHA-klassificering (22).  
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt 


 


Behandling av kronisk hjärtsvikt med fysisk aktivitet 


Personer med kronisk hjärtsvikt bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att: 


 Förbättra VO2max, gångsträcka och hälsorelaterad livskvalitet.  


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  


 Minska mortalitet och sjukhusinläggning.  


Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


 


KRONISK HJÄRTSVIKT – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


X  Ja, kronisk hjärtsvikt är sekundärt till andra sjukdomar där vissa kan förebyggas med fysisk aktivitet. 


  Nej 


KRONISK HJÄRTSVIKT – BEHANDLING med fysisk aktivitet 
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom.) 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (aerob kapacitet) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (muskelstyrka) 


Intensitet* Duration 


minuter/vecka 
Frekvens  


antal gånger/vecka 
Antal 


övningar 


Intensitet  


antal repetitioner  


Antal set Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig till hög  Minst 90 minuter 


(30–60 


minuter/tillfälle) 


3–5 8–10 10–15 1–3 2–3 


Tänk på att: 


De individer som behandlas med betablockad uppvisar jämfört med friska utan betablockad en lägre hjärtfrekvens i vila och under arbete. 


Vidare är det inte ovanligt att individer med kronisk hjärtsvikt, som behandlas med läkemedel som på olika sätt påverkar renin-angiotensin-


aldosteronsystemet, har ett systoliskt blodtryck i vila under 100 mm Hg. 


Högintensiv intervallträning tycks förbättra VO2max mer än kontinuerlig träning. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 


allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


  Ja 


X  Nej, förutom för personer över 65 år som behöver tillägg av balans och rörlighetsträning. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Alla individer med konstaterad kronisk hjärtsvikt, bör genomgå bedömning av aerob och 


muskulär kapacitet (konditions- och muskelfunktionstest) hos fysioterapeut och utifrån 


resultaten av dessa test erhålla individuellt doserad fysisk träning. Har patienten mycket låg 


fysisk prestationsförmåga kan träningsperioden inledas med så kallad perifer muskelträning 


som inte belastar den centrala cirkulationen i någon större utsträckning. Efter ett par månaders 


perifer muskelträning kan sedan mer konditionsbaserad träning med stora muskelgrupper 


initieras. En individ med kronisk hjärtsvikt behöver ofta stöd för att våga påbörja, öka och till 


sist vidmakthålla sin fysiska kapacitet och fysiska aktivitetsnivå. 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt 


Fysisk träning av den typ som används som behandling vid kronisk hjärtsvikt, motsvarar väl 


de nationella rekommendationerna om fysisk aktivitet, och har dessutom preventiv effekt på 


en lång rad andra sjukdomar som exempelvis, blodfettsrubbningar, typ 2-diabetes, depression 


samt kolon- och bröstcancer.  
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Fysisk aktivitet vid stroke  
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Subaraknoidalblödning I60 


Hjärnblödning I61  


Annan icke traumatisk intrakraniell blödning I62 
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Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom I69 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Sammanfattning 


 Aerob kapacitet och balans förbättras av konditionsträning genomförd på 


ergometercykel och gångträning på gångband eller vanligt underlag efter 


genomgången stroke. 


 Cirkelträning eller träning på gång-/löpband eller vanligt underlag med eller utan 


kroppsavlastning förbättrar gånghastighet och gångsträcka efter genomgången stroke. 


 Styrketräning förbättrar styrkan efter genomgången stroke. 


 Utformningen av träningen måste anpassas till individens funktionsnivå. 


 För personer med genomgången stroke rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet 


för att förbättra kondition, gångförmåga, styrka och förmåga i dagliga livets 


aktiviteter. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 


Definition 


Stroke definieras som en hastigt påkommen störning av hjärnans funktion med symtom som 


varar mer än 24 timmar eller leder till döden, och där orsaken inte uppenbarligen är annan än 


vaskulär (1). 
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Förekomst 


Stroke är en folksjukdom som drabbar 1 av 6 i världen under en individs livstid och cirka 


30 000 personer insjuknar i stroke i Sverige varje år (2). Av dessa är 20 000 


förstagångsstroke. Det tycks som om återinsjuknande i stroke ligger på under 15 procent i 


Sverige (3). Medelåldern vid strokeinsjuknande är 76 år (högre för kvinnor än för män) (4). 


Ungefär 20 procent som insjuknar är i arbetsför ålder. Stroke är den vanligaste somatiska 


orsaken till svårare funktionsnedsättning i vuxen ålder och den sjukdom som orsakar flest 


vårddagar inom somatisk sjukvård. Prevalensen av strokedrabbade i Sverige uppskattas till 


cirka 100 000 personer, varav 20 000 behöver stora hjälpinsatser (2). Det är således ett 


mycket stort antal personer som efter stroke har varierande grad av funktionshinder. En 


betydande del av dessa kan dock vara fysiskt aktiva på ett anpassat sätt, vilket är av vikt som 


led i sekundär profylax mot fortsatt funktionsnedsättning (4). 


 


Orsak/riskfaktorer 


Orsaken till stroke är antingen infarkt (cirka 85 %) eller blödning (cirka 10 %), samt 


subarachnoidalblödning (5 %) som i Sverige räknas in i diagnosgruppen stroke (5). Denna 


uppkommer till följd av kärlbristning av ett kärl i subarachnoidalhinnan (spindelvävshinnan) 


och ter sig ofta helt annorlunda då hjärnskadan kan vara diffus. Infarkt brukar orsakas av 


proppar från hjärtat, från storkärlssjukdom eller av småkärlssjukdom. Hos personer under 65 


år kan man i 20 procent av fallen inte fastställa orsaken till stroke. Påverkningsbara 


riskfaktorer för stroke är rökning, låg grad av fysisk aktivitet, obehandlat förmaksflimmer, 


oupptäckt/dåligt behandlat högt blodtryck och diabetes. Ärftliga faktorer och ökande risk med 


stigande ålder är faktorer som inte är påverkbara (6). 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Stroke orsakas av bristande näringstillförsel till hjärnvävnaden. Vanligaste orsaken är 


förändrade kärl på grund av ateroskleros, vilket ger nedsatt cirkulation av blodet och risk för 


att proppar bildas som kan lossna eller ge ett lokalt stopp där de bildas. En annan vanlig orsak 


är proppar ifrån hjärtat (vanligen orsakat av förmaksflimmer). Blödningar kan vara orsakade 


av hypertension (vanligast) eller av kärlmissbildningar. 


 


Vanliga symtom 


Beroende på skadans lokalisation påverkas olika funktioner (2). Det är vanligt med skador 


inom de områden som styr motoriken, vilket ofta leder till mer eller mindre uttalad 


halvsidesförlamning som konsekvens. Vanligt är också nedsatt känsel, balans- och 


koordinationsstörningar samt tal- och synrubbningar. Så kallade dolda funktionsnedsättningar 


är mycket vanliga med nedsatt kognitiv förmåga, förnekande av den skadade sidan, 


depression och andra emotionella störningar samt trötthet. Smärta är vanligt, framför allt 


muskuloskeletal smärta (7). En del patienter utvecklar även spasticitet efter sin förlamning. 
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Diagnostik 


Diagnos ställs genom anamnes, neurologisk undersökning och avbildning av hjärnan (för att 


skilja infarkt och blödning).  


 


Sjukdomsförlopp 


Beroende på skadans lokalisation och omfattning kan symtomen helt eller delvis gå i regress. 


Patienten ska vårdas i första hand på en strokeenhet där undersökning, övervakning, 


fysiologisk kontroll och rehabilitering är A och O. De flesta patienterna skrivs hem inom 


cirka 2 veckor, oftast med olika restsymtom efter sin hjärnskada. Cirka 20 procent är i behov 


av längre inneliggande rehabilitering och lika många går till särskilda boenden. De flesta 


behöver fortsatt träning för att förbättras ytterligare. Den största förbättringen i motoriken 


sker vanligtvis inom de första 6 veckorna. Akuta fasen domineras av återhämtning av skadade 


områden och ofta avses de första 3 månaderna. Som kronisk fas brukar man räkna tiden efter 


6 månader, men även där har man visat effekt av träning såväl i funktion som i förändringar i 


representation i hjärnan (plasticitet) (8). 


 


Prognos 


De flesta som insjuknar i stroke insjuknar endast en gång men lever med varierande grad av 


resttillstånd. Tre månader efter insjuknandet är drygt 60 procent oberoende i förflyttning och 


över 70 procent är självständiga i dagliga livets aktiviteter. Sjuttio procent har eget boende 


utan hjälp (5).  


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


I dag finns tillgång till trombolys (propplösande medicin) som i vissa fall kan ges till 


individer med infarkt som kommer in snabbt till sjukhus, inte har för stor påverkan och där 


behandling kan ges inom 4,5 timmar (9). Fortfarande är det mindre än 10 procent som får 


trombolys och även bland dessa har de flesta kvarstående symtom. I första hand ska patienten 


till en strokeenhet för att få korrekt diagnos, mobiliseras och rehabiliteras på denna (2). 


Strokeenheten har personal med olika kompetens och man arbetar multidisciplinärt (10). En 


välfungerande vårdkedja ska finnas för fortsatt rehabilitering och medicinsk uppföljning inom 


särskilda rehabiliteringsenheter samt inom primärvård, kommunal sjukvård och hemsjukvård 


(4).  


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid stroke 


Akuta effekter 


De allmänna akuta effekterna av fysisk aktivitet och träning skiljer sig inte principiellt från de 


som kan ses hos friska personer efter ett träningspass av motsvarande intensitet och duration.  


Det har, särskilt tidigare, varnats för att en ökad tonus (spasticitet) kan erhållas hos 


strokepatienter vid styrketräning. Systematiska översiktsartiklar konkluderar dock att det inte 
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finns någon evidens för att en sådan negativ effekt förekommer efter träning (11–12). Ingen 


av de ingående studierna inkluderade dock mätning av tonus direkt i anslutning till ett 


träningspass.  


Flertalet rapporterade studier har gjorts på relativt unga personer, vanligen under 65 år (i 


motsats mot den genomsnittliga åldern 76 år för patienter med stroke) och med endast lätt till 


relativt måttlig funktionsnedsättning. Således finns för närvarande kunskap och information 


väsentligen avseende personer under 65 år med stroke som har lätt till måttlig 


funktionsnedsättning. 


 


Långtidseffekter av konditionsträning  


Det finns flera systematiska översikter (13–15), som visar att konditionsträning ökar 


konditionen i form av förbättrad syreupptagningsförmåga och/eller maximal arbetsbelastning. 


Såväl typ av aktivitet som frekvens, intensitet och duration har varierat i de inkluderade 


studierna. Vanligast är träning på ergometercykel eller löpband under 20–60 minuter, 3–5 


gånger per vecka, under allt från 4 till över 16 veckor. Intensiteten har oftast varit måttlig (40–


59 % av HRR/≈VO2max) eller hög (60–84 % av HRR/≈VO2max) (14). Motsvarande evidens 


finns även att maximal och självvald gånghastighet samt gångsträcka vid 6-minuters gångtest 


förbättras efter konditionsträning (13). Konditionsträning kan reducera graden av 


funktionshinder (disability), sannolikt genom förbättrad förflyttningsförmåga och balans (15).  


En Cochraneöversikt av cirkelträning (övningar av olika slag som är funktionellt inriktade och 


bedrivs med hög intensitet) (16) med 6 studier och 292 patienter visade med måttlig grad av 


vetenskapligt underlag att träningen hade effekter i form av förbättrad gångförmåga och 


gånghastighet. Resultaten avseende balans var mer blandade och osäkra.  


I en systematisk översikt av gångträning på gång-/löpband (treadmill) utan kroppsavlastning 


(17) visades med starkt vetenskapligt underlag en förbättrad gånghastighet och gångsträcka 


(6-minuters gångtest). Träningen utfördes i 25–40 minuter, 3–5 gånger per vecka under 3–26 


veckor, oklart med vilken intensitet. Effekten kunde även behållas sedan interventionen 


avslutats, dock utan tidsangivelse. Ingen säker skillnad mellan gångträning på gång-/löpband 


och gångträning på vanligt underlag kunde noteras.  


I en översikt (18) har jämförelser gjorts mellan gångträning och ingen intervention eller 


placebo (7 RCT-studier), med fysioterapi (11 RCT-studier) samt mellan specifik och 


traditionell gångträning (21 RCT-studier). Träningen varierade i de olika studierna, 


rapporterad frekvens varierade från 12–36 gånger under en tidsperiod från 4–12 veckor där 


varje träningstillfälle kunde variera från 20–60 minuter, oklart med vilken intensitet. 


Gångträning resulterade i ökad gånghastighet och gångsträcka jämfört med ingen intervention 


eller placebo, och i ökad gånghastighet jämfört med fysioterapi. Specifik gångträning (audiell 


feed-back under träningen, gång/löpband eller gångträning stödd med elektronisk apparatur) 


gav i den subakuta fasen större ökning av gånghastighet och gångsträcka än sedvanlig 


gångträning med samma intensitet, medan de var likvärdiga i den kroniska fasen. I en 


Cochraneöversikt (19) avseende gångträning med kroppsavlastning visade sig inte 


sannolikheten att kunna gå oberoende vara större efter gångträning med avlastning än utan. 


Däremot ökade gånghastighet och gångsträcka med avlastad gångträning jämfört med annan 


fysioterapeutisk intervention. Individer som var gångare tycktes få mest effekt av denna typ 


av träning.  
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Träning i vatten redovisas i en Cochraneöversikt (20) från 4 studier med 94 deltagare, men det 


går inte att visa att denna typ av träning kan öka förmågan till aktiviteter i dagligt liv. 


Fysisk aktivitet i dagligt liv (11 studier med 1 704 deltagare) mätt efter åtminstone 3 månader 


kunde påverkas mer med riktade åtgärder än med enbart allmänna råd, sedvanlig behandling 


eller icke specifik träning. Om träningsprogrammen inte åtföljdes av rådgivning erhölls sämre 


effekter på gångförmågan och fysisk aktivitet sett i ett längre perspektiv (21).  


 


Långtidseffekter av styrketräning 


En systematisk översikt med metaanalys (12) av 8 studier (varav endast 3 var RCT och endast 


en av dessa studier använde sig av bedömare ovetande om grupptillhörighet) tydde på att 


progressiv styrketräning kan reducera den muskulära svagheten efter stroke. Studierna 


varierande mycket vad gällde frekvens, duration och intensitet av träningen, från 2–5 gånger 


per vecka, under 4–12 veckor med 6–10 RM i vanligtvis 3 set. Huruvida positiva effekter kan 


erhållas på funktionella aktiviteter eller delaktighet i sociala roller bedömdes som oklart. 


Liknande slutsats erhölls också från en senare studie (22). I en metaanalys avseende 


styrketräning av övre extremiteterna (23) konstaterades från 6 studier på 306 patienter att en 


ökning av greppstyrkan kunde erhållas, 4 av studierna var gjorda i det kroniska stadiet. Inga 


negativa effekter erhölls. En systematisk Cochraneöversikt (15) med 8 studier och 275 


patienter visade dock att tillgängliga data var för ofullständiga för att dra säkra slutsatser. 


Styrketräning har bedrivits med olika typ av apparatur. I studierna ingående i översikten (12) 


hade 4 av 8 studier använt isokinetisk apparatur, övriga viktmaskiner, separata vikter eller 


speciella statiska dynamometrar. 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet 


Det vetenskapliga underlaget beträffande effekter av konditions- och gångträning på 


kondition och gångförmåga är starkt (evidensstyrka ++++), måttligt starkt (evidensstyrka 


+++) vad gäller effekter på balans, medan det vetenskapliga underlaget är otillräckligt 


(evidensstyrka +) avseende inverkan på livskvalitet och mortalitet. Det vetenskapliga 


underlaget för effekter av träning i vatten är otillräckligt (evidensstyrka +). 


Det vetenskapliga underlaget beträffande effekter av styrketräning är måttligt starkt 


(evidensstyrka +++) för muskelstyrka. För övriga effekter på funktions-, aktivitets- och 


delaktighetsnivå är det vetenskapliga underlaget begränsat (evidensstyrka ++). 


Det vetenskapliga underlaget är begränsat (evidensstyrka ++) med avseende på 


rekommendationer av fysisk aktivitet i dagligt liv. 


 


Dos–respons 


Det vetenskapliga underlaget för att kunna uttala sig om dos–respons-förhållandet saknas. 
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Verkningsmekanismer  


Detaljerade studier av verkningsmekanismer saknas i stort. Utifrån ett mer principiellt 


träningsfysiologiskt perspektiv kan några synpunkter ges.  


Verkningsmekanismen vid styrketräning har inte studerats direkt, men det föreslås att effekten 


väsentligen torde erhållas genom bättre neural aktivering och motorisk inlärning med träning. 


Konditionsträning med helkroppsarbete behöver bedrivas med förhållandevis hög intensitet 


och stora muskelgrupper, där en paretisk kroppshalva kan vara begränsande för att uppnå 


adekvat träningsintensitet. Det gäller då att försöka välja lämpliga aktivitetsformer, som 


exempelvis vid hemiplegi väsentligen lokaliserad till nedre extremiteterna enbenscykling 


alternativt armcykling, simning, vattengymnastik, som avlastar den paretiska extremiteten 


etcetera. Målet är en ökad maximal syreupptagningsförmåga, om den kan definieras hos 


denna patientgrupp, alternativt att kunna utföra en submaximal aktivitet med lägre 


hjärtfrekvens, blodtryck och ansträngningsgrad och därmed öka uthålligheten för fysisk 


ansträngning. Till detta kommer eventuella effekter på kardiovaskulära riskfaktorer. 


 


 


Indikationer 


Stroke kan drabba olika kroppsliga och psykiska funktioner. Genom träning av 


muskelfunktion och kondition samt gångförmåga kan dessa nedsättningar motverkas och 


träningen medverka till att bibehålla och/eller förbättra aktivitetsförmåga och delaktighet. 


Ovanstående tillsammans med den ökade kunskapen om negativa effekter av en inaktiv 


livsstil har lyft fram betydelsen av fysisk aktivitet och träning för individer med stroke. 


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling  


Profylaktisk behandling med blodförtunnande medel (antikoagulantia) mot nya tromboser 


eller embolier är vanligt förekommande och påverkar inte träningsmöjligheter eller råden om 


fysisk aktivitet. Det är dock viktigt att beakta typ av rekommenderad fysisk aktivitet och 


fallrisk med tanke på eventuell blödning på grund av blodförtunnande medel. Inverkan av 


läkemedel är annars som vid annan kardiovaskulär sjukdom.  


 


 


Kontraindikationer/risker  


Kontraindikationer mot fysisk aktivitet och träning betingas i första hand av eventuella andra 


sjukdomar. 


Risker vid fysisk aktivitet är, förutom olämpligt doserad intensitet vid hjärt-kärlsjukdom, den 


ökade fallbenägenheten på grund av störningar av motorik och balans. Personer med stroke 


har 2–4 gånger ökad risk att drabbas av höftfraktur och fall. 


 


För övriga kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas till kapitlet 


”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 
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Behov av medicinsk kontroll 


Behovet av medicinsk kontroll är inte specifikt med avseende på stroke förutom att 


medicineringen ska vara optimerad med avseende på till exempel blodförtunnande mediciner 


(blödningsrisk vid fall) och eventuell oreglerad hypertoni. 


 


 


Utvärdering och uppföljning 


Bedömning av motoriken ska göras innan råd ges om fysisk aktivitet och utförs bäst med 


något eller några av de existerande bedömningsinstrumenten enligt Fugl-Meyer (24) och 


Lindmark (25) eller med Rivermead Mobility Index (26). 


 


Fysisk aktivitetsgrad 


Det saknas diagnosspecifika instrument för självrapportering av fysisk aktivitetsgrad. 


Instrumentet Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SGPALS) med fyra skalsteg (27) 


eller sex skalsteg (28) och som är utvecklat speciellt för personer med låg fysisk aktivitetsgrad 


kan rekommenderas för personer med stroke.  


 


Funktion/kapacitet 


För utvärdering av aktivitetsförmåga rekommenderas testet Timed Up and Go, TUG (29) 


alternativt Short Physical Performance Battery (SPPB) (30). Båda är enkla test och kräver 


ingen avancerad utrustning. 


Olika typer av gånghastighetstest, förslagsvis 4 m, 10 m och 30 m kan användas. 


För att utvärdera kondition rekommenderas submaximalt cykelergometertest med 


enbenscykling som alternativ. För utvärdering av uthållighet är 6-minuters gångtest (31) 


lämpligt, men där eventuell kvarvarande kraftnedsättning kan begränsa möjligheterna att 


använda testet som ett mått på uthållighet.  


Den muskulära styrkan utvärderas lämpligen med hjälp av handhållen dynamometer eller 


annan apparatur, exempelvis isokinetisk testappartur. 1 RM (repetitionsmaximum) är ett 


ytterligare alternativ. 


Styrkefrämjande aktiviteter kan även utvärderas med funktionella uthållighetstest, exempelvis 


antal tåhävningar, antal uppresningar från sittande till stående. 


För generella utvärderingsmetoder hänvisas till kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk 


aktivitet”.  
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid stroke 
 


Behandling av stroke med fysisk aktivitet 


Personer som har haft en stroke bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk 


aktivitet för att minska funktionsnedsättning. Starkt/måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++++/ +++). 


Rekommendationerna baseras i huvudsak på kunskap om personer med stroke under 65 år, 


med lätt till måttlig funktionsnedsättning och i kronisk fas. 


 


STROKE – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 
X   Ja  
  Nej 


STROKE – BEHANDLING med fysisk aktivitet  
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: ++++ (ökad gångförmåga, funktion) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (ökad muskelstyrka) 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 minuter 


(30–40 
minuter/tillfälle)  


5–7  Alla 
träningsbara 


8–12 2–3 2–3 


Att tänka på: 
Övervakad träning rekommenderas de första 4–6 
veckorna. Viktigt att börja på låg dos och gradvis öka. 


Typ av aerob fysisk aktivitet: Gång på gå-/löpband eller 
plan mark eller cykling på ergometercykel. 


Att tänka på: 
Viktigt att börja med låg dos och gradvis öka både antal övningar och 
antal repetitioner till rekommenderad dos. 


Funktionella övningar med kroppen som motstånd. Självträning med 
hjälp av exempelvis gummiband och/eller funktionella övningar. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga sjukdomen?  


 Nej  


X  Ja 
    – Om tillståndet tillåter, komplettera/variera med aerob fysisk aktivitet på hög intensitet. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid stroke  


Det är viktigt att sträva efter att uppnå den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet 


för att förebygga andra livsstilssjukdomar såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, 


lipidrubbningar och övervikt/fetma. 


 


 


 


 


  







FYSS-kapitel STROKE   2015-03-04 


9 


 


Referenser 


1. Aho K, Harmsen P, Hatano S, et al. Cerebrovascular disease in the community: results of 


a WHO collaborative study. Bull World Health Organ. 1980;58(1):113-30. 


2. Strokesjukvård.  Vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer 2009. Stockholm: 


Socialstyrelsen; 2009. http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/NR-


stroke-vetenskapligt-underlag-2009-uppdatering.pdf 


3. Pennlert J, Eriksson M, Carlberg B, et al. Long-term risk and predictors of recurrent 


stroke beyond the acute phase. Stroke. 2014;45(6):1839-41. 


4. Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009. Stöd för styrning och ledning. Stockholm: 


Socialstyrelsen; 2009. Artikelnr 2009-11-4. 


5. Riks-Stroke. Årsrapport 2012. http://www.riks-stroke.org/content/analyser/Riks-


Strokes_Arsrapport%202012.pdf 


6. Asplund K. Stroke – riskfaktorer och primärprevention. Läkartidningen. 


2003;100(44):3500-5. 


7. Jönsson AC, Lindgren I, Hallström B, et al. Prevalence and intensity of pain after stroke: 


a population based study focusing on patients' perspectives. J Neurol Neurosurg 


Psychiatry. 2006;77(5):590-5. 


8. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. Lancet. 


2011;377(9778):1693-702. 


9. Wahlgren N, Ahmed N, Davalos A, et al. Thrombolysis with alteplase 3-4.5 h after acute 


ischaemic stroke (SITS-ISTR): an observational study. Lancet. 2008;372(9646):1303-9. 


10. Stroke Unit Trialists' Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. 


Cochrane Database Syst Rev. 2013;(9):CD000197. 


11. Ada L, Dorsch S, Canning CG. Strengthening interventions increase strength and 


improve activity after stroke: a systematic review. Aust J Physiother. 2006;52(4):241-8. 


12. Morris SL, Dodd KJ, Morris ME. Outcomes of progressive resistance strength training 


following stroke: a systematic review. Clin Rehabil. 2004;18(1):27-39. 


13. Pang MY, Eng JJ, Dawson AS, et al. The use of aerobic exercise training in improving 


aerobic capacity in individuals with stroke: a meta-analysis. Clin Rehabil. 2006;20(2):97-


111. 


14. Pang MY, Charlesworth SA, Lau RW, et al. Using aerobic exercise to improve health 


outcomes and quality of life in stroke: evidence-based exercise prescription 


recommendations. Cerebrovasc Dis. 2013;35(1):7-22. 


15. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M, et al. Physical fitness training for stroke 


patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD003316. 


16. English C, Hillier SL. Circuit class therapy for improving mobility after stroke. Cochrane 


Database Syst Rev. 2010(7):CD007513. 


17. Polese JC, Ada L, Dean CM, et al. Treadmill training is effective for ambulatory adults 


with stroke: a systematic review. J Physiother. 2013;59(2):73-80. 


18. Peurala SH, Karttunen AH, Sjögren T, et al. Evidence for the effectiveness of walking 


training on walking and self-care after stroke: a systematic review and meta-analysis of 


randomized controlled trials. J Rehabil Med. 2014;46(5):387-99. 


19. Mehrholz J, Pohl M, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking 


after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(1):CD002840. 


20. Mehrholz J, Kugler J, Pohl M. Water-based exercises for improving activities of daily 


living after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2011(1):CD008186. 


21. Morris JH, Macgillivray S, McFarlane S. Interventions to promote long-term 


participation in physical activity after stroke: a systematic review of the literature. Arch 


Phys Med Rehabil. 2014;95(5):956-67. 







FYSS-kapitel STROKE   2015-03-04 


10 


 


22. Flansbjer UB, Miller M, Downham D, et al. Progressive resistance training after stroke: 


effects on muscle strength, muscle tone, gait performance and perceived participation. J 


Rehabil Med. 2008;40(1):42-8. 


23. Harris JE, Eng JJ. Strength training improves upper-limb function in individuals with 


stroke: a meta-analysis. Stroke. 2010;41(1):136-40. 


24. Fugl-Meyer AR, Jääskö L, Leyman I, et al. The post-stroke hemiplegic patient. 1. a 


method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med. 1975;7(1):13-31. 


25. Lindmark B, Hamrin E. Evaluation of functional capacity after stroke as a basis for active 


intervention. Presentation of a modified chart for motor capacity assessment and its 


reliability. Scand J Rehabil Med. 1988;20(3):103-9. 


26. Collen FM, Wade DT, Robb GF, et al. The Rivermead Mobility Index: a further 


development of the Rivermead Motor Assessment. Int Disabil Stud. 1991;13(2):50-4. 


27. Rödjer L, Jonsdottir IH, Rosengren A, et al. Self-reported leisure time physical activity: a 


useful assessment tool in everyday health care. BMC Public Health. 2012;12:693. 


28. Mattiasson-Nilo I, Sonn U, Johannesson K, et al. Domestic activities and walking in the 


elderly: evaluation from a 30-hour heart rate recording. Aging (Milano). 1990;2(2):191-8. 


29. Podsiadlo D, Richardson S. The timed ”Up & Go”: a test of basic functional mobility for 


frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142-8. 


30. Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, et al. A short physical performance battery 


assessing lower extremity function: association with self-reported disability and 


prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol. 1994;49(2):M85-94. 


31. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. 


ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 


2002;166(1):111-7. 


 


 








FYSS-kapitel ARTROS  2015-03-02 


1 


 


Fysisk aktivitet vid artros    
  
 


ICD-10-koder:  


Höftledsartros M16 


Knäartros M17 


 
 


 


Författare 
 


Ewa Roos, professor i muskuloskeletal funktion och fysioterapi, legitimerad fysioterapeut, 


Syddansk Universitet, Odense, Danmark 


 


Hans Lund, lektor, fysioterapeut, Forskningsenheten för muskuloskeletal funktion och 


fysioterapi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, och professor, Center för 


kunskapsbaserad praxis, Högskolan i Bergen, Norge 


 


Carsten Juhl, postdoc., fysioterapeut, Forskningsenheten för muskuloskeletal funktion och 


fysioterapi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark och Avdelningen för ortopedi, 


Köpenhamns universitetssjukhus, Gentofte, Danmark 


 


Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 


 Vid artros ger såväl land- som vattenbaserad fysisk träning, oberoende av artrosgrad, 


minskad smärta och förbättrad fysisk funktion.  


 Bästa effekt av träningen erhålls om denna utförs under handledning av fysioterapeut 


2–3 gånger i veckan, och totalt uppgår till minst 12 gånger.  


 Både styrke- och konditionsträning kan genomföras med måttlig intensitet, eftersom 


det inte visats att den smärtlindrande effekten ökar med intensiteten.  


 Personer med knä- eller höftartros bör rekommenderas regelbunden, handledd 


konditionsträning, styrketräning eller funktionsträning under lång tid. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 


Definition 


Artros är ett samlingsbegrepp för ledsjukdom som kännetecknas av smärta och försämrad 


ledfunktion, följt av försämrad broskkvalitet och därefter förlust av ledbrosk i leden, 


inflammation i ledhinnan och förändringar i benstrukturen. 
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Förekomst 


Cirka var fjärde person över 45 år i Sverige har artros, och artros är därmed den vanligaste 


kroniska ledsjukdomen (1). I sjukvården är knä- och höftartros vanligast, men alla leder kan 


drabbas (1). Höft- och knäartros är mellan 1,5 och 4 gånger vanligare hos kvinnor (2). 


Sjukskrivnings- och behandlingskostnader kombinerat med att artros är vanligt 


förekommande gör att bördan för samhället blir mycket stor (3–5). I Sverige är risken för 


sjukskrivning nästan dubblerad vid en artrosdiagnos. Av alla sjukskrivningsdagar i Sverige 


står artros för cirka 2 procent (6). 


 


Orsak/riskfaktorer 


Artros kan uppstå på grund av så olika orsaker som övervikt, ledskada och arv. Risken för 


knä- och höftartros ökar med ålder, kvinnligt kön, kroppsvikt, tidigare ledskada och 


muskelsvaghet (7, 8). Hård fysisk aktivitet och arbeten med frekvent knäbelastning i form av 


knäliggande eller knäböjande moment ökar risken för knäartros. Dessutom ökar risken för 


knäartros om man också har handartros (7). Ökad belastning i knäet kan förklara sambandet 


mellan de flesta riskfaktorer och artrosutveckling, men den ökade risken för knäartros hos 


personer med handartros tyder på att det också finns andra förklaringar, inklusive arv. En 


gemensam inflammatorisk komponent för hand- och knäartros har inte hittats (9). 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Artros kännetecknas av försämrad broskkvalitet och därefter förlust av ledbrosk i leden, 


inflammation i ledhinnan och förändringar i benstrukturen (10). Artros är en sjukdom som 


drabbar hela leden, och en meniskskada i knäleden i medelåldern kan ofta vara det första 


tecknet som får en person att söka sjukvården (11). 


 


Vanliga symtom 


De vanligaste symtomen vid artros är smärta, ledstelhet och funktionsnedsättning (2). Nedsatt 


muskelstyrka i lårmuskulaturen förekommer ofta både vid knä- och höftartros, samt i 


abduktorerna vid höftartros (12). Personer med höft- och knäartros har nedsatt gångfunktion, 


ledrörlighet och kondition (12–15). I vardagen har de besvär med att lyfta och bära, gå i 


trappor (speciellt nedför), att sträcka ut i höft och knä och att komma igång efter att de har 


suttit still till exempel i en bil (12). Personer med knäartros kan vara hjulbenta på grund av 


broskförlust i inre halvan av knäleden. 


 


Diagnostik 


En samlad bedömning av anamnesen, förekomsten av tre vanliga symtom och tre typiska 


kliniska fynd räcker som underlag för att ställa diagnos vid artros (tabell 1). Undersökning 


med röntgen är nödvändig när personen inte har svarat på behandlingen (till exempel träning 


som leds av en fysioterapeut eller smärtlindrande läkemedel) inom förväntad tid, eller när 


vården måste utesluta annan allvarlig sjukdom som orsak till smärtan och 


funktionsnedsättningen. En röntgenundersökning ger dock inte en säkrare diagnos jämfört 


med en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd (16, 17). 
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Tabell 1. Publicerad i Läkartidningen nr. 21/2014, Nyberg et al. 


 
 


Sjukdomsförlopp och prognos 


Epidemiologiska studier visar på att höftartros progredierar snabbare än knäartros (2). Långt 


ifrån alla med knäartros förvärras, och många lever med lätta och måttliga artrossymtom. Det 


finns en stark biomekanisk komponent som driver progression, och vid knäartros medför 


såväl övervikt som muskelsvaghet och hjulbenthet en ökad risk för ytterligare 


funktionsproblem och progression av de strukturella förändringarna i leden (18, 19). 


 


Eventuell samsjuklighet av betydelse 


Det är vanligt att individer med artros också har andra sjukdomar, såsom hjärtsjukdom (20), 


endokrina sjukdomar, öron-, näs- och halssjukdom samt urogenitala sjukdomar, med en 


prevalens som vida överstiger befolkningen (21). Hos patienter i primärvården i England var 


det dubbelt så vanligt med hjärtsjukdom, tarmsjukdom, gastrit och diafragmabråck hos 


patienter med en artrosdiagnos (22). Dessutom är övervikt eller fetma mycket vanligt och det 


tillhör undantagen att individer med knäartros är normalviktiga. Därför är det viktigt att tänka 


över vilka konsekvenser eventuell samsjuklighet har vid träning av individer med artros. Det 


är också viktigt att informera dem om att fysisk aktivitet minskar risken för andra kroniska 


sjukdomar som diabetes och kardiovaskulär sjukdom (23). 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Internationella och nationella riktlinjer rekommenderar fysisk träning som en hörnsten i 


behandlingen av alla personer med knä- och höftartros, tillsammans med patientutbildning (i 


Sverige används begreppet artrosskola (24)) och viktminskning, om så behövs (25). Några har 


behov av smärtlindrande läkemedel eller passiv behandling som komplement. Endast få har 


behov av kirurgisk behandling. Behandlingsstrategin vid artros beskrivs ofta med den så 


kallade behandlingspyramiden (figur 1). Patienterna ska informeras om den goda effekten av 


träning på smärta och funktionsnedsättning, och för den generella hälsan (26). Effekten av 
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träning är 2–3 gånger större än effekten av viktminskning, vilket i sin tur är förenat med större 


smärtlindring och funktionsförbättring än patientutbildning (25, 27, 28). Den fysiska 


träningen syftar till att återfå normal muskelfunktion och att minska smärtan. Funktionell 


träning syftar till att förbättra en motorisk färdighet, genomförs med kroppen som belastning 


och tar ofta utgångspunkt i de krav på fysisk funktion som ställs i vardagen eller under 


idrottsaktiviteter. Funktionell träning med fokus på knäleden benämns ofta neuromuskulär 


träning. Neuromuskulär träning syftar till att förbättra den sensomotoriska kontrollen och 


uppnå funktionell stabilisering av artrosleden (23). 


 


 


 


 
Figur 1. Behandlingspyramiden vid artros. Artros i knä och höft hanteras bäst med patientutbildning, träning 


och viktminskning som vid behov kombineras med smärtlindrande läkemedel eller kirurgisk behandling. Alla 


patienter bör erbjudas patientutbildning, träning och viktminskning. Några har behov av smärtlindrande 


läkemedel eller passiv behandling som komplement. Endast få har behov av kirurgisk behandling. Passiv 


behandling innefattar manuell terapi, akupunktur och annan behandling hos en fysioterapeut (eller 


motsvarande) som inte kräver en aktiv livsstilsändring från patienten själv (modifierad till svenska, från (61)). 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid knä- och höftartros 


 


Medan effekten av träning har studerats på tusentals individer med knäartros och hundratals 


med höftartros, finns det endast enstaka små studier av individer med artros i skuldra, hand 


och fot. Därför är fokus i detta avsnitt på knä- och höftartros.  


 


Akuta effekter 


Smärta i samband med träning över ”5” på en visuell analog skala från 0–10 kan upplevas vid 


enstaka tillfällen (29), precis som mindre muskelskador (30). Inga allvarliga biverkningar som 


kan relateras till själva träningen har dock identifierats vid träning av individer med artros. 


Smärtan hos individer med höft- och knäartros minskar med antal träningstillfällen och 


musklerna anpassar sig till de nya krav som ställs med ökande progression av träningsnivån. 
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Långtidseffekter 


Träning vid artros utvärderas huvudsakligen som grad av smärtlindring och 


funktionsförbättring. De flesta studier av träning vid artros har utvärderat effekten på smärta 


och funktion direkt efter avslutad träning när de fysiologiska effekterna antas vara som störst. 


De få studier som undersökt långtidsresultat (12–18 månader) på smärta och funktion visar på 


divergerande resultat. För att uppnå en långtidseffekt behöver en förändring i beteende ske, så 


att man fortsätter med att vara generellt fysiskt aktiv, om än inte nödvändigtvis med det 


ursprungliga träningsprogrammet. En studie från Danmark som undersökte effekten ett år 


efter patientundervisning och fysioterapeutövervakad gruppträning genomförd i klinisk praxis 


visade att den smärtlindring och funktionsförbättring som uppnåtts vid tre månader kvarstod 


efter ett år (31). 


En systematisk översiktsstudie av tre randomiserade träningsstudier för patienter med knä- 


och höftartros visade att träning inte bara minskar smärtan och förbättrar funktionen, utan 


dessutom minskar samhällskostnaderna. Kostnaderna för träning varierade från cirka 500 


USD (cirka 3 600 SEK) för träning på land till cirka 1 000 USD (cirka 7 200 SEK) för 


bassängträning, per patient, vilket uppvägdes av de minskade sjukvårdskostnaderna (32). 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet 


Fysisk träning kan genomföras som konditionsträning, styrketräning, neuromuskulär träning, 


gångträning, bassängträning, eller en kombination av olika träningstyper (23, 33–36). De tre 


oftast undersökta träningsformerna, konditions- och styrketräning samt funktionell träning, 


har i systematiska översikter av randomiserade kontrollerade studier visat sig ge en effektiv 


smärtlindring och samtidigt förbättra den fysiska funktionen (35, 37).  


 


Eftersom det är vanligt med styrkenedsättning hos individer med artros, speciellt i 


lårmusklerna, ingår ofta styrketräning i träningsprogrammet till denna patientgrupp (38, 39). 


Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för att styrketräning 


minskar smärtan och ökar funktionen hos patienter med knä- och höftartros (25, 36, 37, 40). 


Målet är att öka muskelstyrkan i quadriceps och höftabduktorer för att uppnå funktionell 


stabilitet under rörelse, att förbättra stötabsorptionen under gång och andra ledbelastande 


rörelser, samt att förbättra proprioceptionen i leden (41, 42). Effekten av styrketräning är 


mindre hos hjulbenta individer (43–45). 


Konditionsträning utförs lämpligtvis som gång- eller cykelträning (34). Den aeroba 


kapaciteten (VO2max) är reducerad med 15–20 procent vid artros i knä och höft (14). Det är 


värt att notera att den nedsatta gångförmågan hos individer med artros oftare verkar bero på 


smärta än på nedsatt aerob kapacitet, eftersom gångfunktion kan förbättras utan en 


motsvarande förbättring av den aeroba kapaciteten (30). Metaanalyser (37, 46)
 
eller 


randomiserade kontrollerade studier (30) visar ingen skillnad i smärtlindrande och 


funktionsförbättrande effekt mellan de tre mest undersökta träningstyperna, konditionsträning, 


styrketräning och funktionell träning. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


Träning vid svår artros i knä eller höft 
Det är fullt möjligt att träna individer med knä- och höftartros inför operation med höft- eller 


knäprotes (29). Också i denna patientgrupp reduceras smärtan och förbättras funktionen direkt 


efter träning (före kirurgi) och ser ut att medföra en snabbare rehabilitering efter operation 


(47–49). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). Dessa resultat stämmer 
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väl överens med att det inte finns någon skillnad i behandlingseffekt mellan individer med 


moderat och svår knäartros. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) (37). 


Träning på land eller i bassäng? 
Personer med knä- och höftartros kan träna antingen på land eller i bassäng, bäst i varmt 


vatten med en temperatur mellan 32 och 36 º. Vid träning i bassäng avlastar vattnet en stor del 


av kroppsvikten och förbättrar därmed möjligheterna att träna med mindre smärta eller 


smärtfritt. Detta kan vara av betydelse framför allt för överviktiga individer. I en metaanalys 


av bassängträning fann man en liten till moderat effekt på fysisk funktion och livskvalitet hos 


patienter med knä- och höftartros. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) 


(50). I de få randomiserade studier som direkt har jämfört land- och bassängträning har man 


funnit jämförbara effekter. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) (36, 51). 


Träning hos fysioterapeut eller hemträning? 
De nationella riktlinjerna för artros rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda 


regelbunden, handledd träning under lång tid till personer med artros i knä och höft (16). 


 


Då det inte rapporterats några allvarliga risker vid träning av individer med artros betecknas 


träning som säkert, och behöver inte övervakas av den anledningen. Dock har det visat sig att 


ju fler övervakade träningstillfällen desto bättre effekt. Måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++) (37). 


 


Fler än 12 övervakade träningstillfällen har dubbelt så god smärtlindrande effekt som färre än 


12 gånger (34). En (osystematisk) review betonar att det är vanligt att träningen inte stegras 


tillräckligt och att faran för mindre muskelskador kan öka om den utförs oövervakad (12). 


 


Dos–respons 


Trots att styrketräning med högre intensitet kan förväntas vara effektivare med tanke på 


styrkeökning, så överförs inte detta nödvändigtvis till ökad smärtlindring. En studie har 


jämfört effekten på smärtlindring av styrketräning hos patienter med knäartros. När det 


samlade arbetet var detsamma (antal repetitioner gånger intensitet) visade sig träning utförd 


med 10 procent av 1 RM ge lika stor smärtlindrande effekt och funktionsförbättring som 


styrketräning utförd vid 60 procent av 1 RM (1 RM står för ett repetitionsmaximum och är 


den vikt man kan lyfta en gång genom hela rörelsebanan vid en given övning). Överraskande 


nog fann man inte heller någon skillnad i gångfunktion eller isokinetisk muskelstyrka (52). 


Resultaten stöds av en metaanalys som inte heller finner att intensiteten påverkar den 


smärtlindrande och funktionsförbättrande effekten hos patienter med knäartros (37). 


 


Konditionsträning genomförs ofta som ett gångträningsprogram eller ett cykelprogram, och 


båda har visat sig kunna förbättra gångfunktionen (33). En enstaka studie jämför effekten av 


konditionsträning vid 70 procent av maxpuls och 40 procent av maxpulsintensitet och fann att 


den aeroba funktionen förbättras i liknande grad, vilket möjligen kan förklaras av att många 


individer med artros har gravt nedsatt kondition till att börja med (53). 


 


Verkningsmekanismer 


De smärtlindrande mekanismerna vid träning och ledsmärta är ofullständigt utredda. 


Potentiella mekanismer för smärtlindring innefattar endorfinfrisättning, gate control-teorin, 


minskad belastning över leden och bättre samspel och aktivering i muskulaturen (23). 
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Träning av individer med artros i hand, skuldra eller fot 


Handartros 


En systematisk översiktsartikel (54) identifierade tre studier av handartros. Kvaliteten av 


studierna var emellertid så låg att en metaanalys inte genomfördes (54). En studie indikerade 


effekt på smärta (55) medan de andra två studierna fann effekt på gripstyrka och rörlighet (56, 


57). Det finns inte ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att rekommendera vilken typ av 


träning som eventuellt bör användas vid handartros. Otillräckligt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +). 


 


Skulderartros 


En systematisk översiktsartikel fann, baserat på tre studier, en liten till moderat effekt på 


smärta av träning till patienter med skulderartros (58). Samma författare fann, baserat på fyra 


studier, en liten, men icke-signifikant förbättring av funktion. Heterogeniteten var dock så stor 


att resultaten ska tolkas med stor försiktighet. Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++) för att rekommendera träning till patienter med skulderartros, men ett 


otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) för att rekommendera en specifik typ av 


träning. 


 


Artros i stortåns grundled 


Endast en studie har kunnat identifieras (59). Eftersom studien jämförde två 


behandlingsmodeller går det inte att uttala sig om effekten av träning hos individer med artros 


i stortån. Det finns alltså otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) för att 


rekommendera vilken typ av träning som eventuellt bör användas vid artros i stortåns 


grundled. 


 


Indikationer 


Vid artros är information, träning och viktkontroll indicerat som första steg i behandlingen 


(figur 1). Dessutom är det enligt Socialstyrelsens rekommendationer indicerat att personer 


med knä- och höftartros erbjuds regelbunden, handledd konditionsträning, styrketräning eller 


funktionsträning under lång tid (prioritet 3 av 10) (16). 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 


Ingen känd interaktion med farmakologiska smärtlindrande preparat förekommer.  


 


 


Kontraindikationer/risker 


Det finns inga specifika kontraindikationer för individer med artros. Det är dock vanligt 


förekommande med medicinska komorbiditeter hos dessa. För övriga kontraindikationer 


avseende fysisk aktivitet hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 
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Behov av medicinsk kontroll 


Inga specifika ställningstaganden behöver föregå rekommendation av fysisk aktivitet för 


personer med artros. 


 


 


Utvärdering och uppföljning 


Uppföljning bör ske direkt efter den initiala träningsperioden, dels för att säkerställa effekten 


och därmed kvalitetssäkra behandlingen, dels som ett led i att motivera patienten till fortsatt 


träning och fysisk aktivitet. Primärvården har en nyckelroll i uppföljning av individer med 


artros, och uppföljning bör ske vid varje primärvårdsbesök, oavsett yrkesgrupp (17). 


 


Fysisk aktivitetsgrad 


 


Utvärdering av fysisk aktivitetsnivå hos individer med artros bör genomföras med samma 


metoder som för andra sjukdomsgrupper, exempelvis frågeformulär och rörelsemätare såsom 


stegräknare eller accelerometrar. Se vidare i kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”. 


 


Funktion/kapacitet 


 


Objektiva funktionstest bör också användas, då den faktiska funktionsnivån inte alltid 


avspeglas i patientens egen uppfattning. Manualer och videor som visar funktions- och 


gångtester validerade för individer med artros finns att hämta från Osteoarthritis Research 


Society Internationals hemsida (www.oarsi.org/research/physical-performance-measures). 


 


Sjukdomsspecifika markörer 


Utvärdering av smärtnivå och funktionsnivå bör göras innan den initiala träningsperioden 


startar. Smärta, övriga symtom, självskattad funktion och livskvalitet kan utvärderas med 


artrosspecifika fritt tillgängliga självskattningsformulär, till exempel KOOS och HOOS för 


individer med knä- respektive höftartros (www.koos.nu). 


 


Livskvalitet 


 


Sjukdomsspecifik livskvalitet utvärderas av de instrument som anges under sjudomsspecifika 


markörer. 


  



http://www.oarsi.org/research/physical-performance-measures

http://www.koos.nu/
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid artros 
 


Behandling av artros med fysisk aktivitet 


Personer med artros bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att 


minska funktionsnedsättning och smärta. Träningen bör vara funktionell och anpassad till 


artrosleden. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


ARTROS – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet  


Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas:  


  Ja  


X   Nej, se beskrivning i kapitlet ”Fysisk aktivitet som prevention”. 


ARTROS – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (funktion, smärta) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (funktion, smärta) 


Intensitet* Duration 


minuter/vecka 
Frekvens  


antal gånger/vecka 
Antal övningar Intensitet  


antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig Cirka 60  


(20–30 minuter/ 
tillfälle) 


2–3  Relevanta 


muskelgrupper 


8–12 2–3 2–3 


Handledning av fysioterapeut som inledning Handledning av fysioterapeut som inledning 


Ledspecifik funktionell träning  
Evidens: +++ (funktion, smärta) 


Muskelgrupper Duration 


minuter/tillfälle 


Antal funktionella övningar Frekvens  


antal gånger/vecka 


Muskelgrupper över artros- och kringliggande leder 45–60 5–7 2–3 


Handledning av fysioterapeut som inledning, därefter träning på egen hand som följs upp av fysioterapeut 


Tänk på att: 


Rörlighetsträning av berörda leder är viktigt. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


 Nej  
X  Ja, se beskrivning i kapitlet ”Fysisk aktivitet som prevention”. 
    – Muskelstärkande fysisk aktivitet enligt rekommendationerna för övriga muskelgrupper. 
     – Om tillståndet tillåter komplettera med ytterligare aerob FA upp till de allmänna rekommendationerna. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


För bästa effekt ska träningen vara målinriktad, individanpassad och successivt stegrad, under 


handledning av fysioterapeut, minst 2 gånger i veckan under minst 6–8 veckor. Innehållet 


(konditionsträning, styrketräning eller funktionell träning) är beroende av och anpassas efter 


vilken funktionsnedsättning patienten har. Efter den inledande perioden med handledd träning 


hos fysioterapeut kan patienten träna på egen hand. Många som framför allt ägnar sig åt 


konditionsträning har behov av en årlig uppföljning och eventuell ”påfyllnadssession” för att 


säkra den neuromuskulära kontrollen (rörelsekvaliteten) och muskelstyrkan (23).  


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid artros 


Den träning som rekommenderas vid artros medför också förbättringar av generell hälsa. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Bakgrund 


FYSS 2015 är fokuserad på evidensen för hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för ett stort antal 


sjukdomar och sjukdomstillstånd. Syftet är att ge sjukvårdspersonal användbar information 


om optimal typ av aktivitet och dos (intensitet, duration, frekvens) för bästa effekt (se 


respektive diagnoskapitel i FYSS). Själva rekommendationen av lämplig fysisk aktivitet 


innefattar också, som vid annan behandling, hänsynstagande till andra samtidiga sjukdomar 


och behandlingar, exempelvis läkemedelsbehandling, som kan nödvändiggöra justering av 


dosen. Dessutom måste den som ordinerar ta hänsyn till eventuella individuella hinder, såsom 


barriärer för fysisk aktivitet, både psykologiska och fysiologiska.  


I några kapitel i FYSS 2015, beskrivs sådana patofysiologiska barriärer, exempelvis pågående 


infektion (se kapitel ”Infektioner och fysisk aktivitet”) respektive bakomliggande 


hjärtsjukdom (se kapitel ”Fysisk aktivitet och plötslig hjärtdöd”), som oftast är exempel på 


relativa kontraindikationer. Detta innebär att det nästan alltid finns någon form av fysisk 


aktivitet som är möjlig. Det finns också ett antal tillstånd som medför en absolut 


kontraindikation till fysisk aktivitet, och som brukar listas av internationella organisationer. 


 


Absoluta kontraindikationer 


• Instabil kranskärlssjukdom 


• Okontrollerad hjärtarytmi som medför symtom eller påverkad hemodynamik 


• Symtomgivande, svår aortastenos 


• Okontrollerad symtomgivande hjärtsvikt 


• Akut lungemboli 


• Akut myokardit eller perikardit 


• Misstänkt eller känd aortadissektion 


• Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar 


• Kraftigt förhöjt blodtryck; > 200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck (se kapitlet ”Fysisk 


aktivitet och hypertoni”). 


 


Ovanstående tillstånd brukar anges, framför allt i amerikanska rekommendationer, av 


medikolegala skäl, men saknar i stort sett relevans i praktiken i Sverige. Vid de flesta av 


tillstånden (om inte alla), är fysisk aktivitet aldrig aktuellt. I FYSS 2015 behandlas 
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bakomliggande hjärtsjukdom och pågående infektioner, som innefattar majoriteten av de 


listade kontraindikationerna, i separata kapitel, där man kan läsa mer detaljer om ovanstående.  


Det finns dock ett antal relativa kontraindikationer, som har större klinisk relevans, och därför 


listas nedan. De flesta av dessa är också kopplade till bakomliggande hjärtsjukdom och 


behandlas i kapitlet ”Fysisk aktivitet och plötslig hjärtdöd” eller under respektive 


sjukdomstillstånd.  


 


Relativa kontraindikationer 


 Måttlig aortatenos  


 Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi) 


 Uttalad hypertoni (över grad 3), det vill säga systoliskt blodtryck > 180 mm Hg och 


diastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg (se kapitlet ” 


Fysisk aktivitet vid hypertoni” samt kontraindikationer ovan) 


 Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)  


 Höggradigt AV-block 


 Kammaraneurysm  


 Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner (se kapitlet ”Fysisk aktivitet och 


plötslig hjärtdöd”) 


 Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av 


fysisk aktivitet (se respektive diagnoskapitel) 


 Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, thyretoxicos eller myxödem) (se 


kapitlet ”Fysisk aktivitet vid diabetes”) 


 Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids) (se kapitlet ”Infektioner och 


fysisk aktivitet”) 


 Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysiskt aktiv på 


adekvat nivå. 


 


Referens  


Exercise is medicine. Contraindications for physical activity/exercise. 10 maj 2011. 


http://exerciseismedicine.org.au/wp-content/uploads/2011/07/contraindications-for-physical-


activity-and-exercise-v1.0.pdf 
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Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda 


smärttillstånd  


 


ICD-10-koder:  


Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79  


Långvarig smärta eller värk R52 


Sena besvär av whiplash-skada (pisksnärtskada)T91 


 


Författare 
 


Monika Löfgren, medicine doktor, universitetslektor, legitimerad sjukgymnast, 


Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, 


Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Stockholm 


Kaisa Mannerkorpi, docent, universitetslektor, legitimerad fysioterapeut, Göteborgs 


universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för neurovetenskap/fysioterapi, Göteborg  


Stefan Bergman, professor, specialist i allmänmedicin, FoU Spenshult, Halmstad 


Stein Knardahl, professor, avdelningsdirektör, medicine doktor, Statens arbetsmiljöinstitut, 


Oslo  


 


Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). 


 


 


Sammanfattning 
 


 Personer med långvarig smärta är på grund av sitt tillstånd ofta otillräckligt fysiskt 


aktiva, vilket utgör en generell hälsorisk. Det är viktigt att dessa personer guidas i att 


nå upp till rekommenderad nivå av fysisk aktivitet. 


 Individanpassad fysisk träning kan minska smärta och förbättra välbefinnande och 


fysisk kapacitet vid fibromyalgi (FM). 


 Individanpassad styrketräning kan minska smärta samt förbättra muskelstyrka och 


allmänt hälsotillstånd vid FM. 


 Individanpassat handlett generellt träningsprogram kan minska smärta vid lindrig grad 


av långvarig Whiplash Associated Disorders (WAD). 


 Nackspecifikt individanpassat träningsprogram kan ha positiv effekt för de patienter 


med WAD, som har svåra symtom. 


 Personer med långvariga utbredda smärttillstånd bör rekommenderas regelbunden 


fysisk träning, baserad på individuella fysiska förutsättningar, upplevd smärta, tidigare 


träningsvanor, preferenser, farhågor, resurser och målsättningar.  
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 Vid långvariga utbredda smärttillstånd kan ledarledd individanpassad träning med hög 


intensitet rekommenderas vid lindriga symtom, medan ledarledd träning med låg 


intensitet kan rekommenderas vid svårare symtom. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  
 


Definitioner och kategoriseringar av smärta 


Smärta definieras av International Association for the Study of Pain (IASP) som ”en 


obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse, associerad med verklig eller möjlig 


vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan” (1). Definitionen understryker att smärta 


alltid är en subjektiv upplevelse och att den ska betraktas som verklig även i avsaknad av 


kliniska fynd.  


 


Långvarig smärta definieras vanligen som smärta mer än 3 månader, men begreppet syftar 


snarare på smärta som varat längre än förväntad läkning eller där smärtan och 


funktionshindret är större än vad skadan eller sjukdomen förklarar. Smärtan är mer komplex i 


de bakomliggande mekanismerna och svårare att behandla än akuta smärtor. Den 


vidmaktshålls ofta av andra mekanismer än de som utlöste den. Det finns ofta tecken till en 


störd central smärtmodulering och ett ändrat beteende som följd av smärtan.  


Vid långvarig utbredd smärta, när smärtan sprider sig utanför primärt smärtfokus, antas 


smärtmoduleringen vara störd.   


Akut smärta är ofta en följd av vävnadsskada eller en hotande sådan och smärtsystemet fyller 


sin skyddande funktion. Den akuta smärtan är sällan ett stort terapeutiskt problem och svarar i 


regel bra på analgetika eller orsaksrelaterad behandling. Det är väsentligt för prognosen att så 


snabbt som möjligt kunna återgå i normala aktiviteter.  


Baserat på den bakomliggande mekanismen delas smärtan in i kliniska kategorier, som har 


betydelse för val av behandling och förståelsen för hur smärtan påverkas av fysisk aktivitet.  


Nociceptiv smärta förmedlas via ett intakt och normalt fungerande smärtsystem. Det finns 


vanligen en specifik orsak och behandling kan riktas mot denna.  


Neuropatisk smärta uppstår genom en skada eller sjukdom i nervsystemet. Även om orsaken 


går att identifiera är smärtan ofta mer svårbehandlad och smärtsystemet kan också reagera 


annorlunda på fysisk aktivitet.  


Vid centralt störd smärtmodulering (dysfunktionell smärta) är nervsystemet intakt, men det 


finns en funktionsstörning i regleringen av smärtsignalerna som leder till ökad 


smärtkänslighet och förändrad reaktion på fysisk aktivitet. Central sensitisering innebär att 


responsen på nociceptiva stimuli har ökat och innehåller en kombination av fysiologiska och 


psykologiska mekanismer.  


När smärtan inte kan förklaras utifrån de tre första kategorierna klassificeras smärtan som 


idiopatisk (utan känd orsak). Tidigare klassificerades smärta även som psykogen, men all 


smärta är en subjektiv upplevelse som påverkas av psykologiska faktorer, och det är ytterst 


ovanligt att smärtan enbart skulle bero på ett psykiskt tillstånd. 
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Smärtans utbredning är av stor betydelse för prognos, funktion och livskvalitet. Vid 


långvarig smärta, som till exempel långvarig Whiplash Associated Disorders (WAD), är det 


vanligt med en allt större smärtutbredning. Denna kan lämpligen kartläggas genom att 


patienten får fylla i en smärtteckning. 


 


Långvarig utbredd smärta 


Långvarig smärta utgör ett stort kliniskt problem och befolkningsundersökningar visar att upp 


till 50 procent av befolkningen har långvariga smärttillstånd (2–4). Smärtan förläggs vanligen 


till rörelseorganen och drygt 10 procent av befolkningen rapporterar en långvarig utbredd 


smärta (4). Smärtan kan finnas både med och utan kliniska fynd. Fibromyalgi är en vanlig 


diagnos, men även andra generaliserade smärtor med tecken till en centralt störd 


smärtmodulering förekommer. Dessa kan debutera efter perioder med lokal smärta, till 


exempel efter whiplashskada. Det är vanligt att det inte går att få en definitiv diagnos på 


organnivå (5). Långvarig smärta har en komplex bakgrund och samvariationen med fysisk 


aktivitet och inaktivitet är fortfarande ofullständigt känd.  


 
Fibromyalgi 


Fibromyalgi (FM) drabbar cirka 2 procent av befolkningen och av de drabbade är 80 procent 


kvinnor. Personer med FM har störningar i kroppens smärtreglerande system, vilket leder till 


en ökad smärtkänslighet och smärta. Enligt den mest vedertagna definitionen för fibromyalgi 


(5) är smärtan generaliserad när den finns i såväl höger som vänster kroppshalva, över och 


under midjan samt i det axiala skelettet (ryggrad eller bröstben). Förutom generaliserad 


smärta och hyperalgesi är trötthet, sömnstörningar och kognitiva svårigheter vanliga symtom. 


 


Diagnosen fastställs vanligen med kriterier från American College of Rheumatology (ACR 


1990), via anamnes och status med undersökning av 18 fastställda punkter på kroppen (5). 


Dessa klassificeringskriterier har ifrågasatts och nya diagnostiska kriterier föreslogs 2010 (6). 


Dessa nya kriterier innefattar inte längre någon undersökning av punkter, utan lyfter i stället 


fram somatiska symtom. Uteslutande av andra behandlingsbara sjukdomar är en viktig del i 


diagnostiseringen, men fibromyalgi utesluts inte av annan samtidig sjukdom. Samsjuklighet 


med Irritable bowel syndrome (IBS), ångest och depression är vanligt. Behandling som 


rekommenderas består av information, individualiserad fysisk aktivitet, läkemedel och 


kognitiv beteendeterapi. Vid svårare symtom rekommenderas multimodala 


rehabiliteringsprogram, där olika yrkeskategorier med gemensamt mål arbetar tillsammans 


med patienten för att möta smärtans olika aspekter.  


 
Långvarig Whiplash Associated Disorders (WAD)  


Långvariga utbredda smärtor med tecken till en centralt störd smärtmodulering, som 


debuterat efter period med whiplashrelaterade besvär. 


 


Whiplash (pisksnärt) syftar på rörelsemönstret i halsryggen när man blir påkörd bakifrån. I 


dag används begreppet för smärta efter olika skador där man tänker sig att huvudet under 


några sekunder har förskjutits i förhållande till bålen och halsryggen och huvudets 


angränsande vävnader därmed har utsatts för indirekt belastning. Begreppet Whiplash 


Associated Disorders (WAD) formades 1995 av expertgruppen The Quebec Task Force on 
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Whiplash Associated Disorders. Begreppet inkluderar sena besvär efter alla typer av våld efter 


acceleration och deceleration (inbromsning) i halsryggen. Vanliga symtom är muskulära 


spännings- och smärttillstånd och störningar i balans och hörsel. WAD klassificeras i grader 


beroende på symtom.  


 


Grad I: Nackbesvär endast i form av smärta, stelhet eller ömhet. Avsaknad av 


undersökningsfynd.  


Grad II: Nackbesvär och muskuloskeletala symtom troligen orsakade av nackdistorsion och 


blödning i mjukdelar, muskelkramp sekundärt till mjukdelsskadan.  


Grad III: Nackbesvär och neurologiska symtom troligen orsakad av mekanisk skada på 


nervsystemet eller irritation sekundärt till blödning eller inflammation.  


Grad IV: Nackbesvär och fraktur efter dislocering.  


 


Bland patienter med akuta WAD-symtom utvecklar mellan 20 och 40 procent långvarig 


smärta (längre än 6 månader). Bland de med långvarig WAD har 10 procent konstant, svår 


smärta. Vid långvarig WAD är vanliga symtom nack- och huvudvärk, minskad tolerans för 


belastning och stress och begränsningar i aktivitets- och arbetsförmåga. Det är vanligt att 


smärtan breder ut sig till närliggande områden, i vissa studier ses även en koppling till 


fibromyalgi (7, 8).  


Bakomliggande fysiologiska och psykologiska mekanismer 


Det nociceptiva systemet (smärtsystemet) ska skydda kroppen från skada. De sensoriska 


signaler som uppstår genom aktivering av nociceptorer (smärtreceptorer) i kroppens vävnader 


ger slutligen en individuell smärtupplevelse. På vägen från den potentiella eller verkliga 


skadan till den subjektiva tolkningen i hjärnan kan smärtsignalen moduleras på ett flertal 


nivåer i nervsystemet. Smärtan påverkas av ett antal faktorer, inklusive fysisk aktivitet.  


 


Nociceptorerna är specialiserade nervändar på sensoriska nervceller som aktiveras genom 


hotande eller skadlig påverkan. Retningen behöver komma över en viss tröskelnivå för att 


utlösa en nervsignal. Perifer sensitisering innebär att nociceptorns tröskel för att aktiveras har 


blivit sänkt, till exempel till följd av en inflammation i den omgivande vävnaden eller 


anaerobt muskelarbete. Detta kan leda till en lokalt ökad smärtrespons (primär hyperalgesi) 


eller att smärta uppstår vid retningar som normalt inte skulle gett upphov till smärta 


(allodyni). Ett exempel är den ökade smärtan och ömheten vid en solskada. 


 


Från nociceptorerna förmedlas signalerna till synapser i ryggmärgens bakhorn. Där sker en 


omkoppling till de uppåtstigande smärtledande fibrerna i det spinotalamiska bansystemet, 


som för informationen vidare upp till talamus. Synapserna i ryggmärgens bakhorn är centrala 


för moduleringen av nervsignalen. Upprepade signaler kan leda till en förstärkning av 


signalflödet i synapserna (en av mekanismerna som bidrar till central sensitisering). Detta kan 


i sin tur ge en ökad smärtkänslighet utanför det skadade området (sekundär hyperalgesi). Ett 


exempel på detta är att en inflammation i en tå leder till en ökad ömhet i hela foten. För att 


motverka denna centrala sensitisering finns perifera och centrala hämmande mekanismer. 


 


Nervsignaler från periferin, som förmedlar beröring, kan via interneuron hämma 


signalöverföringen i bakhornets synapser (gate control). Från hjärnstammen finns 


nedåtgående smärthämmande system som även dessa verkar på synapserna i ryggmärgens 


bakhorn. Denna hämmande kontroll innefattar både opioida (endorfiner) och icke-opioida 
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(bl.a. serotonin och noradrenalin) system och står under inflytande från hjärnan. Hämningen 


förstärks till exempel av fysisk aktivitet och minskar vid inaktivitet och depression. När 


smärtsignalerna når talamus kopplas de om och en del banor når den somatosensoriska 


hjärnbarken, och förmedlar den väl lokaliserade smärtan. Signalerna når också subcortikala 


områden och hjärnbarken för emotionell bearbetning, vilket svarar för den emotionella 


smärtkomponenten.  


 


När de sensoriska signalerna bearbetas i hjärnan kan smärtupplevelsen både förstärkas och 


försvagas av kognitiva (tankar, minnen och erfarenheter) och emotionella (rädsla, oro och 


depression) faktorer. Dessa faktorer påverkar också det beteende som smärtan för med sig och 


där beteendet i sig även kan få betydelse för den fortsatta smärtupplevelsen. Det är en 


avgörande del av behandlingen att bryta onda cirklar som bidrar till att bibehålla tillståndet. 


En sådan strategi kan vara att öka den fysiska aktiviteten i syfte att påverka smärtan i en 


positiv riktning.  


 


I omhändertagandet av patienter med långvarig smärta är fysisk aktivitet en avgörande faktor 


för att förbättra prognosen och minska lidandet. När fysisk aktivitet resulterar i smärta, är den 


naturliga reaktionen att minska eller avstå från fysisk aktivitet. Mekanismerna bakom 


aktivitetsreduktionen kan vara omedveten operant betingning och förändringar i kognitiva 


scheman som rörelserädsla (kinesiofobi), där personen utvecklat rädsla för att utföra 


aktiviteter som utlöser smärta (9). Information från andra personer med smärta, kollegor, 


massmedia och sjukvården, kan bidra till ett katastroftänkande med förväntningar att 


smärtorna ska förvärras och att prognosen är dålig. Genom operant betingning, rörelserädsla 


och katastroftänkande kan onda cirklar utvecklas av inaktivitet, låg fysisk kapacitet, 


uppmärksamhet på smärta och oro. Personer med långvariga smärtor är ofta nedstämda och 


utvecklar oftare depressioner än personer utan smärta, vilket ytterligare kan förstärka 


sjukdomsbilden. 


 


Fysisk aktivitet vid långvarig utbredd smärta 


Samtidigt som fysisk aktivitet utgör en stor möjlighet i smärtbehandlingen kan den även vara 


orsak till debut eller försämring av smärta. Detta är speciellt fallet för individer som är 


drabbade av en ökad känslighet i smärtsystemet, exempelvis vid fibromyalgi. För att kunna 


utnyttja behandlingsmöjligheterna med fysisk aktivitet vid långvarig utbredd smärta är det 


väsentligt med kunskap kring hur smärtsystemet fungerar och reagerar på fysisk aktivitet.  


 


Fibromyalgi och långvarig WAD är exempel på långvariga utbredda smärttillstånd. 


Principerna som används för att planera och genomföra fysisk aktivitet och träning vid dessa 


tillstånd är överförbara till andra tillstånd med långvarig utbredd smärta. 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Vid fibromyalgi rekommenderas information, individualiserad fysisk aktivitet, läkemedel och 


kognitiv beteendeterapi. Vid svårare symtom rekommenderas multimodala 


rehabiliteringsprogram, där olika yrkeskategorier med gemensamt mål arbetar tillsammans 


med patienten för att möta smärtans olika aspekter. Personer med fibromyalgi har ofta 


minskat sin fysiska aktivitetsnivå, vilket leder till försämrad fysisk funktion och därmed även 
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ökade svårigheter att klara vardagen. Det främsta målet för fysisk aktivitet/träning vid FM är 


att öka den fysiska aktivitetsnivån och därmed förbättra den fysiska funktionen. Många har 


dock svårt att träna på den nivå som krävs för att förbättra fysisk kapacitet på grund av 


träningsrelaterad smärta. För att patienten ska öka tilltron till egna resurser att hantera smärtan 


under aktiviteter och träning är det väsentligt att träningen planeras både utifrån patientens 


resurser och beteendemedicinska kunskaper. 


 


Vid långvarig WAD rekommenderas information, att undvika användning av nackkrage, 


individualiserad fysisk aktivitet inklusive hållningsträning och rörlighetsövningar för nacken, 


läkemedel och kognitiv beteendeterapi. Personer med långvarig WAD har ofta minskat sin 


fysiska aktivitet och undviker att röra på huvudet och belasta armarna, vilket leder till 


försämrad fysisk funktion och ökade svårigheter att klara sig i vardagen. Målet med fysisk 


aktivitet/träning vid WAD är i första hand att öka den fysiska aktivitetsnivån och förbättra den 


fysiska funktionen. Liksom personer med fibromyalgi har personer med långvarig WAD ofta 


svårt att träna på den nivå som krävs för att förbättra fysisk kapacitet på grund av 


träningsrelaterad smärta och andra symtom, till exempel yrsel och illamående. För att dessa 


personer ska öka tilltron till egna resurser att hantera smärtan under aktiviteter och träning är 


det väsentligt att träningen planeras både utifrån patientens resurser och beteendemedicinska 


kunskaper. För rekommendationer vid andra smärttillstånd i nacken hänvisas till kapitlet 


”Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär”. 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid långvarig smärta 
 


Behandling av fibromyalgi (FM) 


Akuta effekter 


Detta beskrivs under rubriken ”Verkningsmekanismer – fysisk aktivitet som smärtlindring vid 


långvarig utbredd smärta”. 


 


Långtidseffekter  


Det finns få studier på långtidseffekter av träning, men en svensk studie visade att den 


förbättring av symtomen som patienterna uppnått genom träningen, kvarstod i två år då 


patienterna fortsatte med anpassad fysisk aktivitet på egen hand (10).  


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet (> 60 % av VO2max), i minst 20 minuter, minst 2 


gånger i veckan, under minst 6 veckor har visat sig förbättra fysisk kapacitet, undersökt med 


test som involverar flera fysiska komponenter, såsom kondition, styrka och snabbhet (fysiskt 


test på cykel, gåband/gångmatta eller 6-minuters gångtest (11). Även en lägre intensitet av 


aerob aktivitet (< 60 %) kan förbättra fysisk kapacitet (12) hos patienter som startar på en låg 


fysisk funktionsnivå (11). Aerob fysisk aktivitet bör utföras i minst 20 minuter, minst 2-3 


gånger i veckan, i minst 6 veckor. Den fysiska träningen bör inledas på personens utgångsnivå 


och successivt höjas till >60 procent av VO2-max. Personer som klarar att ytterligare höja 


träningsintensiteten rekommenderas att öka den upp till 70-80 procent av VO2-max. Måttligt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  
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Bassängträning omfattar främst aerob träning men även andra komponenter kan ingå. 


Bassängträning har visat sig förbättra multidimensionell funktion (hälsoindex) och 


självrapporterad fysisk funktion vid FM (13). Vid jämförelse mellan bassängträning och aerob 


träning på land kunde ingen signifikant skillnad upptäckas avseende multidimensionell 


funktion eller självrapporterad funktion, varför båda behandlingsformerna kan 


rekommenderas (13). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++)  


Styrketräning 2–3 gånger i veckan har visat sig ge förbättringar för multidimensionell 


funktion, smärta och muskelstyrka. Bäst effekt redovisas av studier som enbart inkluderat 


patienter som klarar styrketräningen på 80 procent av repetitionsmaximum (1 RM), 2 gånger i 


veckan (14). Effekterna av styrketräning är endast studerade i ett fåtal studier. Styrketräning 


rekommenderas att starta med ett motstånd på 40-50 procent av 1 RM(1) med 2-3 set, 15-20 


repetitioner under 3-4 veckor. Motståndet ökas med 3-4 veckors intervaller med målet att 


uppnå 80 procent av 1 RM med 2-3 set, 5-10 repetitioner. Eftersom ökning av belastningen 


sker långsamt, rekommenderas 15 veckors träningsperiod. Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++). 


Intervallträning som erbjuder en kort paus från smärtinducerande belastning, visade sig 


fungera som en bra träningsmodell vid FM i en studie om aerob träning, (15), men 


evidensgraden är låg på grund av att intervallträningen inte är tillräckligt studerad. 


Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +). 
 


Dos–respons  


Eftersom smärtan riskerar att öka i samband med fysisk belastning, anpassas träningens 


intensitet individuellt utifrån symtomens svårighetsgrad, vilket innebär att personer med 


svårare symtom tränar på en lägre nivå än de med mildare symtom. Då patienterna oftast 


tränar på olika nivåer, har studier om dos–respons-effekterna visat oklara resultat för symtom 


och fysisk kapacitet. I en översiktsartikel fann man inga signifikanta skillnader på smärta, 


nedstämdhet eller fysisk kapacitet i jämförelse mellan aerob fysisk aktivitet på låg respektive 


hög intensitet (12). En senare studie visade dock att aerob fysisk aktivitet på måttlig till hög 


intensitet resulterade i bättre effekt på gångförmåga och aerob kapacitet än lågintensiv 


träning, medan ingen skillnad fanns för smärtskattningar (15). Dos–respons-effekterna är 


dock inte tillräckligt studerade.   


 


Behandling av långvarig WAD 


Akuta effekter 


Detta beskrivs under rubriken ”Verkningsmekanismer – fysisk aktivitet som smärtlindring vid 


långvarig utbredd smärta”. 


 


Långtidseffekter  


Det finns få studier där långtidseffekter av fysisk träning vid långvarig WAD studerats. Vid 


WAD grad I–II, har individanpassade, handledda träningsprogram plus råd visats ge positiv 


effekt på smärta och funktion jämfört med individuella instruktioner och råd om fysisk 


aktivitet (16, 17). Vid längre tids uppföljning (upp till ett år) bibehölls förbättringarna men 
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skillnaderna mellan programmen upphörde (16–18), varför båda behandlingsformerna kan 


rekommenderas. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


 


Vid WAD grad II–III har handledd fysisk träning med nackspecifika eller funktionella, 


individuellt anpassade övningar visats ge effekt efter 6 månader avseende minskad 


funktionsnedsättning (16, 19). Förbättringen var störst för individer med svårast symtom 


(grad III). Träningsprogram som inkluderar beteendeförändrande aspekter gav likvärdiga 


förbättringar som träningsprogram utan dessa (19). Smärta (nuvarande smärta och besvär av 


smärta) förbättrades likvärdigt 6 månader efter förskrivning av fysisk aktivitet och handledd 


fysisk träning med nackspecifika individuellt anpassade träningsprogram (19). Vid WAD II–


III har nackspecifika och funktionella individuellt anpassade övningar visats minska 


funktionsnedsättningar och smärta efter 6 månader. Förskrivning av fysisk aktivitet har visats 


minska smärta efter 6 månader. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  
 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


De studier som genomförts på personer med långvarig WAD har framför allt studerat 


individuellt anpassade träningsprogram, varför det inte är möjligt att specificera effekt i 


förhållande till typ av aktivitet. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på smärta och 


funktionsnedsättning om aktiviteten är individanpassad (16–19). Begränsat vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka ++).  


 


Vid långvarig WAD med lindrigare symtom (grad I – II) finns begränsat vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka ++) för att både av fysioterapeut handledd fysisk träning i form av 


ett individuellt anpassat, generellt träningsprogram tillsammans med hemträning och enbart 


instruktion och råd om hemträning (en individuell genomgång tillsammans med fysioterapeut) 


med telefonuppföljning minskar smärta på kort sikt (17, 18, 20).  


 


Vid långvarig WAD med svårare symtom (grad II–III) finns begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++) för att av fysioterapeut handledd fysisk träning med nackspecifika eller 


funktionella, individuellt anpassade träningsprogram på kort sikt minskar 


funktionsnedsättning (16, 19). Effekten var bäst för de med svårast symtom (grad III). 


Träningsprogrammen utformas inom individens tolerans för symtomökning, vikten av en god 


hållning betonas och progression av övningarna sker efter individens förutsättningar (16, 19). 


Exempel på övningar som används är flexion och rotation med huvudet, i början obelastat, så 


småningom med ökande motstånd (19). Det saknas dock ännu vetenskapligt underlag för att 


rekommendera specifika övningar. Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +). 


 


Träningsprogram som inkluderar beteendeförändrande aspekter har visats ge likvärdig effekt 


som individuellt anpassade träningsprogram utan dessa (19), varför båda kan rekommenderas. 


Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


 


Förskrivning av fysisk aktivitet och handledd fysisk träning med nackspecifika, individuellt 


anpassade träningsprogram har visats minska smärta (nuvarande smärta och besvär av 


smärta). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


 


Dos–respons  


Eftersom smärta och andra symtom riskerar att öka i samband med fysisk belastning, anpassas 


träningens intensitet individuellt utifrån symtomens svårighetsgrad, vilket innebär att personer 
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med svårare symtom tränar på en lägre nivå än de med mildare symtom. Dos–respons-


effekterna är inte tillräckligt studerade för att kunna utvärderas. 


 


Verkningsmekanismer – fysisk aktivitet som smärtlindring vid 


långvarig smärta 


Fysisk aktivitet har modulerande effekter på smärtsystemet och smärtupplevandet, men 


framför allt vid långvarig smärta är sambanden komplexa och fysisk aktivitet kan till följd av 


centralt störd smärtmodulering ge såväl minskad som ökad smärta. Även om de exakta 


mekanismerna fortfarande till stor del är okända kan ändå tänkbara perifera och centrala 


mekanismer identifieras. 


Desensitisering av nociceptorer 


Vid långvarig smärta kan nociceptorerna vara sensitiserade till följd av att den kemiska miljön 


kring dem är förändrad på ett sätt som kan liknas vid en inflammation i vävnaden. En 


anpassad fysisk aktivitet ger ökat blodtryck och ökat blodflöde, vilket kan leda till en 


minskning av retande ämnen och en möjlig desensitisering av nociceptorerna. Fysisk aktivitet 


kan även ge en ökning av endorfiner perifert (21), men detta har troligen liten betydelse för 


smärtlindring. 


Ökad aktivitet i icke-smärtledande sensoriska fibrer 


Muskelarbete och taktil stimulering av huden kan genom aktivering av beröringsfibrer leda 


till minskad smärta, via aktivering av smärthämmande interneuron i bakhornens synapser 


(gate control) (22). Detta leder till ett minskat signalflöde upp till talamus, vilket i sin tur kan 


minska smärtupplevelsen. 


Ökad aktivitet i centrala smärthämmande system 


Fysisk aktivitet kan leda till ökad hämning via såväl endogena opioida (endorfiner) som icke-


opioida (bl.a. serotonin och noradrenalin) nedåtstigande bansystem som utgår från 


hjärnstammen. Opioider spelar en dubbel roll genom att både aktivera de nedåtgående 


smärthämmande systemen och hämma smärtsignalerna i ryggmärgens bakhorn (23). 


 


Aktivering av ergoreceptorer i stora muskelgrupper vid fysisk aktivitet kan ge ökad central 


opioid aktivitet via aktivering av Aδ-fibrer (24). Central smärthämning kan vid sidan av fysisk 


aktivitet även stärkas av vissa antidepressiva läkemedel som ökar nivåerna av serotonin och 


noradrenalin i centrala nervsystemet.  


Avledning av uppmärksamhet 


Smärta är en subjektiv upplevelse och perceptionsmekanismer är av stor betydelse för 


smärtans intensitet. Kontroll av uppmärksamhet är en viktig del av perceptionen. Avledning 


av uppmärksamheten bort från smärta har visat sig kunna förändra upplevd smärta (25) och 


kan bidra till smärtlindring under och efter fysisk aktivitet (26).  


Förväntningar och placeboeffekter 


Forskningen om placeboeffekter har bidragit till att öka förståelsen av de psykologiska 


mekanismernas betydelse för smärthämning. Både förväntningar och belöningssystem bidrar 


till placebo (27, 28). Placebo kan förmodligen hämma smärta på ryggmärgsnivå (29). 


Eftersom fysisk aktivitet generellt betraktas som positiv för hälsan är det troligt att den initialt 
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kan ge stora placeboeffekter. Förväntningar kan både styra uppmärksamheten mot eller från 


sensationer från kroppen och ändra den kognitiva bedömningen av sensationens hotfullhet, 


med efterföljande påverkan på nedåtstigande smärthämmande system. Förväntan inför fysisk 


aktivitet kan i sig leda till smärthämning (30) och förväntningar om effekten kan många 


gånger antagligen vara lika viktig för smärtlindringen som de övriga mekanismerna.   


Motsatt kan noceboeffekt innebära att information resulterar i en försämring av hälsoproblem 


som till exempel smärta. Patienter med fibromyalgi förväntar ofta att de ska försämras av 


fysisk aktivitet. Denna förväntan kan, utöver en ökad smärtkänslighet till följd av sensitisering 


i det nociceptiva systemet, bidra till negativa effekter av fysisk aktivitet.  


Adaptationsreaktioner vid stress 


Reglering av smärtkänslighet är en integrerad del av våra adaptationsreaktioner vid 


utmaningar (31). Aktiv coping åtföljs av smärthämning, det vill säga smärta hämmas av 


aktiva responser, till exempel fysisk aktivitet. Vissa passiva reaktionsmönster åtföljs också av 


smärthämning, men detta är lite studerat på människa (31). 


Akuta effekter av fysisk aktivitet och fysisk träning 


Fysisk aktivitet har en smärtmodulerande effekt både under och efter aktiviteten och mycket 


tyder på att smärtlindring är en del i den naturliga fysiologin vid fysisk aktivitet. Genom att 


använda aktiva hanteringsstrategier vid utmaningar (d.v.s. aktiv coping), hämmas 


smärtkänsligheten samtidigt som hjärtminutvolymen och hjärtfrekvensen ökar och blodet 


dirigeras till musklerna (31). Dessutom tycks det som att aktivering av hjärt-kärlsystemets 


tryckreceptorer kan påverka smärtsystemet (32). Smärta och smärtmodulering under och efter 


fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan friska försökspersoner och personer med långvarig 


utbredd smärta. Studier på friska personer visar att smärttröskeln för olika former av 


stimulering höjs under och efter fysisk aktivitet (33). Hos personer med fibromyalgi kan 


smärtor utlösas redan vid låg aktivitetsnivå och dessa patienter menar ofta att aktivitetsutlöst 


smärta gör det omöjligt att följa råd om fysisk träning.  


 


Konditionsträning ger hos friska en övergående smärthämmande effekt om den sker med hög 


intensitet (60–75 % av VO2max) och pågår i minst 30 minuter (34). Möjligen behövs inte så 


hög intensitet hos personer med långvarig smärta eller en störd central smärtmodulering. I 


studier på personer med fibromyalgi har man funnit en motsatt effekt av fysisk aktivitet med 


ökad smärtkänslighet (35, 36). Direkt smärtlindrande effekter har uppmätts hos de med 


fibromyalgi som klarar samma typ av träning, på måttlig till hög intensitet, som friska 


individer (11). Personer med fibromyalgi som på grund av allmän svaghet väljer att träna på 


lägre nivåer uppger oftare mer allmänna förbättringar av hälsotillståndet och 


sinnesstämningen som resultat (37, 38). 


 


Indikationer 


Fysisk aktivitet tillsammans med information är förstahandsvalet för att öka den fysiska 


aktivitetsnivån och förbättra fysisk funktion och kapacitet, vilket även förväntas medföra 


minskad smärta. Övriga mål för behandling omfattar ökad tilltro till egen förmåga att hantera 


smärta och dess konsekvenser samt allmänt minska hälsoriskerna med fysisk inaktivitet.  
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Fysisk aktivitet baserat på ett kognitivt förhållningssätt är grundläggande i behandlingen av 


långvariga smärttillstånd. Det är angeläget att de enskilda vårdgivarna tidigt kan identifiera 


behovet av fysisk aktivitet som en del i behandlingen. För patienter med uttalade problem sker 


detta lämpligen som delar i ett multimodalt omhändertagande, där patienten möter ett 


interdisciplinärt arbetande team. Här kombineras inte sällan fysisk aktivitet med smärtskola, 


kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Acceptance Commitment Therapy (ACT).  


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling  


Läkemedel är av mindre betydelse och patienterna svarar vanligen dåligt på traditionella 


analgetika. Däremot kan en mindre del patienter ha god hjälp av vissa antidepressiva och 


antiepileptiska läkemedel. Med en minskad smärtintensitet kan patienter förväntas bli mer 


delaktiga i fysisk aktivitet, vilket kan möjliggöra att denna kan användas som behandling för 


att långsiktigt förbättra patientens situation. För en del av patienterna kan 


läkemedelsbehandling å andra sidan innebära biverkningar som till exempel trötthet och 


illamående, vilket kan motverka de positiva effekterna.  


 


 


Kontraindikationer/risker 
 


Fibromyalgi 


Anpassad fysisk träning är aldrig kontraindicerad vid fibromyalgi. Patienter med FM bör 


informeras om att tillfälligt ökad smärta ofta förekommer initialt tills kroppen anpassat sig till 


den nya träningsformen. Lika viktigt är det att undersöka patientens fysiska funktion för 


bedömningen av förutsättningarna att klara planerad fysisk träning. Patienter med andra 


samtidiga muskuloskeletala besvär, såsom inflammerat senfäste, bursit eller artros, kan vara i 


behov av riktad fysioterapi före eller i samband med planerad fysisk träning.  


 


Långvarig WAD 


Fysisk träning som anpassats efter individens förutsättningar är aldrig kontraindicerad vid 


långvarig WAD. Patienter med långvarig WAD bör informeras om att tillfälligt ökade 


symtom i form av smärta, muskelspänningar, yrsel och illamående ofta förekommer tills 


kroppen anpassat sig till den påbörjade aktiviteten. Vid styrketräning är ökade besvär 


vanligare än vid andra former av fysisk träning. Det är viktigt att undersöka patientens fysiska 


funktion för individuell anpassning av den planerade träningen. Patienter med stark 


rörelserädsla eller andra samtidiga besvär, såsom yrsel och illamående, kan vara i behov av 


riktad fysioterapi före eller i samband med den planerade träningen.  


För övriga kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas till kapitlet 


”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


 


Behov av medicinsk kontroll 


Före ordination av mer krävande fysisk aktivitet hos personer med långvarig utbredd smärta 


kan det finnas skäl att vara uppmärksam på kontraindikationer eller barriärer till aktivitet, som 


eventuell samtidig förekomst av oreglerat högt blodtryck eller annan hjärt-kärlsjukdom. Här 
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är oftast anamnes och blodtryckskontroll tillräcklig, men vid tveksamhet är en allmän 


undersökning på vårdcentral att rekommendera. Det är också väsentligt att med anamnes och 


enkla blodprover (Hb, SR, CRP och TSH) utesluta polymyalgia reumatika och hypotyreos, 


som är relativt vanliga medicinska orsaker till långvarig utbredd smärta. Behandling med 


statiner (kolesterolsänkande läkemedel) är också en vanlig orsak till muskelvärk. 


 


 


Utvärdering och uppföljning 
 


Fibromyalgi 


Följande mått rekommenderas för utvärdering före och efter en träningsperiod:  


1. Fysisk aktivitetsgrad bedöms genom självrapportering (intervju, frågeformulär). 


2. Funktion/kapacitet bedöms genom mätning av kondition, styrka och gånghastighet.  


3. Hälsoindex bedöms med Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) som även omfattar 


skalor för aktivitetsbegränsningar, smärta, nedstämdhet och oro. 


4. Hälsorelaterad livskvalitet kan bland annat bedömas med SF-36 och EQ5D.  


5. För ytterligare information se kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”.  


 


Långvarig WAD 


Rekommenderade mått för utvärdering före och efter en träningsperiod:  


1. Fysisk aktivitetsgrad bedöms genom självrapportering (intervju, frågeformulär). 


2. Funktion/kapacitet bedöms genom mätning av kondition, styrka och gånghastighet.  


3. Hälsorelaterad livskvalitet kan bland annat bedömas med SF-36 och EQ5D.  


4. För ytterligare information se kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”.  
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid långvarig smärta 
 


Behandling av fibromyalgi, milda och medelsvåra symtom  


Personer med fibromyalgi, milda och medelsvåra symtom, bör rekommenderas aerob och 


muskelstärkande fysisk aktivitet för att:  


• förbättra aerob kapacitet.  


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++)  


• förbättra funktionsförmåga, muskelstyrka samt minska smärta.  


Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka++).  


 


Funktionstillstånd och hälsa varierar stort bland personer med fibromyalgi, varför det är 


viktigt att ha en tydlig uppfattning om personens fysiska förutsättningar (fysisk kapacitet, 


muskuloskeletala skador, risker med inaktivitet, kunskap om smärta och egna strategier för 


hantering av smärtökning i samband med träning), tidigare träningsvanor och preferenser 


innan en ny träningsform föreslås. All fysisk träning bör planeras i samråd med personen i 


fråga och utgå från dennas beskrivning av hälsoproblemen för att träningen ska kunna utföras 


regelbundet över en längre tidsperiod. När träning kombineras med 


smärtskola/smärtutbildning kan synergieffekter för symtomlindring förväntas. 


  


FIBROMYALGI– FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


  Ja  


X  Nej, det är okänt hur och om fibromyalgi kan förebyggas. 


FIBROMYALGI, milda och medelsvåra symtom– BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  


Evidens: +++ (aerob kapacitet) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  


Evidens: ++ (funktionsförmåga, muskelstyrka och smärta) 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig  Minst 40 min 


Minst 20 
minuter/tillfälle 


2–3 8–10 Inledningsvis:  


15–20 


2–3 2–3 


Om personen klarar för smärtan kan intensiteten ökas 


succesivt över veckor upp till 16 på Borgs RPE-skala 


Om personen klarar för smärtan, öka motstånd med 3–4 veckors 


intervaller för att uppnå: 


Hög Minst 20 


minuter/tillfälle 


2–3 8–10 5–10 2–3 2–3 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 


allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


 Nej  


 Ja  
     – Om tillståndet medger komplettera upp till den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Behandling av fibromyalgi, svårare smärta, trötthet och/eller svåra 


funktionsnedsättningar  


Personer med svårare smärta, trötthet och/eller funktionsnedsättningar rekommenderas att 


inleda träningen på en lätt och behaglig träningsnivå, som anpassas till de individuella 


hälsoproblemen (inkl. risk och kondition). Målet är att öka träningstoleransen genom att 


successivt öka mängden fysisk aktivitet. Rekommenderad duration är 30 minuter, som kan 


delas in i två 15-minuterspass om dagen, 3–5 gånger i veckan (39). Regelbundenhet är 


viktigare än träningens intensitet under denna fas. Lämpliga träningsformer är bassängträning 


på låg till måttlig ansträngningsnivå, promenader och stavgång. Konditionsinriktad träning 


inleds när patienten med ökad träningstolerans klarar en mer ansträngande träningsnivå. 


Individuellt anpassat program med muskelstärkande fysisk aktivitet rekommenderas för 


förbättring av muskulär styrka och uthållighet. När symtomens svårighetsgrad minskat kan 


patienten följa rekommendationerna för de med mildare symtom. Det vetenskapliga 


underlaget för låg aerob aktivitet är otillräckligt. Otillräckligt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +). 


 


Behandling av långvarig whiplashrelaterade besvär (WAD) med fysisk aktivitet 


De allmänna rekommendationerna för fysisk träning vid långvarig WAD skiljer sig inte från 


de för personer med fibromyalgi. Funktionstillstånd och hälsa varierar stort bland personer 


med WAD, varför det är viktigt att ha en klar bild över personens fysiska förutsättningar 


(fysisk kapacitet, muskuloskeletala skador, risker med inaktivitet, kunskap om smärta och 


egna strategier för hantering av smärtökning i samband med träning), tidigare träningsvanor 


och preferenser innan en ny träningsform föreslås. All fysisk träning bör planeras i samråd 


och utgå från personens beskrivning av hälsoproblemen för att träningen ska kunna utföras 


regelbundet över en längre tidsperiod. Vid långvarig WAD bör de personer identifieras där 


endogen smärthämning inte kan aktiveras. Hos dessa personer är det särskilt viktigt att 


optimera balansen mellan fysisk träning och återhämtning. Det är fördelaktigt att börja med 


övningar för kroppsdelar som inte är påverkade, på så sätt kan risken för stressrelaterad 


försämring minskas och funktionen förbättras.  


Personer med mildare eller medelsvåra symtom (WAD grad I–II) rekommenderas övningar 


för rörlighet och funktion beroende på individens problematik. Ökning av belastning sker i 


samband med uppföljning eller enligt instruktion med möjlighet till telefonkontakt. Den 


fysiska träningen startar utan belastning med få repetitioner och ökar successivt till medel- 


eller hög intensitet. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


Personer med svårare symtom (WAD grad II–III) rekommenderas att starta den fysiska 


träningen försiktigt med dagliga, obelastade isometriska övningar med få repetitioner. 


Hemträningsprogram instrueras och uppmuntras samtidigt som träningsprogrammet pågår. 


Ökning av belastning sker inom individens tolerans för symtomökning och med möjlighet för 


personen att diskutera eventuellt ökade symtom med en fysioterapeut. Begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


Fibromyalgi och långvarig WAD är exempel på långvariga utbredda smärttillstånd. 


Principerna som används för att planera och genomföra fysisk aktivitet och träning vid dessa 


tillstånd bör vara överförbara till andra tillstånd med långvarig utbredd smärta. 
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Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid långvarig smärta 


Personer med långvarig utbredd smärta har ofta en otillräcklig mängd och nivå av fysisk 


aktivitet resulterande i låg fysisk kapacitet, vilket är associerat med en högre risk för annan 


sjukdom och ohälsa (se kapitel om prevention). Därför är det viktigt att guida personen till en 


regelbunden fysisk aktivitet som fungerar i vardagen över en längre tid, oberoende av effekten 


på smärtan. 
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1. Inledning 
 


Detta avsnitt är fokuserat på omedelbara effekter av fysiskt arbete och långsiktiga 


effekter av regelbunden fysisk aktivitet. Tyngdpunkten ligger på aerob fysisk aktivitet 


(konditionsträning/aerob träning), men vissa aspekter av styrkefrämjande fysisk 


aktivitet (styrketräning) och annan mer anaerob träning belyses också.  


 


Kroppens alla vävnader och vår arvsmassa ser i stort likadana ut som hos våra 


förfäder för tiotusentals år sedan. De flesta organ och vävnader påverkas av arbete 


och anpassar sig till regelbunden träning. Människokroppen är byggd för rörelse. 


Kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet. Ett enstaka pass med fysisk aktivitet kan ha 


mätbara effekter på stämningsläge, kognition, blodtryck och blodsockerkontroll. 


Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet, kognition, stämningsläge, fysisk 


kapacitet och minskar risken för många sjukdomar och risken för förtida död.  


 


Intressant är att regelbunden fysisk aktivitet påverkar ett mycket stort antal 


mekanismer i de flesta vävnader vilket på olika sätt kan bidra till positiva effekter. 


Drygt hälften av den riskreduktion för hjärt-kärlsjukdom som regelbunden aerob 


fysisk aktivitet ger kan förklaras av påverkan på kända riskfaktorer såsom minskad 


låggradig inflammation (ofta mätt som serumkoncentrationen av C-reaktivt protein, 


CRP), blodkoagulation (exempelvis fibrinogen), blodtryck, lipider och body mass 


index (BMI) (Mora et al. 2007, Joyner & Green. 2009). Sålunda är i dag nästan 


hälften av den riskminskning som är förenad med fysisk aktivitet och högre maximal 


syreupptagningsförmåga beroende på andra faktorer.   


 


Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 


sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (Shephard & Balady 


1999). För fördjupning och referenser hänvisas dels till läroböcker och 


översiktsartiklar inom träningsfysiologilitteraturen (Åstrand et al. 2003, Booth et al. 


2002, Kenney et al. 2012, McArdle et al. 2009, Saltin & Gollnick 1983), dels till mer 


riktade referenser som anges i respektive avsnitt. Aspekter på styrkefrämjande fysisk 


aktivitet behandlas i ett särskilt kapitel. 


 


Vid muskelarbete aktiveras många system i kroppen 


Fysisk aktivitet kan utföras vid olika intensitet. Ju högre intensitet, desto större blir 


den omedelbara påverkan på olika kroppsfunktioner. Syrgaskonsumtionen, som är 


direkt kopplad till energiförbrukningen, stiger från en kvarts liter per minut i vila till 
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lite mer än 1 liter per minut vid en lugn promenad. Vid maximalt helkroppsarbete 


ökar den maximala syrupptagningen till mellan 2 och 7 liter per minut, det vill säga 


upp till 10–25 gånger viloomsättningen. 


 


Medvetna kroppsrörelser planeras, initieras och styrs från hjärnans motorkortex. 


Därifrån löper nerver till hjärnstam och ryggmärg där så kallade motorneuron överför 


signaler via motorändplattor (synapser) till skelettmuskelceller. Detta leder till att 


jonkanaler öppnas och släpper in natriumjoner och ut kaliumjoner vilket ger upphov 


till en impulsspridning (aktionspotential) längs muskelcellens membran. Dessa 


impulser utlöser en frisättning av kalcium till cellvätskan (cytoplasman). Genom detta 


sker en aktivering av motorproteinerna aktin och myosin som skapar 


kontraktionskraft och rörelse. För att rörelse och jonpumpar (natrium och kalcium) 


ska fungera krävs energi i form av adenosintrifosfat (ATP). ATP bildas antingen med 


aerob (syrgasberoende) förbränning av kolhydrater eller fettsyror eller med anaeroba 


(utan syrgas) processer under samtidig bildning av mjölksyra (laktat). Vid 


mjölksyrabildning sänks pH i muskelceller och i blod. De energiutvinnande 


processerna genererar inte bara ATP utan även värme, vilket gör att muskel- och 


kroppstemperatur stiger.  


 


Vid aerob fysisk aktivitet ökar pulsen, hjärtats minutvolym och andningen. Det sker 


därför att pH i blodet sjunker, att motorkortex skickar signaler om att muskelaktivitet 


är ”på gång” till förlängda märgen (medulla oblongata) där styrcentrum för 


hjärtfunktion och andning sitter och för att nervändar i skelettmuskulaturen detekterar 


förändringar i miljön (sänkt pH, minskad tillgång till syrgas, ökad temperatur m.m.). 


Andningen flerfaldigas, blodtrycket ökar, hjärtats och musklernas genomblödning 


ökar och frisättningen av hormoner som adrenalin, tillväxthormon och kortisol ökar. 


Samtidigt sker en minskning av kärlmotståndet i de arbetande musklerna och i hjärtats 


kranskärl och en ökning av motståndet i magtarmkanalens och njurarnas kärl. På så 


sätt styrs blodflödet till de vävnader som arbetar. När kroppstemperaturen blir högre 


styrs mer av blodflödet till huden och svettningen ökar. Efter ett arbetspass sjunker 


andning, puls och blodtryck successivt samtidigt som upptaget av glukos fortsätter att 


vara förhöjt under 1–2 dygn. 


 


Vid arbete frisätts lokala så kallade tillväxtfaktorer i skelettmuskulaturen. En del av 


dessa flödar ut i blodet och kan skicka signaler till andra vävnader, exempelvis till 


fettväv och hjärna. Vid arbete ökar frisättningen av hormonerna adrenalin, kortisol 


och tillväxthormon vilka ökar blodtrycket och upprätthåller blodsockernivån.  


 


Begränsande faktorer för aerob prestation 


De faktorer som begränsar prestationsförmågan vid helkroppsarbete är olika beroende 


på arbetspassets längd. Tiderna som anges i den följande texten ska endast ses som 


ungefärliga för en ”medelperson” i medelåldern – stora skillnader finns. Vid arbete 


som varar 5–15 minuter anses det allmänt att den maximala syreupptagningsförmågan 


utgör den viktigaste begränsningen för prestationsförmågan. Storleken på den 


maximala syreupptagningsförmågan beror främst på den centrala cirkulationen 


(hjärtats maximala minutvolym, blodets hemoglobinhalt och hur effektivt hjärtats 


minutvolym dirigeras till de arbetande musklerna) och varierar med kroppsstorlek, 


kön, ålder, träningsgrad, gener med mera. Ju längre arbetet fortgår, desto mer 


begränsas prestationsförmågan av egenskaper i de arbetande skelettmusklerna 


(mitokondrier, kapillärer, vissa transportmolekyler, buffertkapacitet m.m.), vilka 
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bland annat påverkar den så kallade mjölksyratröskeln (för definition, se nedan). 


Även muskulaturens kolhydratlager (glykogen) kan begränsa prestationsförmågan vid 


arbete som pågår mer än 30–60 minuter (långtidsuthållighet). Tilläggas bör att ett 


flertal andra faktorer kan bidra till begränsningar av prestationsförmågan – exempel 


på detta är vätskebrist, olika mentala aspekter såsom motivation, stress och andra 


psykiska tillstånd.  


 


Från inaktivitet till hård träning – ett fysiologiskt spektrum 


Trots att detta kapitel är fokuserat på de biologiska effekterna av fysisk aktivitet och 


träning finns anledning att kort diskutera vissa aspekter av inaktivitetsfysiologin. 


Detta är ett nytt forskningsområde av allt större betydelse (Hamilton et al. 2014). 


Mellan hård träning och total fysisk inaktivitet (sängläge) finns ett spektrum av 


aktivitetsnivåer.  


 


Långvarigt sängläge: Detta kan anses vara det allra mest inaktiva tillståndet och leder 


till en rad fysiologiska förändringar. Bland annat minskar blodvolymen, hjärtats 


storlek minskar och dess pumpförmåga sänks, muskulaturens massa och styrka 


försämras och skelettet urkalkas.  


 


Experimentell kraftig minskning av aktivitetsnivån: Genom att exempelvis begränsa 


antalet steg per dag försämras den maximala syreupptagningsförmågan, 


muskelmassan minskar – främst i lårens framsida – samt blodsockerkontroll och 


blodtryck försämras. Detta har visats bland annat i en 2-veckors studie där man lät 


unga friska försökspersoner minska antalet steg från drygt 10 000 till under 1 400 per 


dag (Krogh-Madsen et al. 2010).  


 


Regelbundet stillasittande: Att under många år sitta still under stora delar av dagen är 


förknippat med ökad risk för olika sjukdomar och förtida död (van der Ploeg et al. 


2012, Bjørk Petersen et al. 2014). Långvarigt dagligt stillasittande har, utöver att leda 


till en minskad total energiförbrukning, visat sig påverka blodfetter och 


blodkoagulationsfaktorer negativt, minska insulinkänslighet och förändra genaktivitet 


i skelettmuskulatur (Hamilton et al. 2014, Howard et al. 2013).  


 


Avbrutet stillasittande: Om man frekvent avbryter stillasittandet under dagen påverkas 


blodtryck, insulinkoncentration i blodet och blodsockerkontroll positivt och dessutom 


ändras aktiviteten av skelettmuskelgener som styr socker- och fettsyraupptag 


(exempelvis gener som kodar för glukostransportörer, GLUT, och enzymet 


lipoproteinlipas, LPL), kärlnybildning och inflammation (Hamilton et al. 2013). 


Intressant nog verkar det som om vissa gener, exempelvis LPL-genen, kräver 


lågintensiv och tidsmässigt utdragen fysisk aktivitet för att aktiveras – kanske 


beroende på att denna typ av fysisk aktivitet främst engagerar långsamma (typ 1) 


muskelfibrer som har ett högre LPL-innehåll. Det har även visats att 10 minuters 


daglig låggradig elstimulering av lårets knästräckarmuskulatur hos förlamade 


personer kraftigt aktiverade gener viktiga för bildning av mitokondrier och för 


bibehållande av muskelmassa (Petrie et al. 2014, Petrie et al. 2015). Detta ger 


ytterligare stöd för betydelsen av daglig lågintensiv fysisk aktivitet.  


 


Aerob fysisk aktivitet enligt rådande rekommendationer: Regelbunden aerob fysisk 


aktivitet (150 minuter per vecka med minst måttlig intensitet) påverkar 
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skelettmuskulatur, hjärta, blodkärl och kroppssammansättning positivt, och har i 


metaanalyser visat sig vara förenat med cirka 20 procent lägre risk för förtida död.  


 


Aerob fysisk aktivitet med högre intensitet: regelbunden fysisk aktivitet med hög 


intensitet har ytterligare och omfattande biologiska effekter på olika organsystem. 


Dessa förändringar bidrar till att sänka risken för olika sjukdomar ännu mer än fysisk 


aktivitet på måttlig intensitet utförd under lika lång tid. 


 


 


2. Effekter av akut arbete och regelbunden träning 
 


Fysisk aktivitet och träning kan påverka de flesta organ och vävnader i kroppen både i 


direkt anslutning till ett enskilt pass och över längre tid. Storleken på svaret beror på 


typ och dos av den fysiska aktiviteten. I samband med ett träningstillfälle påverkas 


den inre miljön inte minst i skelettmuskulaturen, hjärtat och blodkärlen. Dessa 


förändringar klingar av efter ett pass, men vid upprepad och regelbunden fysisk 


aktivitet ansamlas olika molekylära signaler som bidrar till att vävnaderna anpassas 


och får förbättrad struktur och funktion. 


  


När man diskuterar effekter av fysisk aktivitet på kroppens organ och organsystem är 


det bland annat nödvändigt att särskilja 1) det som händer i kroppen under (och efter) 


en fysisk aktivitet jämfört med förhållandena i vila dessförinnan, och 2) de skillnader 


som uppnås (i vilo- eller arbetssituationen) efter en viss träningsperiod jämfört med 


otränat tillstånd. Det förra benämns i texten ”effekter av akut arbete” och det senare 


”träningseffekter”. Effekterna av akut arbete beror på en rad faktorer och skiljer sig 


mellan olika vävnader. Tiden för att uppnå olika träningseffekter varierar från 


funktion till funktion. Vissa processer påverkas omedelbart i samband med första 


träningspasset, andra tar veckor till månader innan de är mätbara. 


 


Från fysiologisk synpunkt benämns en fysisk aktivitet som antingen aerob eller 


anaerob, beroende på vilken ämnesomsättning som dominerar. Tumregeln är att den 


fysiska aktiviteten är aerob (syrgasberoende) om den maximala tid man orkar utföra 


aktiviteten överstiger två minuter (Åstrand et al 2003). Då får muskulaturen sin energi 


främst genom syrgasberoende nedbrytning av kolhydrater eller fett. Om man orkar 


utföra aktiviteten två minuter, men inte mer, är således ämnesomsättningen sannolikt 


ungefär 50 procent aerob och 50 procent anaerob (ej syrgasberoende). Vid kortvarigt, 


intensivt arbete får musklerna arbeta utan tillräcklig syretillgång (anaerob 


metabolism) och då är den dominerande energigivande processen glykogenspjälkning 


till nedbrytningsprodukten mjölksyra. Det kan därför te sig naturligt att aerob och 


anaerob träning kan ge olika träningseffekter. Aerob träning belastar hjärtat och 


muskulaturens aeroba system under viss tid, därför leder träningen till att hjärtat ökar 


sin kapacitet samt att skelettmuskulaturens aeroba system (mitokondrievolym) ökar. 


Anaerob träning leder bland annat till förbättrade förutsättningar för ökad 


mjölksyraproduktion och mjölksyratolerans.  


 


Den dagliga fysiska aktiviteten har ofta inslag av både aeroba och anaeroba 


aktiviteter, exempelvis promenader i backig terräng. Styrkefrämjande fysisk aktivitet, 


speciellt med tunga vikter, kan anses vara en extrem form av anaerob träning som ger 


effekter på neuromuskulär funktion, tvärsnittsyta och maximal styrka, men också på 


muskelns metabola funktioner. Vid intervallträning (exempelvis med omväxlande 10–
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15-sekundersperioder av hård belastning och lika långa perioder vila) kombineras 


aerob och anaerob träning. På så sätt kan arbetstiden på tunga träningsbelastningar 


hållas tillräckligt lång för att ge träningseffekt på såväl hjärtat som på muskulaturens 


aeroba system med förbättrad maximal syreupptagningsförmåga som följd.  


 


Mätning av träningsdos och träningseffekter beskrivs i kapitlet ”Bedöma och 


utvärdera fysisk aktivitet”.  


 


 


3. Fysiologiska och molekylära mekanismer 
 


a. Mekanismer bakom ökad arbetsförmåga 


Uthållighetsträning leder till en ökad arbetsförmåga genom flera olika mekanismer. 


Den ökade maximala syreupptagningsförmågan beror delvis på hjärtats ökade storlek 


ledande till att mer blod kan pumpas ut i varje hjärtslag, hjärtats slagvolym ökar. Den 


ökade slagvolymen beror också på att hjärtmuskelns kontraktilitet ökar till följd av 


träningen. Den maximala hjärtfrekvensen påverkas endast i liten utsträckning av 


uthållighetsträning. Den blodmängd hjärtat kan pumpa ut varje minut, hjärtats 


minutvolym, ökar således till följd av den ökade slagvolymen och kan vara dubbelt så 


hög hos en vältränad jämfört med en otränad individ. Den ökade slag- och 


minutvolymen hos vältränade individer möjliggörs av flera andra fysiologiska 


anpassningar, de viktigaste är en ökad blodvolym och en effektivare hjärtfyllnad. Den 


andra fysiologiska förändringen, förutom hjärtats ökade kapacitet, som gör att den 


maximala syreupptagningsförmågan ökar till följd av träning är en förbättrad 


blodflödesredistribution. Det innebär att, hos den vältränade individen, en större del 


av hjärtats minutvolym går till den arbetande skelettmuskulaturen, medan andra organ 


exempelvis mag-tarmkanalen får mindre. Den förbättrade blodflödesredistributionen 


till arbetande skelettmuskulatur leder till att mer syrgas kan extraheras från blodet. 


Denna mekanism är normalt lika viktig som hjärtats ökade minutvolym för att öka 


den maximala syreupptagningsförmågan med uthållighetsträning. Med mera 


omfattande uthållighetsträning orsakas dock vanligen hela den ytterligare ökningen i 


den maximala syreupptagningsförmågan av en ökad minutvolym.  


 


En ökad maximal syreupptagningsförmåga leder förstås inte bara till att man orkar 


arbeta på högre belastningar, uthålligheten på icke maximala (s.k. submaximala) 


belastningar blir också större. Uthålligheten på submaximala belastningar bestäms 


dessutom i mycket hög utsträckning av mitokondrievolymen i muskelcellerna. Detta 


beskrivs nedan som ”metabol träningsgrad” och innebär att kolhydrater ”sparas” och 


fett används i högre utsträckning samt att bildningen av mjölksyra minskar vid given 


belastning. Den minskade mjölksyrabildningen, det högre pH-värdet i muskulatur och 


arteriellt blod samt den lägre bildningen av koldioxid under ett givet muskelarbete 


märks som minskad andfåddhet. Den minskade bildningen av den andningsdrivande 


koldioxiden under ett givet fysiskt arbete hos en uthållighetstränad individ förklaras 


dels av att fettförbränning leder till mindre bildning av koldioxid jämfört med 


kolhydratförbränning, dels av att den mindre mjölksyrabildningen leder till en mindre 


transformation av blodets bikarbonat till koldioxid.  


 


En ökad arbetsförmåga kan också ha andra orsaker, exempelvis en förbättrad 


rörelseekonomi, som kan minska energibehovet bland annat genom att bättre utnyttja 


de elastiska egenskaperna hos muskulatur/senor eller, i varmt klimat, en bättre 
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förmåga till svettutsöndring (för fördjupning och referenser inom detta avsnitt, se 


Åstrand et al. 2003). 


 


b. Generella adaptationsmekanismer 
Alla levande varelser kan i olika grad anpassa sig till förändringar i den yttre miljön 


och i kroppens inre miljö. Exempelvis leder ökad omgivningstemperatur, mer 


solstrålning, minskad syrgastillgång, ökad fysisk stress, sömnbrist eller en radikal 


kostförändring till påverkan på kroppen på olika sätt.  


 


Stimuli  


Fysik aktivitet och träning leder till påtagliga förändringar i den inre miljön i ett 


flertal vävnader. I skelettmuskulaturen blir det en högre halt av kalciumjoner, en mer 


sur miljö (lägre pH), lägre syrgastillgång, högre temperatur, ökad mekanisk spänning, 


minskad förekomst av energirika kemiska föreningar och en ökad förekomst av fria 


syreradikaler. Dessutom ökar blodflödet och miljön utanför muskelcellen påverkas 


genom att olika tillväxtfaktorer frisätts och att tillförseln av vissa hormoner ökar. Alla 


dessa förändringar kan påverka proteiner och genaktivitet genom olika 


signalmekanismer. Detta sker bland annat genom att så kallade transkriptionsfaktorer 


binds till DNA och kontrollerar hur mycket en gen kopieras.  


 


Många av de kemiska och molekylära förändringar i skelettmuskulatur och andra 


vävnader som sker i samband med ett enstaka träningspass varar oftast under ett antal 


timmar och avklingar under det första dygnet. Dock är vissa förändringar mer 


bestående och kan finnas kvar veckor och månader efter avslutad träning. Med 


upprepad regelbunden fysisk aktivitet sker en successiv ansamling av de proteiner 


som förändrad genaktivitet inducerat. Det finns dessutom ett fåtal studier, främst på 


djur, som indikerar att den ökning av antalet cellkärnor som sker vid styrketräning 


skulle kunna bestå under flera år.  


 


Regleringen av genaktivitet är synnerligen komplex. En mekanism som tilldragit sig 


allt större intresse är epigenetisk reglering av genaktivitet. Epigenetik, som betyder 


”utanför” eller ”ovanför” den sedvanliga genetiken, kan beskrivas som förändringar 


av genfunktion som inte förklaras av DNA. Det finns ett fåtal studier som visar att så 


kallad DNA-metylering kan förändras med träning (Lindholm et al. 2014) vilket 


skulle kunna ha stor betydelse för hur gener aktiveras och en vävnad styr sin 


anpassning. Dessutom har det under det senaste decenniet visat sig att korta RNA-


molekyler kan blockera nybildat mRNA (”messenger- eller budbärar-RNA”) och på 


så sätt minska bildningen av specifika proteiner – detta kallas RNA-interferens.  


 


Ett område som under lång tid tilldragit sig stort intresse är huruvida den ökade 


bildningen av fria syreradikaler under arbete spelar roll för anpassning till träning. 


Tidigare rådde en uppfattning om att dessa mycket reaktiva molekyler skulle skada 


muskulaturen och annan vävnad och hämma anpassningen. På basis av detta erbjuder 


olika företag ”antioxidanter” som ska vara utformade särskilt för den som tränar. I ett 


mycket stort antal studier har det dock visat sig att tillförsel i föreslagna doser av 


sådana preparat hämmar träningsanpassning hos friska individer (Fiuza-Luces et al. 


2013). Detta beror med all sannolikhet på att den ökade förekomsten av syreradikaler 


i samband med träning är helt nödvändig som ”signal” för att olika ”tränings”-gener 


ska aktiveras. Dessutom leder regelbunden fysisk aktivitet till en påtaglig ökning av 


det kroppsegna antioxidantskyddet i skelettmuskulatur och andra vävnader.    







FYSS-kapitel BIOLOGISKA EFFEKTER  2015-02-22 


 7 


 


Stamceller, som är icke-specialiserade (odifferentierade) celler, tycks kunna bidra till 


anpassning i flera vävnader. Stamceller kan genomgå ett obegränsat antal 


celldelningar (mitoser) och kan utvecklas till flera celltyper. Skelettmuskulaturens 


stamceller kallas satellitceller och ligger intill muskelcellerna. De har en roll främst 


vid reparation av skada men sannolikt också för anpassning till styrketräning. Andra 


stamceller som på olika sätt bidrar till adaptation vid träning är cirkulerande 


stamceller från benmärgen. De kan bland annat bidra till nybildningen av blodkärl 


(angiogenes) i olika vävnader (Fiuza-Luces et al. 2013). Även i hjärnan tycks 


stamceller spela en roll för den ökade cellmängden i bland annat hippocampus som 


följer med regelbunden träning.   


 


 


 4. Faktorer som påverkar svaret på träning  
 


Ett flertal faktorer avgör hur mycket en person förbättras om den fysiska 


aktivitetsgraden ökar. En faktor är träningsgraden när träningsperioden inleds. Den 


som är inaktiv och otränad förbättras vanligtvis relativt sett mer än den som är 


vältränad.  


 


Typ av träning 


Träningseffekterna är till stor del specifika för de organ och vävnader som tränas och 


belastas. Endast de muskler som används anpassar sig och endast de skelettdelar som 


belastas stärks. Det finns dock allt fler belägg för vissa systemiska effekter bland 


annat vad gäller kärlens anpassning, vilket kan exemplifieras med att en viss ökning 


av armartärernas diameter och vidgningsförmåga påverkas vid aerob benträning. 


Träningsperiodens längd spelar också stor roll. Även om en del träningseffekter kan 


ses redan efter en förvånansvärt kort tid, någon till några veckor, blir effekterna 


avsevärt större om träningen fortgår under många månader till år. Naturligtvis 


”planar” träningseffekten ut allteftersom och så småningom krävs en hel del träning 


enbart för att vidmakthålla konditionsnivån. 


 


Träningsdos – frekvens, duration och intensitet 


Tre andra viktiga faktorer är träningspassens frekvens (hur ofta utförs träningen?), 


duration (hur länge pågår ett pass?) och intensitet (hur hårt/intensivt är passet?). Dessa 


tre faktorer bestämmer den sammantagna ”träningsdosen”. Ju högre dos, desto högre 


effekt. Det bör påpekas att även lägre doser har vissa effekter, om än i mindre 


utsträckning. 


 


För att fysisk aktivitet ska ha maximala prestations- och hälsoeffekter måste den ske 


ofta och regelbundet. Den effekt som ett arbetspass har kan påverka kroppen under 


flera dygn, sedan klingar effekten av. Vid lågintensiv fysisk aktivitet rekommenderas 


därför en daglig ”dos”. 


 


Ju längre aktiviteten pågår, desto större effekt har den i regel. I många fall går det 


dock att dela upp det dagliga aktivitetspasset i flera separata 10–15-minutersperioder, 


bara den sammanlagda tiden blir tillräcklig. En vanlig rekommendation vad gäller 


tidsomfattningen är 30 minuters fysisk aktivitet per dag. Tilläggas bör att högintensiv 


intervallträning (HIIT) har påtagliga effekter även om den utförs med sammanlagd 


arbetstid på 2–10 minuter. 
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Ju hårdare ett träningspass är, desto större blir vanligen dess prestations- och 


hälsomässiga effekter, även om alltför intensiv träning kan leda till försämrat resultat. 


Goda hälsofrämjande effekter tycks ofta kunna uppnås redan på lägre intensiteter, 


även om det är synnerligen viktigt med högre intensitet för att kunna förbättra 


konditionen och för att bibehålla en konditionsförbättring. 


 


Därutöver finns självfallet ett stort antal faktorer som påverkar utfallet av träningen. 


Träningen kan exempelvis ske med relativt konstant eller med varierande intensitet 


(intervallträning) och med olika storlek på den muskelmassa som arbetar (arm-, bål- 


och benmuskulatur jämfört med exempelvis enbart benmuskler).  


 


Olika svar på samma träning – betydelsen av genetik 


Att regelbunden aerob fysisk aktivitet under en längre tid leder till förbättrad maximal 


syreupptagningsförmåga, aerob kapacitet och uthållighet kan anses vara självklart. 


Det har dock länge varit känt att alla individer inte förbättras i samma utsträckning – 


man talar ofta om ”low-responders” respektive ”high-responders”. Det finns studier 


som visar att individer som ökar sin prestationsförmåga på en viss träningsdos mer än 


andra, tycks aktivera nyckelgener på ett mer kraftfullt sätt (Timmons et al. 2005a, 


Timmons et al. 2005b). En orsak till att vissa individer med likartad prestation innan 


träning kan förbättras marginellt medan andra ökar sin maximala 


syreupptagningsförmåga med över 30 procent är genetiska skillnader (Timmons et al. 


2005, Timmons et al. 2010, Bouchard et al. 2011). Även om en del studier genomförts 


är det ännu för tidigt att fastställa exakt vilka gener som har störst betydelse för 


storleken på träningssvaret (Wolfarth et al. 2014, Hecksteden et al. 2015), inte minst 


med anledning av att det finns skillnader mellan vilka gener som kan vara av 


betydelse i olika etniska grupper (Tucker et al. 2013). Sammanfattningsvis, 


arvsmassan tycks sålunda kunna spela en relativt stor roll för hur stort träningssvaret 


blir, kanske så mycket som hälften av variationen människor emellan.  


 


En fråga som ofta dyker upp är huruvida ”low-responders” skulle ha mindre 


hälsomässig nytta än ”high-responders” av fysisk aktivitet eller om fysisk aktivitet till 


och med skulle kunna vara negativt. I en analys av fem studier med sammanlagt 1 687 


individer (kvinnor och män) i olika åldrar undersöktes effekten av aerob fysisk 


aktivitet på blodtryck samt blodkoncentration av HDL-kolesterol, triglycerider och 


insulin (Bouchard et al. 2012). Man fann att hos en tredjedel till och med försämrades 


ett av värdena. Dock var det endast hos knappt 1 procent som tre eller fyra av värdena 


förändrades negativt. Det fanns inget samband mellan förändringen av dessa 


riskfaktorer och förändringen i maximal syreupptagningsförmåga – den grupp som 


svarade negativt för en riskfaktor ökade i genomsnitt sin prestation lika mycket som 


de individer som svarade positivt för samma faktor. Om dessa fynd indikerar att 


fysisk aktivitet hos dessa individer skulle sakna värde eller vara negativt är i dag för 


tidigt att säga. Med all sannolikhet skulle mer långvarig fysisk aktivitet, kanske av 


annan typ och dos, kunna positivt förändra både de fyra riskfaktorer som nämns ovan 


och en stor andel av alla de övriga effekter som fysisk aktivitet har på kärlfunktion, 


hjärtats struktur, hjärnan, bindväven etcetera. 


 


Faktorer som kan förklara den del av variationen i träningssvar som inte beror av 


skillnader i gener innefattar bland annat små skillnader i den relativa 


arbetsintensiteten under träning, skillnader i epigenetiskt mönster, intag av alkohol 
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eller andra droger, sömn, stress och kostsammansättning. Klart är att en bristfällig 


kost försämrar svaret på träning. Kostillskott har dock ingen positiv effekt, snarare 


tvärtom. Endast vid påvisad brist av spårämnen eller vitaminer kan det finnas 


anledning att tillföra dessa. Ålder kan ha betydelse, även om det inte tycks som om 


äldre skulle ha en generellt sett sämre förmåga att öka sin prestation relativt sett. 


 


 


5. Skelettmuskulatur 
 


Bakgrund 


En skelettmuskel är uppbyggd av tusentals muskelfibrer. Muskelfibrer kallas även 


muskelceller, men är egentligen atypiska celler eftersom de bildats genom 


sammanslagning av enskilda omogna muskelceller. Detta är orsaken till att en 


muskelcell har flera kärnor. Muskelfibrerna är ordnade i buntar, fasciklar, och en 


skelettmuskel består av många fasciklar. I vissa fall spänner muskelfibrerna över hela 


fascikelns längd, muskelfibrernas och fascikelns längd är i dessa fall densamma, men 


ofta är muskelfibrerna kortare än fascikeln. Längden på en muskelfiber är flera 


centimeter och kan i vissa muskler vara flera decimeter. En typisk fascikellängd i lår- 


och vadmuskulaturen är 5–10 cm.  


 


Att fasciklarna är så relativt korta beror på att muskelfibrernas riktning vanligen är 


vinklad i förhållande till muskelns längsriktning. Denna vinkel kallas på engelska 


”pennation angle”. Ökad ”pennation angle” medför ökad muskelkraft, men 


långsammare kontraktionshastighet. Muskelfiberns rörelse åstadkoms av tunna (en 


hundratusendels millimeter i diameter) kontraktila myofilament av två typer, myosin 


och aktin. Dessa är ordnade i ett regelbundet mönster där varje myosinfilament omges 


av 6 aktinfilament. Muskelns kontraktion orsakas av en energiberoende förskjutning 


av myosinfilamenten i förhållande till omgivande aktinfilament.  


 


Kontraktionshastigheten bestäms av egenskaperna av myosinmolekylens tunga kedja, 


Myosin heavy chain (MHC). Hos människan finns tre typer av den tunga kedjan, 


MHC-1, MHC-2A och MHC-2X. Muskelfibrer som innehåller de olika MHC-typerna 


kallas därför typ 1-fibrer, typ 2A-fibrer och typ 2X-fibrer (Schiaffino & Reggiani 


2011). Typ 2X-fibrer kan även benämnas typ 2B-fibrer hos människa. Typ 1-fibrer 


drar ihop sig relativt långsamt, medan typ 2A och typ 2X har snabbare 


kontraktionshastighet. Varje muskelfiber innerveras av en nervfiber i muskelfiberns 


mittregion, den motoriska ändplattan. Nervfiberns cellkropp är belägen i ryggmärgen. 


Nervcellens utåtledande nervfiber (axon) har flera förgreningar inom en given muskel 


och innerverar därför flera individuella muskelfibrer i muskeln, vanligen flera hundra 


till ett tusental. Man använder begreppet ”motorisk enhet” för att beskriva en motorisk 


nervcell i ryggmärgen, dess utåtledande axon med förgreningar samt alla muskelfibrer 


som dessa axonförgreningar innerverar (Heckman & Enoka 2012). Alla muskelfibrer i 


en motorisk enhet är av samma typ.  


 


Akut arbete 


Vid ett muskelarbete aktiveras enskilda motoriska enheter i det antal som dikteras av 


muskelarbetets krav. Den kraft en enskild motorisk enhet ger varierar efter vilken 


stimuleringsfrekvens dess nerv har. Det betyder att en ökad arbetsbelastning antingen 


kräver aktivering av ytterligare motoriska enheter eller en ökad 


nervstimuleringsfrekvens i de redan aktiva (rekryterade) motoriska enheterna. 
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Vanligtvis används båda dessa mekanismer samtidigt för att öka en muskels 


styrkeutveckling. Ett givet nervstimulus kommer att ge en större excitatorisk 


(stimulerande) nervpotential i den motoriska ändplattan ju mindre den motoriska 


nervcellen i ryggmärgen är. Muskelfibrerna i de motoriska enheter som har små 


nervceller kommer därför att aktiveras även med minimal nervstimulering, medan 


muskelfibrerna i motoriska enheter med stora nervceller kräver mer intensiv 


nervstimulering för att aktiveras. De nervceller som innerverar typ 1-fibrer har den 


minsta storleken, följt av typ 2A-fibrernas nervceller, medan de nervceller som 


innerverar typ 2X-fibrer är störst. Detta är den fysiologiska bakgrunden till 


storleksprincipen (”size principle”) för muskelfiberrekrytering, vilken innebär att vid 


lågintensivt arbete det är främst motoriska enheter med långsamma muskelfibrer (typ 


1) som aktiveras, medan motoriska enheter med fibrer av snabbare typ (typ 2A och 


2X) först aktiveras vid mer intensivt muskelarbete. 


 


Muskelarbete kräver mycket energi och den enda energiform muskelcellen kan 


använda är den som finns bunden i adenosintrifosfat (ATP). ATP nybildas i 


muskelcellens mitokondrier utifrån den energi som frigörs från muskelcellens 


nedbrytning av näringsämnen, det vill säga kolhydrater och fettsyror (se avsnitt 1). 


Kroppens kolhydrater lagras i form av glykogen i lever och skelettmuskulatur. Dessa 


energidepåer är begränsade och måste fyllas på dagligen. Fettsyrorna kommer från 


nedbrytning av kroppens depåer av neutralfett, triglycerider, i fettväven, en 


energidepå som är mångdubbelt större än glykogenet. Ett flertal faktorer påverkar i 


vilken utsträckning fett eller kolhydrater används som energikälla under arbete, 


exempelvis: 


 


Arbetets intensitet 


Energiåtgången är proportionell mot arbetsintensiteten. Under vila täcks 


energibehovet till övervägande del (normalt till cirka 60 %) av fetter. Vid lågintensivt 


arbete utvinns ungefär lika stor andel av energin från fett som från kolhydrater. Under 


mer intensivt arbete används relativt sett mer kolhydrater. Detta beror på ett flertal 


faktorer, bland annat att de snabba, mindre oxidativa och mer glykolytiska 


muskelfibrerna involveras i större utsträckning (se ovan) och att muskelcellernas 


tillgång till syrgas (syretryck) successivt minskar. Vid maximalt aerobt arbete (det vill 


säga arbete som kräver 100 procent av den maximala syreupptagningsförmågan) 


förbränns huvudsakligen kolhydrater och samtidigt spjälkas betydande mängder 


kolhydrater (till mjölksyra) i stället för att förbrännas.  


 


Mjölksyrabildningen accentueras vid arbetsintensiteter över denna nivå, så kallat 


supramaximalt arbete. Vid dessa höga arbetsbelastningar är kolhydratbehovet per 


tidsenhet mycket högt och kan nå över 200 gram per timme. Ju högre belastningen är, 


desto mer mjölksyra (laktat) bildas, vilket gör både muskelvävnad och blod surare 


(lägre pH).  


 


Den högsta fettförbränningen i skelettmuskulaturen under arbete i absoluta tal (gram 


per tidsenhet) uppnås vid en ungefärlig arbetsintensitet motsvarande 50 procent av 


maximal syreupptagningsförmåga. Denna siffra är dock högre, 60 procent eller mer, 


för vältränade individer. Den totala fettförbränningen planar ut vid ökande 


arbetsbelastning till 30–35 gram per timme. Om arbetet pågår i flera timmar, och 


leder till att kroppens kolhydratdepåer töms, kan fettförbränningen dock bli så hög 


som 50 gram per timme. Den totala fettförbränningen i samband med ett fysiskt 
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arbete (under och efter arbetet) är främst beroende av den totala energiförbrukningen 


varför fettförbränningen sammantaget är större vid ett högintensivt än vid ett 


lågintensivt arbete som varar samma tid. Ofta blir emellertid arbetstiden på 


högintensiva arbeten ganska kort och fettförbränningen såväl som total 


energiförbrukning därför liten.  


 


Arbetets duration 


Ju längre ett arbetspass på en submaximal intensitet pågår, desto större andel fett 


används. Detta hänger samman med den gradvisa uttömningen av kroppens 


kolhydratdepåer. Denna övergång från kolhydrat- till fettförbränning sker inte på 


högre submaximala arbetsbelastningar, där en hög kolhydratförbränning är nödvändig 


för att kunna behålla arbetsintensiteten.  


 


Träningsgrad 


En vältränad person använder mer fett för energiutvinning och är mer ”sparsam” med 


kolhydrater vid varje given arbetsbelastning, vilket bland annat innebär att det är 


möjligt att hålla en högre arbetsintensitet under en längre tid. Skillnaden efter några 


månaders träning kan vara betydande med en fördubblad fettförbränning på en given 


arbetsbelastning. 


 


Dieten 


Kostens sammansättning påverkar också vilka energikällor som används under fysiskt 


arbete. Vid fasta eller fettrik/kolhydratfattig kost används fettsyror i större 


utsträckning än efter normal kost. Efter så kallad kolhydratuppladdning används 


kolhydrater visserligen i större utsträckning än normalt, men glykogenet 


(lagringsformen för kolhydrater i kroppen) räcker trots det betydligt längre under ett 


givet fysiskt arbete än utan kolhydratuppladdningen. 


 


Kroppstemperatur 


Vid stark nedkylning eller värmebelastning används relativt sett mer kolhydrater. 


 


Tillgång på syrgas 


Vid syrebrist, till exempel på hög höjd, och när blodflödet till den arbetande 


muskulaturen är nedsatt, används kolhydrater i större utsträckning. Ett exempel på 


den senare situationen är arbete med armarna ovanför hjärthöjd. Vid muskelarbete 


stiger blodflödet kraftigt (10–20 gånger räknat som blodflöde per muskelvikt) i de 


arbetande musklerna. Detta förbättrar syrgastillgången och beror främst på den 


kärlvidgning (vasodilatation) som framkallas av olika kärlvidgande faktorer som 


frisätts av muskelarbetet i muskulaturen. 


 


Muskeltrötthet 


Trötthet vid fysiskt arbete kan bero på många olika faktorer i flera organ. Den lokala 


tröttheten i muskulaturen kan orsakas av ansamling av produkter i ATP-


nedbrytningen eller av brist på glykogen. Strikt fysiologiskt anses den direkta orsaken 


till muskeltrötthet vara en ansamling av oorganiskt fosfat och vätejoner i 


skelettmuskelns fibrer (Kent-Braun et al. 2012). Vätskebrist till följd av svettning 


påverkar den cirkulerande blodvolymen och kan på detta sätt framkalla trötthet. 


 


Träningseffekter 
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Skelettmuskulaturen är en ytterst anpassningsbar vävnad. Uthållighetsträning 


påverkar dess struktur och funktion påtagligt. Man har också i en del studier funnit en 


ökad aktivering och rekrytering av motoriska enheter efter en tids träning. Den mest 


påtagliga funktionella effekten av uthållighetsträning i skelettmuskulaturen är att den 


lokala tröttheten är drastiskt lägre vid arbete på en given arbetsbelastning.  


 


Struktur 


Muskelfibrernas storlek ändras endast i liten utsträckning vid uthållighetsträning, 


medan de naturligtvis kan öka mycket kraftigt i storlek vid styrketräning (Schiaffino 


et al. 2013, Bodine & Baehr 2014, Rodriguez et al. 2014). De långsamma fibrerna 


(typ 1) kan bli något större vid uthållighetsträning, sannolikt kopplat till att dessa 


fibrer är de som rekryteras först under ett fysiskt arbete (se ovan). Uthållighetsträning 


påverkar fördelningen av fibertyper inom gruppen typ 2-fibrer (snabba), andelen typ-


2X minskar samtidigt som andelen typ 2A ökar. En transformation från typ 2 (snabba) 


till typ 1-fibrer (långsamma) kan förekomma, men är mycket begränsad på kort sikt. 


Andelen långsamt protein (MHC-1, se ovan) ökar dock i många fibrer. Mängden 


mitokondrier ökar markant med uthållighetsträning. Den ökade mängden 


mitokondrier är kopplad till en förbättrad muskulär uthållighet och ett minskat 


beroende av kolhydrater som energikälla till muskelarbetet.  


 


Senare års forskning har visat att skelettmuskulaturens mitokondrier sannolikt har en 


vidare betydelse än att vara cellens ”kraftverk” och det har satt ökat fokus på den 


förbättrade mitokondriefunktion som uthållighetsträning ger. Man har också visat att 


skador på mitokondriellt DNA minskar med uthållighetsträning (Eluamai & Brooks 


2013). De små blodkärlen, kapillärerna, ökar också i antal. Vid ett givet 


muskelblodflöde förlänger detta genomblödningstiden i vävnaden, vilket underlättar 


utbytet av syrgas och näringsämnen. Styrketräning kan, beroende på träningens 


uppläggning, också påverka fördelningen av muskelfibertyper i samma riktning som 


de förändringar som sker vid uthållighetsträning. Styrketräning har också påvisats ge 


en nybildning av muskelfibrer till följd av aktivering av satellitceller, men om denna 


nybildning har kvantitativ betydelse för den styrkeökning som sker till följd av 


styrketräning är ännu inte känt.  


 


Som nämndes i avsnitt 3b är satellitceller vilande celler i muskeln som kan aktiveras 


av olika stimuli, exempelvis muskelskada (Dayanidhi & Lieber 2014). Intressant nog 


ger styrketräning även upphov till en betydande ökning av antalet satellitceller. Även 


om styrketräning också kan leda till ett ökat antalet kapillärer i den tränade 


skelettmuskulaturen, så ökar muskelmassan oftast mer och därför minskar 


kapillärtätheten. Detta motverkas dock av att kontaktytan mellan muskelfiber och 


muskelkapillär ökar. Mängden mitokondrier ökar om styrketräningen har inslag av 


uthållighetsarbete, men mitokondrietätheten kan ändå minska om muskeltillväxten är 


stor.  


 


Transportkapacitet 


Antalet glukostransportmolekyler (GLUT-4) i skelettmuskelcellens membran ökar 


omedelbart i samband med ett träningspass och än mer efter en tids träning. Detta 


ökar känsligheten för insulin och den så kallade sockertoleransen (glukostoleransen). 


En märkbar konsekvens av detta är att uthållighetstränade individer har låga 


insulinnivåer i blodet, och den ökade insulinkänsligheten är en viktig faktor som 


bidrar till att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av både typ 2-diabetes och 
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hjärt-kärlsjukdomar/stroke. Även olika styrketräningsprogram leder till en förbättrad 


insulinkänslighet.  


 


På kapillärväggen och i muskelcellen ökar förekomsten av fettsyrebindande proteiner. 


Träning förbättrar dessutom förekomsten av särskilda transportmolekyler för fettsyror 


in i muskelcellen och in i dess mitokondrier samt transportmolekyler för mjölksyra 


(laktat) ut ur muskelcellen. Detta höjer transportkapaciteten markant. Vidare, redan 


inom några dagar, ökar aktiviteten av natrium-kaliumpumparna på muskelcellernas 


yta (enzymhastigheten i pumparnas ATP-nedbrytande enzym). Det förbättrar 


förmågan att, efter muskelarbetets slut, pumpa tillbaka det kalium som lämnat 


muskelcellen under arbetet och därmed återställa muskelns kontraktilitet.  


 


Näringslager 


Mängden inlagrade kolhydrater (i form av glykogen) och fettsyror (i form av 


triglycerider) i skelettmuskulaturen kan mer än fördubblas (glykogen tre- till 


fyrfaldigas) med uthållighetsträning. 


 


Fett- och kolhydratanvändning 


Mitokondrietätheten och därmed muskelns aeroba kapacitet ökar relativt snart efter 


träning. Redan efter 4–6 veckor kan en ökning på 30–40 procent ses (Henriksson & 


Reitman 1977). Mycket vältränade individer har 3–4 gånger så stor mitokondrievolym 


per muskelvolym än vad otränade individer har. De fettsyrenedbrytande enzymerna 


finns i mitokondrierna och därför ökar kapaciteten för fettförbränning tidigt, redan 


efter ett par veckor, i en påbörjad träningsperiod. Man kallar detta metabol 


träningsgrad, vilket innebär att kolhydrater ”sparas” och fett används i högre 


utsträckning för energiutvinning vid arbete på en given submaximal belastningsnivå. 


Dessa påtagliga skillnader i substratval beror som ovan nämnts till stor del på högre 


mitokondrietäthet och på en ökad transportkapacitet för fettsyror i cellen. 


Produktionen och koncentrationen av mjölksyra minskar drastiskt vid given 


belastning. Dessutom är buffertkapaciteten för mjölksyra förhöjd. Vid maximalt 


arbete kan dock mjölksyrakoncentrationen vara högre hos uthållighetstränade 


individer eftersom de klarar en högre arbetsintensitet till följd av träningen.  


 


Mekanismer 


Under akut arbete förändras skelettmuskelcellernas yttre och inre miljö. Hormoner 


och tillväxtfaktorer omger och binds till cellerna i ökad utsträckning. Ett exempel är 


Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) som stimulerar nybildningen av 


blodkärl. Inne i cellerna stiger temperatur, kalciumhalt och koncentrationen av ATP-


molekylens nedbrytningsprodukter, exempelvis ADP och AMP. Samtidigt sjunker pH 


och syretryck. Dessa och andra faktorer påverkar direkt och/eller indirekt en rad 


proteiner i skelettmuskulaturen (Egan & Zierath 2013). En viktig mekanism är den 


ökade fosforyleringsgraden av många cellulära proteiner, exempelvis de så kallade 


mitogenaktiverade proteinkinaserna och olika mitokondriella faktorer, vilka i sin tur 


påverkar processer som styr anpassningen till träning genom att påverka vissa geners 


aktivitetsgrad. En central faktor för att aktivera mitokondrienybildningen i 


muskelcellen till följd av träning är PGC-1 alfa (Egan & Zierath 2013). Det är en så 


kallad transkriptions-koaktivator som ökar i samband med varje träningspass och som 


samordnar aktiveringen av många gener nödvändiga för nybildningen av 


mitokondrier. Det bör tilläggas att endast de muskler som används/tränas anpassar sig, 


träningen är alltså specifik. 
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6. Hjärta 
 


Akut arbete 


Det ökade kravet på blodtillförsel till den arbetande muskulaturen leder till att både 


hjärtfrekvensen och hjärtats kontraktionskraft ökar. Den ökade kontraktionskraften 


medför att hjärtat töms bättre under systole. Mekanismen bakom hjärtaktiveringen är 


signaler både från hjärnbarken i samband med att arbetet startas och signaler från 


olika receptorer i cirkulationssystemet som säkerställer att blodtrycket ställs in på 


bestämda nivåer. Dessa signaler når hjärtat via det sympatiska nervsystemet. 


Aktiveringen av det sympatiska nervsystemet leder också till en perifer 


kärlsammandragning i kroppen, vilket resulterar i att blod shuntas från venerna till 


artärerna, att blodtrycket ökar och att blodfyllnaden av hjärtat förbättras. Hjärtats 


minutvolym ökar från 4–5 liter per minut i vila till 25–40 liter per minut under fysiskt 


arbete. Det beror främst på en ökning av hjärtfrekvensen, medan ökningen i 


slagvolym är relativt mindre. Det ökade hjärtarbetet ställer höjda krav på hjärtats egen 


blodtillförsel via koronarcirkulationen som ökar 5–8 gånger. 


 


Träningseffekter 


Regelbunden uthållighetsträning leder till en stor ökning i vänster kammares storlek 


och väggtjocklek. Den första förändringen som sker, åtminstone vid måttliga 


träningsintensiteter, är en så kallad koncentrisk hypertrofi, det vill säga en ökad 


muskelmassa utan en ökad vänsterkammarvolym. Först därefter sker en excentrisk 


hypertrofi, det vill säga en ökning av vänster kammares volym (Arbab-Zadeh et al. 


2014). Kvoten muskelmassa till kammarvolym återställs därmed till normala värden 


för vänster kammare. För höger kammare däremot tycks muskelmassa och 


kammarvolym öka parallellt.  


 


En annan förändring till följd av uthållighetsträning som ökar hjärtats slagvolym är en 


ökad uttöjbarhet av kamrarna under fyllnadsfasen. Denna förändring tycks dock kräva 


flerårig träning (Arbab-Zadeh et al. 2014). Den maximala hjärtfrekvensen minskar 


med några slag per minut till följd av regelbunden uthållighetsträning, därför förklaras 


ökningen i den maximala hjärtminutvolymen helt av att hjärtats slagvolym ökats, 


främst till följd av ökad kammarstorlek och fyllnad. Vid ett givet submaximalt arbete 


leder den ökade hjärtstorleken med träning till att pulsen sänks och slagvolymen ökar. 


Slagvolymsökningen beror också på att hjärtats kontraktilitet ökats, vilket ger en ökad 


ejektionsfraktion (den procent av hjärtats fyllnad som pumpas ut på ett hjärtslag). 


Fysiologiska förändringar till följd av uthållighetsträning som möjliggör en förbättrad 


återfyllnad av hjärtat mellan hjärtslagen innefattar en ökad blodvolym och en ökad 


procentuell del av den totala hjärtminutvolymen som dirigeras till den arbetande 


skelettmuskulaturen.   


 


Mekanismer 


En viktig mekanism bakom ökningarna i hjärtats storlek och kamrarnas volym är den 


ökade väggbelastning hjärtat utsätts för under träningspassen. Relativt sett ökar denna 


belastning betydligt mer för höger- än för vänsterkammaren. Det leder till att 


förändringarna till följd av träning oftast relativt sett är större i höger än i vänster 


kammare. Förutom att de enskilda hjärtmuskelcellerna ökat i storlek har, liksom i 
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skelettmuskulaturen, antalet kapillärer och mitokondrier blivit fler. Koronarkärlens 


dilatationsförmåga förbättras också med träning (se nedan under avsnitt 7). 


 


 


7. Kärl, blodtryck och blodflödesfördelning 
 


Akut arbete 


Det arteriella blodtrycket beror på hjärtminutvolymen och det perifera motståndet i 


kärlträdet. Under ett akut arbetspass ökar hjärtminutvolymen påtagligt (2–6 gånger) 


samtidigt som det perifera motståndet minskar kraftigt (till cirka en tredjedel), om än 


inte i samma grad som hjärtminutvolymen ökar. Detta medför att medelartärtrycket 


ökar med cirka 20–40 procent, nästan helt beroende av en höjning av det systoliska 


blodtrycket proportionellt till arbetsintensiteten. Vid maximal intensitet är 


blodtrycket, mätt över armartär, 180–240 mm Hg. Förändringen i motstånd är inte 


likformig i kroppens olika vävnader. I de arbetande musklernas och hjärtats kärl 


ändras den lokala miljön med sänkt pH, ökad temperatur och minskad syrgastillgång, 


vilket leder till en kraftig kärlvidgning med åtföljande motståndsminskning. Detta 


medför att skelettmuskulaturens andel av blodflödet i vila ökar från cirka en femtedel 


(av 4–5 liter per minut) till cirka fyra femtedelar (av 20–40 liter per minut) under 


arbete. I andra kärlbäddar, såsom mag-tarmkanal, njurar och i vilande 


skelettmuskulatur, sker en sammandragning av motståndskärlen, vilket minskar den 


relativa och absoluta genomblödningen i dessa områden. Under hårt arbete, särskilt 


om arbetet är långvarigt och sker i hög omgivningstemperatur, mottar huden en 


relativt större andel av blodflödet. Under timmarna efter ett akut arbetspass sjunker 


blodtrycket med 5–20 mm Hg under det normala viloblodtrycket.  


 


En effekt av akut arbete är en ökning av cirkulerande stamceller från benmärgen 


(Volaklis et al. 2013). Dessa antas ha betydelse för bland annat kärlnybildning 


(angiogenes) i skelett- och hjärtmuskulatur. 


 


Träningseffekter 


Regelbunden aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet sänker blodtrycket mer än 


ett enskilt blodtryckssänkande läkemedel (Fiuza-Luces et al. 2013). Länge ansågs att 


kärlen, förutom kapillärerna, var relativt passiva rör som inte kunde ändras med 


träning. Det har dock visat sig att träning påverkar funktion och struktur i både 


konduktans- och resistenskärl som försörjer de skelettmuskler som tränas och i 


hjärtmuskeln (se Green et al. 2011). Utvidgningsförmågan i motståndskärlen 


förbättras och den inre volymen i större artärer ökas. Artärer som försörjer aktiva 


områden (lårartär hos löpare, armartär hos racketspelare) har tunnare vägg hos 


vältränade än hos otränade (Thijssen et al. 2012). Tre månaders aerob fysisk aktivitet 


(främst promenad) ledde till en signifikant minskning av väggtjockleken i lårartären 


hos medelåders friska män (Dinenno et al. 2001). Endotelfunktion i kärl i delar av 


kroppen som inte tränas kan påverkas av träning i andra delar av kroppen, kanske 


beroende på ökat blodflöde under arbete (Green et al. 2011). Träning leder också till 


en ökad deformerbarhet av röda blodkroppar vilket gör att de lättare formar sig och 


tar sig igenom kärlträdets trängsta delar. Detta tillsammans med en expansion av 


plasmavolymen och ett sänkt blodvärde bidrar till en sänkning av blodtrycket.  


 


Större elastiska artärer som exempelvis arteria carotis (halsartären) och hjärtats 


kranskärl är mindre styva och mer eftergivliga hos personer som bedriver aerob fysisk 
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aktivitet (Seals 2014). Äldre som bedriver regelbunden aerob fysisk aktivitet har 


samma kärlvidgningsförmåga som yngre personer och 12 veckors regelbunden aerob 


fysisk aktivitet (rask promenad) förbättrar kärlvidgningsförmågan. Cocks et al. (2013, 


2015) jämförde kontinuerlig aerob träning (på 65 % av VO2max, 5 pass/vecka) med 


högintensiv intervallträning (5 pass/vecka) under 4 (unga män med fetma) respektive 


6 (unga män som inte var regelbundet fysiskt aktiva) veckor. De fann att båda 


träningsformerna medförde en likartad ökning av innehållet av det kärlvidgande 


enzymet kväveoxidsyntas i den skelettmuskulatur som tränats och även av den 


tränade muskulaturens kapillärtäthet. Båda träningsformerna medförde även en 


likartad minskning av kärlstyvhet i halskärlen.    


 


Det är sedan länge känt att regelbunden aerob fysisk aktivitet leder till en ökning av 


antalet kapillärer (utbyteskärl) i hjärtat och de skelettmuskler som är aktiva 


(Gustafsson & Kraus 2001).  


 


Regelbunden fysisk aktivitet leder också till en ökad känslighet i 


blodtrycksregleringen via den så kallade baroreflexen. Denna känner av blodtrycket i 


sinus caroticus i halskärlen och skickar signaler till förlängda märgen där centrum för 


blodtryck och hjärtfunktion finns. Den förbättrade baroreflexfunktionen skulle kunna 


bidra med en mer uttalad hämning av aktiviteten i det sympatiska nervsystemet med 


sänkt puls, minskat kärlmotstånd och sänkt blodtryck som följd.  


 


Mekanismer 


Genom den ”friktion” som utövas av blodets flöde mot kärlväggen (shear stress), 


induceras bland annat kväveoxidsyntas, det enzym som katalyserar bildningen av NO 


(kväveoxid). NO gör att den glatta muskulaturen slappnar av och kärlen öppnas. 


Eventuellt bidrar förbättrat antioxidantförsvar till att göra NO mer tillgängligt.  


 


Kapillärbildningen induceras sannolikt genom bildning av så kallade 


kärltillväxtstimulerande faktorer, exempelvis VEGF (vascular endothelial growth 


factor) (Gustafsson & Kraus 2001), och påverkan av cirkulerande stamceller från 


benmärgen. Tillsammans med antiinflammatoriska mekanismer och förbättrad 


antioxidantaktivitet bidrar den ökade NO-bildningen till att motverka 


arterioskleros/aterogenes (åderförkalkning/förfettning). Det sänkta blodtrycket i vila 


och vid submaximalt arbete efter regelbunden aerob fysisk aktivitet beror på en 


kombination av sänkt puls och lägre motstånd i perifera kärl. Detta orsakas dels av en 


påverkan på det autonoma nervsystemet med minskad sympatisk aktivitet och ökad 


parasympatisk aktivitet vilket förutom att sänka pulsen även avspeglas i en ökad så 


kallad hjärfrekvensvariabilitet (Fiuza-Luces et al. 2013). Dessutom minskar 


känsligheten i vissa av hjärtats β-receptorer vilket ytterligare bidrar till en 


pulssänkning. 


 


Tack vare detta och den ökade kapillariseringen kan en ännu större andel av 


blodflödet styras till de arbetande skelettmusklerna. Dessa och andra mekanismer, 


såsom ökad parasympatikusaktivitet och minskad frisättning av adrenalin och 


noradrenalin (se avsnittet om hormonsystemet), bidrar till att något sänka 


viloblodtrycket hos dem med normalt blodtryck trots en ökad blodvolym. 
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Den ökade deformerbarheten hos röda blodkroppar kan bero på den ökade 


frisättningen av hormonet erytropoetin (EPO) som ökar blodbildningen och därmed 


andelen ”yngre” och mer formbara röda blodkroppar (Connes et al. 2013). 


 


 


8. Blod 
 


Akut arbete 


Vid arbete sväller de arbetande musklerna upp något, vilket beror på att alla de 


metaboliter som bildas i muskelcellerna ”drar ut” vätska från blodet. Detta 


vätskeutträde till de arbetande musklerna minskar direkt blodvolymen något, vilket 


gör att koncentrationen av hemoglobin (blodvärdet) ökar med 5–15 procent. Efter 


arbete återgår detta igen. Förekomsten av vita blodkroppar ökar också kraftigt under 


arbete, till största delen därför att vita blodkroppar ”lösgörs” från lymfatisk vävnad, 


exempelvis lymfknutor och mjälte. 


 


Träningseffekter 


Regelbunden uthållighetsträning medför en påtaglig ökning av både plasma och 


blodkroppar, vilket tillsammans ökar blodvolymen med 10–15 procent eller mer 


(Sawka et al. 2000). Plasmaexpansionen börjar redan under den första veckan efter 


det första träningspasset. En förändring av blodkropparnas andel av blodet, som är 


mindre relativt sett, kan mätas först efter några veckor. Eftersom plasmavolymen 


expanderar mer, kommer blodkroppsandelen att sjunka på grund av utspädning. 


Därför får, paradoxalt nog kan det tyckas, en person ofta ett lägre Hb-värde efter en 


tids träning trots en högre total mängd röda blodkroppar. Den minskade viskositeten 


som följer bidrar till att sänka blodtrycket. Den ökade blodvolymen ökar det venösa 


återflödet och den slutsystoliska fyllnaden av hjärtat, vilket bidrar till att öka 


slagvolymen och sänka hjärtfrekvensen i vila och vid submaximalt arbete.  


 


Mekanismer 


Den ökade plasmavolymen beror sannolikt på hormonella faktorer som ökar 


vätskeretentionen och på en ökad syntes av albumin som binder mer vätska i plasman. 


Den ökade blodkroppsbildningen beror sannolikt på en ökning av 


erytropoetinkoncentrationen (EPO). 


 


 


9. Blodfetter 
 


Akut arbete 


Den ökade blodnivån av fetter och lipoproteiner timmarna efter en måltid anses 


utgöra en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Det har visats att denna ökning står i ett 


direkt förhållande till den tid som passerat från det senaste fysiska arbetspasset. Ett 


enstaka arbetspass (30 minuter eller längre) på måttlig intensitet sänker den 


måltidsrelaterade blodfettsökningen under 12–36 timmar. Denna effekt är större hos 


uthållighetstränade individer än hos otränade.  


 


Träningseffekter  


LDL-kolesterol (LDL-C) är en av de markörer som är starkt kopplad till risk att 


utveckla hjärt-kärlsjukdom. Det gäller även totalkolesterol (TC), som är nära kopplad 
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till LDL-C. Å andra sidan är halten HDL-kolesterol inverst kopplad till hjärt-


kärlsjukdom och således en positiv faktor. Man har också använt den totala mängden 


kolesterol som inte är HDL-kolesterol (det vill säga non-HDL-kolesterol, non-HDL-


C) som en markör som har stark koppling till hjärt-kärlsjukdom. Forskare har därför 


ofta fokuserat på ovanstående blodfetter när man undersökt effekten av regelbunden 


träning och följande redogörelse sammanfattar de genomsnittliga förändringar som 


rapporterats i litteraturen (Gordon et al. 2014).  


 


LDL-C påverkas inte nämnvärt av uthållighetsarbete eller träning, såvida inte 


träningen leder till viktnedgång, medan däremot mindre men statistiskt signifikanta 


minskningar har rapporterats till följd av styrketräning. TC minskar 2–3 procent både 


efter perioder av uthållighets- och styrketräning. HDL-C ökar 4 procent efter 


uthållighetsträning och 1 procent efter styrketräning, medan non-HDL-C minskar 2,5 


procent efter uthållighetsträning och 6 procent efter styrketräning. Uthållighetsträning 


har också visats öka partikelstorleken både i HDL- och LDL-kolesterol, vilket är 


kopplat till minskad hjärt-kärlrisk, medan inga motsvarande data finns vid 


styrketräning. De positiva blodfettsförändringar som observerats i samband med 


fysisk träning har varit starkare kopplade till träningsmängd än till träningsintensitet. 


 


Mekanismer 


Mekanismerna bakom förändringarna i blodfetter i samband med fysisk träning är 


ofullständigt kartlagda, men ökningarna i HDL-C vid uthållighetsträning har satts i 


samband med minskad HDL-nedbrytning i levern, till följd av ökad apo A-1-syntes. 


Mekanismen bakom sänkningen av den måltidsrelaterade blodfettsökningen till följd 


av ett föregående fysiskt arbete är okänd men har spekulerats kunna bero på 


arbetsrelaterad ökad lipoproteinlipasaktivitet i skelettmuskelns kapillärer (ökad fett-


clearance) alternativt ökning i leverns lipasaktivitet. 


 


 


10. Blodets koagulationsfaktorer och blodplättarnas 


egenskaper 
 


Akut arbete 


Under den första timmen efter högintensiv aerob fysisk aktivitet föreligger ofta en 


viss hyperkoagulabilitet (ökad blodlevringsbenägenhet) (Lippi & Maffulli 2009). Vid 


mer lågintensiv aktivitet är förhållandet annorlunda. Vid en jämförelse av 


kontinuerligt stillasittande med avbrutet stillasittande (2 minuters promenad var 20:e 


minut) fann man att koncentrationen av koagulationsproteinet fibrinogen sjönk 


markant av denna lågintensiva och kortvariga fysiska aktivitet (Howard et al. 2013). 


Eftersom fibrinogen är en oberoende riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom kan en sänkning 


som denna eventuellt ha klinisk betydelse.  


 


Ett arbetspass leder till en signifikant ökning av antalet blodplättar i blodet. Detta kan 


inte förklaras av den minskning av plasmavolymen som sker vid akut arbete (se 


ovan), utan beror sannolikt på en frisättning av blodplättar från olika organ, 


exempelvis mjälte, benmärg och från lungkretsloppet. En aktivering av blodplättar har 


också observerats under ett akut arbetspass, främst hos otränade personer. En sådan 


aktivering avspeglas i ökad förekomst av proteinet P-selektin på blodplättarnas yta, 


med ökad tendens till att blodplättarna klibbar ihop sig samt ökad bildning av trombin 







FYSS-kapitel BIOLOGISKA EFFEKTER  2015-02-22 


 19 


och fibrin ledande till minskad koagulationstid. Det är främst högre arbetsintensiteter 


som ger dessa potentiellt negativa effekter av fysiskt arbete. Undersökningar på 


individer med koronarsjukdom ger ett klart stöd till teorin att blodplättsaggregation 


och aktivering ökas genom fysisk aktivitet. Intressant nog tycks denna ökning inte 


hämmas av acetylsalicylsyra, vilket normalt är en effektiv behandling vid tillstånd 


med ökad blodproppstendens (El-Sayed et al. 2002).  


 


Dessa resultat kan jämföras med vad man vet angående risken att drabbas av 


hjärtinfarkt i samband med fysisk ansträngning. Det bör påpekas att det är relativt 


ovanligt att en hjärtinfarkt utlöses av fysisk ansträngning, endast cirka 5 procent av 


hjärtinfarkter sker under eller inom en timme efter fysisk ansträngning. Av dessa fall 


kan 70 procent relateras till avstängning av ett kranskärl genom en blodplättsrik 


blodpropp. Den definition av fysisk ansträngning som brukar användas i dessa 


sammanhang är en energiförbrukning som är 6 gånger högre än energiförbrukningen i 


sittande vila (6 metabola ekvivalenter eller 6 MET), vilket normalt kan sägas 


motsvara lätt joggning eller exempelvis snöskottning.  


 


Man har i olika undersökningar jämfört risken att drabbas av hjärtinfarkt under en 


slumpvis vald timme med samma risk under och inom en timme efter fysisk 


ansträngning. I flera studier har stora riskökningar i samband med fysisk ansträngning 


rapporterats (Mittleman et al. 1993, Willich et al. 1993). Resultaten gäller dock enbart 


för otränade män som sällan (mindre än en gång per vecka) utsätter sig för denna grad 


av ansträngning. Regelbunden träning utgör ett starkt skydd mot den ökade 


hjärtinfarktrisken i samband med fysisk ansträngning, och risken har beräknats vara 


endast 2,5 gånger (Mittleman et al. 1993) respektive 1,3 gånger (Willich et al. 1993) 


högre än i vila för män som tränar regelbundet (> 6 MET minst 4–5 dagar per vecka). 


För kvinnor är risken att drabbas av hjärtinfarkt under och i samband med fysisk 


ansträngning (jämfört med risken under en slumpvist vald timme utan fysisk 


ansträngning) mycket liten, och den lilla risk som rapporterats tycks försvinna vid 


regelbunden träning. För både män och kvinnor är risken att överhuvudtaget få en 


hjärtinfarkt (det vill säga alla tider på dygnet) mindre än hälften jämfört med samma 


risk hos otränade personer (Sundberg et al. 1998).  


 


Träningseffekter 


Den kraftigt minskade risken hos regelbundet tränande personer för plötsligt död eller 


akut hjärtinfarkt under ett arbetspass antyder att långvarig träning ger upphov till 


förändringar som motverkar den ökade blodplättsaggregationstendensen vid ett 


arbetspass. Detta har också visats (Wang et al. 1995). I en träningsstudie visades att 


tre månaders aerob fysisk aktivitet med två olika träningsdoser (300 eller 600 


kcal/dag) medförde en likartad minskning av koagulationsbenägenheten i båda 


träningsgrupperna (Gram et al. 2015). En faktor som visade en tendens till större 


minskning i högdosgruppen var plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) som 


hämmar nedbrytningen av blodproppar. Minskningen av PAI-1 skulle kunna vara en 


delförklaring till den minskade risken för hjärtinfarkt och stroke som regelbunden 


fysisk aktivitet leder till. 


 


En annan viktig förklaring är att mekanismen för återupplösning av blodproppar, 


fibrinolys, är ökad hos personer som tränar regelbundet (Rauramaa et al. 2001). 


Fibrinogen, som är nödvändigt för blodproppsbildning vid exempelvis en kärlskada, 


är signifikant lägre hos personer som bedriver regelbunden aerob fysisk aktivitet. De 
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lägre fibrinogennivåerna förklarar en del av den lägre risk för hjärt-kärlsjukdom dessa 


personer har (Mora et al. 2007).  


 


Benägenheten hos trombocyter (blodplättar) att ”klibba” och reagera på skada är lägre 


efter en tids regelbunden fysisk aktivitet (Lippi & Maffulli  2009). 


 


Andra möjliga förklaringar till att blodproppstendensen är minskad hos tränade 


personer kan vara att träning leder till ökade nivåer av prostaglandin, bland annat till 


följd av ökad HDL-kolesterol, och av ökad halt kväveoxid, som båda hämmar 


blodproppsbildningen. 


 


  


11. Immunsystemet och inflammation 
 


Intensiv och långvarig träning inom uthållighetsidrotter kan leda till en hämning av 


immunsystemet och ökad infektionskänslighet. Den rådande uppfattningen är att 


regelbunden fysisk aktivitet av måttlig till medelhög intensitet förbättrar funktionen i 


immunsystemet och kan minska känsligheten för infektioner. Dessutom kan påverkan 


på immunsystemet och att motverka låggradig inflammation sannolikt vara viktigt för 


den cancerförebyggande effekten av regelbunden fysisk aktivitet. 


 


Akut arbete 


För över 100 år sedan observerades att antalet leukocyter (vita blodkroppar) ökade 


efter ett maratonlopp (Larrabee 1902) och att neutrofila granulocyters förmåga att 


fagocytera minskade (Abbot & Gildersleeve 1910). Senare forskning har visat att det 


under ett akut arbetspass sker en ökning av de flesta leukocytpopulationer i blodet, 


främst neutrofila granulocyter och NK-celler (natural killer) och det föreligger även 


en kraftig lymfocytmobilisering till blodet.  


 


I efterförloppet av ett intensivt arbetspass finns emellertid ofta en period av försvagad 


immunfunktion med minskad NK-cellsaktivitet och nedsatt lymfocytmängd samt en 


nedsatt cellmedierad immunitet och specifik antikroppsproduktion (Hoffman-Goetz et 


al. 2012). Denna immunosuppression är även tydlig i flera organ, till exempel hud, 


slemhinnor i övre luftvägarna, lungor, blod samt muskel och tycks utgöra ett ”öppet 


fönster” av försämrad immunitet, genom vilket virus och bakterier kan komma in och 


få fotfäste i kroppen. Immunosuppressionen kan bestå 3 till 72 timmar efter ett hårt 


träningspass, beroende på vilka immunologiska markörer som mäts (Nieman 2000).  


 


Hos idrottare kan risken att utveckla en klinisk infektion i denna situation vara 


speciellt stor vid exempelvis exponering till ny patogen flora på resor, vid sömnbrist, 


mental stress, dålig mathållning etcetera. Man har visat att koncentrationerna av 


immunglobulin A (IgA) och M (IgM) i saliv inte påverkas av arbete med måttlig 


intensitet men går ned kraftigt omedelbart efter ett hårt träningspass, varefter de 


återgår till normalnivåer inom 24 timmar (Gleeson 2000). Långvarig intensiv träning 


kan dock resultera i en kronisk sänkning av dessa nivåer. Detta ökar risken för 


luftvägsinfektion, och det har föreslagits att mätningar av IgA och IgM i saliv under 


hårda träningsperioder kan vara ett sätt att hålla infektionsrisken under viss kontroll. 


 


Makrofager är viktiga celler i immunsystemet för fagocytos, elimination av 


mikroorganismer och tumörceller samt för T-lymfocytmedierad immunitet. Det finns 
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preliminära belägg för att fysiskt arbete kan stimulera makrofagernas funktion på de 


förstnämnda områdena, och möjligen reducera T-lymfocytmedierad immunitet. Hård 


träning har också visats kunna ge upphov till förhöjda nivåer av flera både pro- och 


antiinflammatoriska cytokiner, cytokinhämmare och kemokiner. Ökningen av 


cytokinet IL-6 efter ett arbetspass är speciellt kraftig, men betydelsen av denna ökning 


är fortfarande oviss. Det är välkänt att fysisk aktivitet leder till en aktivering av 


endogena opioidpeptider, vilka sannolikt också har en roll i immunsystemet. 


 


I sjukvården används bestämning av C-reaktivt protein (CRP) som en markör för 


inflammationsstatus och vid misstanke om infektion. Vid akut arbete stiger CRP 


troligen som en följd av att cytokinet IL-6 ökar kraftigt och stimulerar till frisättning 


av CRP. 


 


Träningseffekter 


Forskningen rörande sambandet mellan fysisk träningsgrad, immunsystemet och 


känslighet för infektioner och andra sjukdomar är fortfarande i en tidig fas och det är 


ofta svårt att dra säkra slutsatser av de resultat som är tillgängliga i litteraturen. I 


vilotillståndet tycks tränade och otränade individer uppvisa relativt små skillnader i 


immunsystemet, med undantag av NK-cellernas aktivitet, som vanligtvis är högre hos 


vältränade individer.  


 


Förutom dessa förändringar med ”lagom” träning har man hos övertränade individer, 


som resultat av långvarig intensiv träning, också observerat nedsatt funktion hos 


neutrofila granulocyter samt nedsatta koncentrationer av NK-celler (Nieman 2000). 


 


Det har visat sig att ett lågt CRP är förknippat med lägre risk för hjärtinfarkt och 


stroke. Det finns ett omvänt samband mellan mängden fysisk aktivitet och IL-6/CRP 


med lägst nivåer hos de mest aktiva och träning leder till en sänkning av systemisk 


låggradig inflammation mätt som CRP (Kasapis 2005). I en studie av män med 


obesitas som fick genomgå ett ”wellness” program innefattade fysisk träning under en 


månad minskade CRP signifikant även efter ett år vilket inte skedde i kontrollgruppen 


(Andersson 2008).  


 


Mekanismer 


De förändringar som sker vid akut arbete har relaterats till den immunstimulerande 


funktionen av måttligt till intensivt fysiskt arbete och förflyttning till blodbanan av 


olika lymfocytpopulationer från mjälten och annan lymfoid vävnad (Hoffman-Goetz 


et al. 2012).  


 


Den sänkning av inflammationsmarkören CRP som sker med regelbunden aerob 


fysisk aktivitet kan bero på en minskad koncentration av IL-6 i kombination med en 


minskning av mängden fettväv, särskilt bukfett. Bukfettet anses ha en särskilt uttalad 


inflammationsökande verkan. Dessutom kan det förbättrade antioxidantförsvaret bidra 


till lägre förekomst av fria syreradikaler vilket ytterligare dämpar 


inflammationsgraden.  
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12. Rörelseapparaten 
 


Skelettet 
Effekter av akut arbete och träning 


Maximal benmassa nås i 20–30-årsåldern för både män och kvinnor och minskar 


sedan långsamt med ökande ålder. Förutom att kvinnor har en högre relativ 


benmasseförlust med åldern sker också en kraftig sänkning av benmassa i samband 


med menopausen. Detta gör att kvinnor efter menopausen har en betydligt mindre 


benmassa än män. Med benmassa menar man i flertalet undersökningar av den fysiska 


aktivitetens betydelse benets mineraltäthet eller mineralinnehåll. Mineraltätheten kan 


mätas genom kvantitativ datortomografi, ultraljudsdensitometri eller 


röntgenabsorptiometri (DXA) på valda delar av skelettet eller hela kroppen. Man vet 


också att benets storlek (volym), struktur och proteininnehåll påverkas av mekanisk 


belastning och det har observerats att dessa variabler ofta kan vara mer informativa, 


eftersom bentäthetsmätningar kan underskatta förstärkningen av benstrukturen till 


följd av träning. 


 


Benvävnaden ombildas kontinuerligt genom nedbrytning (resorption) och 


uppbyggnad (syntes), varvid balansen mellan dessa två processer avgör om en 


nettouppbyggnad eller nedbrytning sker. Hur stor benmassan slutligen blir är 


dessutom beroende av utgångspunkten och tiden. Den gängse uppfattningen är att 


balansen bestäms av den mekaniska belastning bencellerna utsätts för (micro-strain), 


samt att underbelastning leder till minskad och överbelastning till ökad benmassa. 


Exempel på viktiga faktorer är hur ofta belastningen upprepas, belastningens riktning, 


varaktighet och hastighet. Exempelvis är dynamisk belastning med högre hastighet 


mer betydelsefull än statiska belastningar eller belastningar med låg hastighet. Det 


finns också data som tyder på att varierande typ av belastning kan vara mer effektiv 


än ett upprepande av samma belastning. Vad som i en given situation utgör 


tröskelbelastningen för att bensyntesen ska överstiga resorptionen är beroende av ett 


flertal faktorer, till exempel nivåer av kalcium, D-vitamin och hormoner. När 


mekanisk belastning kombineras med ökning i östrogen- eller androgennivåer, blir 


påverkan på nybildningen av ben större än om varje faktor får verka separat. För 


kvinnan är därför normal äggstocksfunktion mycket viktig för skelettets utveckling. 


 


Mot denna bakgrund kan det förväntas att det är arbetets intensitet snarare än dess 


duration som är viktig för att uppnå en ökad bentäthet, och att det är träningsformer 


med hög momentan belastning på benet (high impact) som är speciellt effektiva. 


Bland idrottsaktiva kvinnor och män ser man också störst mineraltäthet inom sporter 


som ger stötbelastning, såsom tyngdlyftning, aerobics, squash, volleyboll och fotboll. 


Skillnaden i bentäthet hos tränade jämfört med otränade kontrollpersoner, eller i 


slagarm jämfört med icke-slagarm hos tennis- och squashspelare, ligger vanligen i 


storleksordningen 10–20 procent, medan förändringar i benvävnadens volym och 


styrka kan vara större. 


 


Man vet att intensiv fysisk träning i ungdomsåren, som involverar mekanisk 


belastning på skelettet, ger större, starkare och mineraltätare ben och att denna effekt 


är större om träningen påbörjas tidigt. Om träningen startar i vuxen ålder erhålls 


endast små förbättringar av bentätheten. Trots detta har man klart visat att risken för 


höftfraktur är minskad hos tränade individer, medan det är ofullständigt känt om 


träning i vuxen ålder skulle minska andra typer av frakturer relaterade till osteoporos. 
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Å andra sidan kan monotona upprepningar av samma belastning över tiden ge 


mikroskopiska skador som försvagar benet och så småningom ger upphov till så 


kallade stressfrakturer. Ett intressant fynd är att veterancyklister, med många år av 


träning bakom sig, har signifikant lägre bentäthet än jämnåriga kontroller och därför, 


trots att de är mycket fysiskt vältränade, har en ökad risk att drabbas av benskörhet 


med ökande ålder. Hos kvinnor kan också intensiv träning, såsom långdistanslöpning, 


leda till försämrad bentäthet, sannolikt på grund av hormonella förändringar, möjigen 


i kombination med lågt energiintag. Man vet inte säkert om träning med låg till 


måttlig intensitet också kan ge en positiv effekt på skelettet. Vad gäller icke 


viktbärande aktivitet, till exempel simning, leder sådana aktiviteter normalt inte till 


ökad bentäthet. 


 


Mot bakgrund av att hälften av alla kvinnor och en tredjedel av alla män kommer att 


drabbas av en benskörhetsfraktur under sin livstid är det av stort intresse att veta om 


det går att bygga upp ett starkt skelett under ungdomsåren som kan skydda mot 


fraktur senare i livet. Tillgängliga data tyder dock inte entydigt på att någon sådan 


kvarstående skyddseffekt föreligger, och det har rapporterats att risken för fraktur hos 


tidigare idrottsaktiva inte är lägre än hos tidigare icke idrottsaktiva. Å andra sidan har 


det under de senaste åren publicerats studier som stöder hypotesen att fysisk aktivitet i 


tonåren och den tidiga vuxenåldern verkligen är kopplad till högre bentäthet sent i 


livet, exempelvis för ländkotor och proximalt lårben efter menopausen hos kvinnor, 


liksom för ländkotor och lårben hos äldre män, vilket i sin tur skulle kunna minska 


risken för fraktur i ett längre perspektiv (för fördjupning se Nikander et al. 2010, 


Bolam et al. 2013). 


 


Mekanismer 


Det har spekulerats i att en blodflödesökning i benvävnaden i samband med 


belastning är en viktig faktor för att säkerställa en ökad näringstillförsel. Det ökade 


blodflödet till skelettet i samband med ett fysiskt arbete har också som nämnts ovan 


visats vara av betydelse för en ökad mobilisering stamceller från benmärgen, även om 


betydelsen av detta för närvarande är oklar. 


 


Bindväv i senor och i skelettmuskeln 
Effekter av akut arbete och träning 


Den kraft som bildas genom kontraktion av skelettmuskulaturens kraftgivande 


kontraktila filament fortleds till skelettet genom skelettmuskelns extracellulära 


bindvävsnätverk (matrix) och senans bindväv. Genom att det är denna bindväv som 


utgör själva länken mellan muskelvävnad och skelett har den en nyckelroll i 


rörelseorganens funktion och dess egenskaper påverkar i hög grad hur effektivt en 


muskelkontraktion översätts till rörelse.  


 


Bindväven är främst uppbyggd av proteinet kollagen. Kollagenmolekylerna 


produceras i bindvävens celler, fibroblaster. Den huvudsakliga kollagentypen i senor 


är kollagen typ 1, medan kollagenet i skelettmuskelns bindväv består av ett flertal 


kollagentyper, mest typ 1 eller typ 3. Bindväven svarar på ökad belastning med en 


ökad kollagensyntes, medan immobilisering ger motsatt effekt. Det är främst studerat 


i senornas och mindre i skelettmuskulaturens extracellulära bindväv.  


 


Fysisk inaktivitet leder förutom till en minskad kollagensyntes i senan även till en 


ökad nedbrytning av bindväv, till följd av aktivering av nedbrytande proteasenzymer, 
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exempelvis matrix metalloproteinas-2 (MMP-2) (Dideriksen 2014). Det krävs 


vanligen flera månaders fysisk inaktivitet innan en senas tvärsnittsyta reduceras. Trots 


det försämras en senas mekaniska egenskaper, till exempel senans styvhet, redan efter 


några veckors muskulär inaktivitet. Muskulaturens bindväv påverkas snabbare av 


muskulär inaktivitet än bindväven i senor och halten av kollagen 3 och 4 minskar 


redan efter 48 timmars inaktivitet. Sådana inaktivitetsrelaterade bindvävsförändringar 


återställs på någon till några månaders träning som medför ökad belastning på senan.  


 


Man har visat att så lite som en timmes senbelastande träning leder till en markant 


ökning i proteinsynteshastigheten för kollagen. Dock sker en liknande tidig ökning 


även av kollagenets nedbrytningshastighet, men denna effekt avtar efter längre tids 


träning. Detta förklarar observationer som visar att en markant nettosyntes av ny 


bindväv ofta kräver flera veckors eller månaders träning, det vill säga den ökade 


nedbrytningen som är mest uttalad i början av en träningsperiod motverkar den ökade 


nybildningen av bindväv under den första delen av en träningsfas (Dideriksen 2014). 


De kraftiga senor som karakteriserar vältränade personer efter långvarig träning ger 


en ökad hållbarhet eftersom belastningen per tvärsnittsyta minskar. 


 


Mekanismer 


Lysyl oxidas är ett enzym som bidrar till att bilda tvärbryggor mellan 


kollagenmolekyler och som på så sätt bidrar till en senas styvhet. Enzymet har visats 


minska efter en period av senavlastning och öka efter senbelastande träning. Ett flertal 


tillväxtfaktorer och inflammationsmediatorer påverkar de förändringar som sker i 


bindvävens kollagenomsättning som svar på ökad eller minskad fysisk aktivitet. Det 


saknas dock i dag kunskaper om de närmare detaljerna i denna reglering, men det har 


spekulerats i att olika inflammationshämmande läkemedel, genom att minska halten 


av dessa inflammationsmediatorer, negativt skulle kunna påverka balansen mellan 


kollagensyntes och nedbrytning. 


 


Brosk 
Effekter av akut arbete och träning 


Isolerade broskceller svarar på mekanisk belastning och en ökad belastning av 


cykliskt varierande typ leder i organbad till ökad nettosyntes av extracellulärt matrix i 


broskvävnad. Däremot leder statisk belastning vanligen till minskad 


matrixproduktion. I djurförsök har både intensiv fysisk aktivitet å ena sidan, och total 


immobilisering å den andra, visat sig leda till artrosliknande förändringar. Intensiv 


och långvarig fysisk aktivitet hos människa är sannolikt också kopplad till artros i höft 


och knä.  


 


Broskvävnadens funktion är kopplad till samspelet mellan vävnadsmatrix och den 


extracellulärvätska som är bunden till proteoglykanmolekyler i broskvävnaden. 


Belastning leder till deformation av brosket med vätskeutflöde från vävnadsmatrix till 


omgivningen, vilket normaliseras under timmarna efter arbetet. Efter 100 


knäböjningar hos människa har det rapporterats att denna normalisering kräver mer än 


90 minuter. Man kan således anta att balansen mellan deformation och restitution är 


en viktig faktor, och om denna hålls på en lämplig nivå kan skador på brosket i 


samband med fysisk aktivitet sannolikt undvikas. Vad som är en lämplig nivå kan 


sannolikt variera betydligt beroende på olika faktorer, exempelvis ledanatomi och 


ledrörlighet. Det finns forskningsresultat som tyder på att rörelseterapi (träning med 
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olika rörelser för att upprätthålla led- och muskelfunktion) och passiv rörelseträning 


har en positiv inverkan på broskvävnad genom att påskynda restitutionsfasen. 


 


Mekanismer 


Syntesen av broskets extracellulärmatrix påverkas av mekanisk belastning på så sätt 


att broskcellernas ämnesomsättning ställs om från anabola till katabola (nedbrytande) 


processer och vice versa vid mekanisk belastning av olika typ. Man har visat att 


excentrisk muskelbelastning exempelvis utförslöpning som ger högre belastning på 


knäleden jämfört med koncentrisk belastning, minskar viabiliteten i knäbroskets 


broskceller (Hamann et al. 2014). Detta skulle kunna tala för att excentrisk 


knäbelastning skulle vara predisponerande för knäartros, men man har också visat att 


regelbunden träning med excentrisk belastning aktiverar motverkande, skyddande 


mekanismer vilket gör bilden komplicerad och slutsatserna ännu osäkra. 


  


 


13. Lungor och gasbyte 
 


Akut arbete 


Vid lågintensivt arbete ökar främst storleken på varje andetag (tidalvolymen). Vid 


mer högintensivt arbete ökar andningsfrekvensen alltmer. Sammantaget gör detta att 


andningsminutvolymen ökar från 6–8 liter per minut i vila till upp till 150 liter per 


minut hos otränade och upp till 200 liter per minut hos vältränade personer under 


maximalt arbete. Under arbete konsumeras stora mängder syrgas och det bildas 


ungefär lika mycket koldioxid. Trots den kraftigt ökade koldioxidbildningen sjunker 


koldioxidinnehållet i arteriellt blod och i utandningsluften vid maximalt arbete. Detta 


beror på att andningsminutvolymen har ökat 15–30 gånger samtidigt som 


koldioxidbildningen ökat endast 10–15 gånger. Extraktionen av syrgas ur arteriellt 


blod ökar från cirka 25 procent i vila till över 75 procent under hårt arbete. 


 


Träningseffekter 


Träning förbättrar andningsmuskulaturens uthållighet. Detta sker genom anpassning 


på samma sätt som i annan skelettmuskulatur som tränas (se ovan). Blodtrycket i 


lungartären är lägre efter en periods regelbunden aerob fysisk aktivitet. 


 


Efter veckor till månaders regelbunden aerob fysisk aktivitet är den maximala 


andningsminutvolymen vid maximalt arbete större, medan vid submaximalt arbete 


andningsfrekvens, tidalvolym och andningsminutvolym är påtagligt lägre. Lungans 


blodflödesfördelning ändras och det blir en bättre synkronisering mellan 


genomblödning och luftventilation. Särskilt de övre delarna av lungorna, som i otränat 


tillstånd har betydligt större ventilation än genomblödning, får ett större blodflöde. 


Detta kan vara en huvudbidragande orsak till att lungans gasdiffusion förbättras. 


 


Huruvida lungornas storlek eller arkitektur kan ändras påtagligt med långvarig och 


intensiv träning är inte undersökt systematiskt men är inte särskilt sannolikt. Möjligen 


skulle träning under uppväxten kunna påverka lungornas utveckling något.  


 


Mekanismer 


De sannolika underliggande förklaringarna bakom träningsförändringarna i 


andningsmuskulaturen är desamma som för annan muskulatur (se ovan). Vad gäller 
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den förbättrade blodflödesfördelningen i lungan kan den bero på den ökade 


blodvolymen i kombination med ändrade egenskaper i lungans kärl. 


 


 


14. Kroppssammansättning och fettväv – metabolism 


 
Bakgrund 


Den kraftiga ökning av övervikt och fetma som ägt rum i västvärlden under de senaste 


decennierna har kopplats till en ökande inaktivitet, även om den relativa betydelsen av 


minskad fysisk aktivitet gentemot förändrat kaloriintag och måltidsmönster är osäker. 


Energiåtgången vid löpning på plan mark är i storleksordningen 1 kcal per kg 


kroppsvikt och kilometer, medan motsvarande värde för gång är 20–25 procent lägre. 


En timmes gång (5 km) motsvarar således 300–350 kcal, det vill säga 10–15 procent 


av den dagliga energiförbrukningen hos en genomsnittlig man (2 800 kcal per dygn) 


eller kvinna (2 100 kcal per dygn).  


 


Att det är svårt och näst intill omöjligt att på individnivå förutsäga hur ökad fysisk 


aktivitet kommer att påverka kroppsvikt och kroppssammansättning belyses av det 


faktum att tre glas (3 x 2 dl) läskedryck som kanske konsumeras i samband med 


träningen också motsvarar 10 procent av dygnsbehovet av energi. Det har angivits att 


amerikanska 20–40-åringars ökade medelvikt under 1990-talet (cirka 7–8 kg på 8 år) 


kunde ha undvikits om man i medeltal förbrukat 100 kcal mer energi (eller 


konsumerat 100 kcal mindre föda) varje dag. Det motsvarar bara 15–20 minuters 


promenad eller ett glas läskedryck. 


 


Aptiten kan på olika sätt påverkas av fysisk aktivitet (Deighton et al. 2014, Schubert 


et al. 2014). Låga energinivåer, exempelvis lågt leverglykogen, och låga nivåer av 


insulin i plasma, något som ofta ses efter ett arbetspass, stimulerar aptiten via 


neuropeptid Y-frisättande neuron i centrala nervsystemet. Å andra sidan kan intensivt 


arbete sänka aptiten genom frisättning av CRH (kortikotropin-frisättande hormon) 


från hypotalamus med anorektisk effekt.  


 


Förutom vårt vanliga vita fett finns, speciellt hos nyfödda, en speciell form av fettväv, 


brunt fett, som inte tjänar som energilager utan är specialiserad för värmealstring. En 


liknande fettvävstyp, beige fett (även kallad brite), finns i mindre utsträckning hos 


vuxna individer. Eftersom detta fett kan liknas vid ett litet värmeelement med hög 


energiförbrukning har det föreslagits ha en roll i viktkontrollen. Detta är dock ännu 


okänt (Irving et al. 2014). Man vet inte heller hur det beiga fettet påverkas av akut 


arbete och träning, även om man har spekulerat om att mängden beige fett skulle öka 


med långvarig uthållighetsträning såsom observerats i djurstudier. De studier som 


hittills utförts på människa har dock utfallit negativt. 


 


Akut arbete 


Fettväven har en viktig roll under fysiskt arbete eftersom det är en källa för fettsyror 


som frisätts därifrån för att förbrännas i den arbetande skelettmuskulaturen. 


Fettsyrornas betydelse som energisubstrat för muskelarbetet ökar vid långvarigt 


fysiskt arbete, när kroppens kolhydratdepåer börjar sina. Detta gäller dock inte vid 


högre submaximala arbetsbelastningar, där en hög kolhydratförbränning är nödvändig 


för att kunna behålla arbetsintensiteten. Under fysiskt arbete är det främst den ökade 
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aktiveringen av det sympatiska nervsystemet och blodets minskade insulinhalt som 


stimulerar fettsyrefrisättningen. Blodflödet i fettväven ökar under fysiskt arbete 


jämfört med i vila, men sänks igen till följd av kärlsammandragning vid mycket 


intensivt arbete. Det senare har spekulerats medföra att fettsyrefrisättningen minskar, 


vilket skulle vara ändamålsenligt eftersom fettförbränningen är låg under mycket 


intensivt arbete.  


 


Träningseffekter 


På populationsnivå är kunskapen om hur regelbunden fysisk aktivitet påverkar 


kroppssammansättningen mera säker och ett flertal stora sammanställningar med 


observationstid på 3–4 månader visar att olika träningsprogram kan förväntas ge en 


nedgång i fettvikt med i medeltal 0,1 kg per vecka. Nedgången i fettvikt är som regel 


alltid större än nedgången i kroppsvikt, och kroppsvikten förändras ofta inte alls på 


grund av en ökad muskelmassa (Millstein 2014). Nedgången i fettvikt ses hos båda 


könen. Även om en tendens till större nedgång ses hos män, kan man inte med 


säkerhet säga om någon könsskillnad föreligger. 


 


Det finns belägg från studier på råtta att det sker träningsförändringar i fettväven 


liknande de som ses i skelettmuskulaturen, med ökningar i både mitokondriell 


enzymaktivitet och i halten av glukostransportprotein (GLUT-4). En skillnad mot 


skelettmuskulaturen (där träning ger en minskning) är att det i fettväven sker en 


ökning med träning av enzymet hormonkänsligt lipas (HKL), det vill säga det enzym 


som ansvarar för frisättningen av fettsyror (lipolys) till blodet. Detta överensstämmer 


med undersökningar i organbad på fettceller från människa och råtta, där man kunnat 


visa att adrenalin (som stimulerar HKL) ger upphov till betydligt större frisättning av 


fettsyror i fettceller som tagits från tränade individer än i fettceller från otränade. Man 


vet att övervikt leder till sänkt HKL-koncentration i fettväven, men att 


koncentrationen ökas i samband med fasteperioder. Den ökade adrenalineffekten på 


frisättningen av fettsyror hos tränade individer kan emellertid även bero på en ökad 


halt av enzymet adenylatcyklas i fettcellerna. Adenylatcyklas förmedlar adrenalinets 


effekter genom att ge upphov till budbärarmolekylen cykliskt adenosinmonofosfat, 


cAMP. Antalet receptorer för adrenalin på fettcellernas yta påverkas dock sannolikt 


inte av träning. Till en del kan den ökade fettnedbrytningsaktiviteten i fettväv från 


tränade individer ses som en kompensation för en lägre total fettvävsmassa. 


 


Under det senaste decenniet har man upptäckt att fettväven är betydligt mer 


metaboliskt aktiv än vad man tidigare kände till. Man vet i dag att flera potenta 


peptider frisätts från fettväven och har viktiga effekter på andra organ i kroppen. Två 


sådana peptider är leptin, som har en anorektisk effekt på energibalansen och även 


påverkar sockeromsättningen, och adiponectin, som stimulerar fettförbränningen. 


Fettväven frisätter också många proteiner, adipokiner, som antingen bidrar till 


inflammation (proinflammatoriska som tumour-necrosis factor-α, TNF-α) eller 


hämmar inflammationsbenägenheten (antiinflammatoriska som interleukin-10) 


(Golbidi & Laher 2014). Man har visat att blodnivåer av markören för systemisk 


kronisk låggradig inflammation (diskuterades i avsnitt 11), C-reaktivt protein CRP, är 


direkt korrelerad till central fetma, exempelvis mätt som bukomfång eller ”waist-to-


hip ratio”. Denna korrelation finns för både subkutant bukfett och för djupare 


liggande inälvsfett.  
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Som nämndes i avsnitt 11 leder, förutom viktnedgång, även fysisk träning till att CRP 


sjunker, troligen genom att den fysiska träningen frisätter inflammationshämmande 


cytokiner. Angiotensinogen (AGT) bildat i fettväv påverkar blodtrycket, och kan ha 


en roll i den blodtrycksökning som ses hos överviktiga individer. Det är inte klarlagt 


hur fysisk aktivitet och träning påverkar dessa faktorer, men den minskade fettmassan 


som ses med träning kan förväntas minska dessa faktorers betydelse. Leptin har 


studerats i flera undersökningar, men det tycks inte finnas någon entydig påverkan av 


arbete eller fysisk träning på leptinnivåer. Man har dock observerat minskade 


plasmanivåer av TNF-α hos tränade personer, vilket är av intresse eftersom TNF-α 


bildad av fettväven anses ge försämrad vävnadskänslighet för insulin, främst i 


skelettmuskulaturen (Golbidi & Laher 2014). En minskad halt av TNF-α skulle därför 


kunna bidra till den ökade insulinkänslighet som träning medför. 


 


 


15. Nervsystemet 
 


Även om allt fler humanstudier publiceras vad gäller nervsystemets påverkan av 


fysisk aktivitet, hämtas mycket kunskap kring effekter av akut arbete och träning på 


hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver från studier på djur.  


 


Det finns ett starkt positivt samband mellan aerob kapacitet och kognitiv funktion, 


vilket visats i bland annat svenska mönstringsstudier (Åberg 2009). Storleken på 


hippocampus, en hjärnstruktur med stor betydelse för bland annat arbetsminne och 


rumsligt minne, är relaterad till aerob kapacitet och minnesfunktioner (Chaddok et al 


2010) och ökar i storlek parallellt med förbättrat minne efter 1 års regelbunden aerob 


fysisk aktivitet (Erickson et al 2011). 


 


Akut arbete 


Hjärnan har under arbete en total ämnesomsättning och ett totalt blodflöde som ökar 


något (~ 20 %) från vila till lågintensiv fysisk aktivitet och som sedan inte ökar 


nämnvärt vid ökande arbetsintensitet. Dock ökar under arbete aktiviteten i hjärnceller, 


ämnesomsättningen och blodflödet i de områden som sköter motorik, synintryck, 


balans och hjärt-kärlfunktion samt andningsfunktion mätbart. Allra mest ökar 


ämnesomsättningen i lillhjärnan (Voss 2013). Glukoskoncentrationen ökar 


interstitiellt i CNS oavsett blodsockerkoncentrationen. Hjärnan använder, förutom 


glukos, laktat (mjölksyra) som energisubstrat vid intensivt arbete. Frisättningen av 


tillväxtfaktorer såsom BDNF, som ökar 2–3 gånger, och neurotransmittorer 


(signalsubstanser) såsom dopamin, serotonin och glutamat i olika delar av hjärnan 


påverkas under fysiskt arbete. Dessa kan på olika sätt bidra till att öka vakenhetsgrad, 


koncentrationsförmåga och minska aptit och energiintag, särskilt efter högintensiv 


aerob fysisk aktivitet.  


 


Träningseffekter 


Regelbunden fysisk aktivitet påverkar ett flertal olika funktioner i människans 


nervsystem. Funktioner kopplade mer omedelbart till den fysiska aktiviteten 


förbättras, exempelvis koordination, balans och reaktionsförmåga. Detta ökar 


funktionsförmågan, vilket kan bidra till det ökande välbefinnande som är förknippat 


med regelbunden fysisk aktivitet. Dessutom bibehålls kognitiv förmåga (särskilt 


exekutiva funktioner, minne, planering och koordination av uppgifter) bättre, 


sömnkvaliteten förbättras, depressionssymtom minskar och självkänslan förbättras.  
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Djurförsök har visat att tillväxtfaktorer av betydelse för celler i det centrala 


nervsystemet påverkas av fysisk aktivitet (Cotman 2002). I hippocampus (viktig för 


bland annat minnesbildning) ökar genexpressionen av ett stort antal faktorer och den 


aktivitetsberoende synaptiska plasticiteten eller känsligheten är ökad (Voss 2013). 


Exempelvis ökar förekomsten av IGF-1, en mycket betydelsefull tillväxtfaktor. 


Förekomsten av noradrenalin ökar i hjärnan.  


 


Det finns dessutom studier som visar att nybildningen av hjärnceller, bland annat i 


hippocampus, ökar hos djur som får springa (van Praag 1999). Dessa djur uppvisar 


dessutom en förbättrad inlärningsförmåga. Andra studier har visat att 


kärlnybildningen ökar i ett stort antal områden i hjärnan efter träning, vilket har 


betydelse för näringsförsörjning och hjärnans funktion och hälsa. I celler i det perifera 


nervsystemet har det i djurstudier visats att markörer för oxidativ förmåga/aerob 


kapacitet ökar. Dessutom finns det fynd som indikerar att cellstorleken kan öka med 


regelbunden fysisk aktivitet. 


 


Styrketräning ökar förmågan att rekrytera och aktivera motoriska enheter vilket bidrar 


påtagligt till den styrkeökning som sker under de första 4–8 veckorna med 


regelbunden muskelstärkande fysisk aktivitet.  


 


Mekanismer 


Den ökade metabolismen som är förknippad med en större aktivitet i delar av 


hjärnans, i ryggmärgens och i det perifera nervsystemets celler medför en påverkan på 


genaktivitet, till del orsakad av en ökad produktion av tillväxtfaktorer som BDNF, 


IGF-1, VEGF, NGF och galanin i både hjärna och ryggmärg (Dishman 2006). Dessa 


tillväxtfaktorer bidrar sannolikt till att skydda hjärnceller och att öka nybildningen av 


dem. Eventuellt kan lokal hypoxi driva på bildningen av nya blodkärl kring 


hjärncellerna. 


 


  


16. Huden  
 


Akut arbete 


Under akut arbete, särskilt långvarigt arbete i värme, ökar hudens genomblödning 


markant och svettningsgraden kan flerfaldigas. En vältränad person kan under 


högintensivt arbete ha en hudgenomblödning på sammanlagt 4 liter per minut och 


utsöndra 2–3 liter svett per timme (Laughlin 2012). Olika hormoner påverkar 


svettkörtlarna så att salt sparas i stor utsträckning. 


 


Träningseffekter 


Aerob fysisk aktivitet leder till en förbättrad genomblödning av huden. Detta kan 


exemplifieras med att hudblodflödet vid en viss kroppstemperatur, exempelvis 38 


grader, är högre efter 12 veckors aerob fysisk aktivitet (Laughlin 2012). Den ökade 


genomblödningsförmågan beror sannolikt på förbättrad endotelial funktion.  


 


Dessutom förbättras svettningsfunktionen och därigenom värmeregleringsförmågan. 


Därför har en vältränad person en bättre värmetolerans vid vila och under arbete. 


Detta beror bland annat på förändrad genomblödning och på ändrad genexpression i 
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svettkörtlarnas celler. Regelbunden fysisk aktivitet minskar den subkutana 


fettmängden. 


 


 


17. Mag-tarmkanalen och levern 
 


Akut arbete 


Mag-tarmkanalen påverkas på många sätt under och efter akut arbete. Vid hårt arbete 


förekommer symtom som magvärk, diarré med mera. Det är inte lätt att avgöra i 


vilken grad sådana symtom har med stress, kost- och vätskeintag eller den fysiska 


ansträngningen att göra. Magsäckens tömningsfrekvens minskar, allra mest vid hårt 


arbete. Förutom tarmrörelser, digestion och absorption påverkas mag-tarmkanalens 


blodflöde, dess sekretion av hormoner och andra faktorer. Speciellt vid intensivt och 


långvarigt uthållighetsarbete kan hos vissa individer mag-tarmkanalens blodflöde 


minska så kraftigt att tarmen blir underperfunderad, vilket kan resultera i att 


tarmväggens barriärfunktion störs och tarmepitelet skadas. Dessa individer avråds 


därför från att delta i långvarig intensiv uthållighetsträning.  


 


Dessutom påverkas magsäckens lymfoida vävnad och slemhinnans immunologiska 


funktioner, exempelvis IgA. Under arbete ökar levern sin glykogennedbrytning vilket 


bidrar till att upprätthålla blodsockerkoncentrationen på normal nivå. Levern kan 


också vid långvarigt arbete nybilda glukos i den process som kallas glukoneogenes. 


3–5 gram glukos per timme kan bildas i denna process. Levern har en viktig roll i 


fettomsättningen, men det är ofullständigt känt hur akut fysiskt arbete påverkar denna 


viktiga process. 


 


Träningseffekter 


En vältränad person har en högre tömningsfrekvens av magsäcken. Risken för 


bildning av gallsten minskar dessutom. Uthållighetsträning kan sägas reducera risken 


för att långvarigt uthållighetsarbete leder till att mag-tarmkanalens blodflöde minskar 


till skadliga nivåer, eftersom blodkärlssammandragningen vid given arbetsintensitet 


minskar. I praktiken är det dock just uthållighetstränade individer som utsätter sig för 


långvarigt intensivt uthållighetsarbete och därför utsätter sig för risken att drabbas av 


underperfusion av tarmen. Det är väl känt att regelbunden uthållighetsträning ökar 


insulinkänsligheten i skelettmuskulaturen, däremot är det ofullständigt känt hur 


leverns insulinkänslighet påverkas. Däremot vet man att leverns upptag av fettsyror 


minskar efter en period av uthållighetsträning. Detta är sannolikt en positiv effekt som 


minskar risken för fettinlagring i levern. 


 


 


18. Hormonsystemet 
 


Akut arbete 


Akut fysisk aktivitet påverkar ett stort antal hormonsystem och medför ökad 


plasmakoncentration av exempelvis katekolaminerna adrenalin/noradrenalin, 


adrenokortikotropt hormon (ACTH), kortisol, betaendorfin, tillväxthormon, renin, 


testosteron, sköldkörtelhormon samt flera hormoner från mag-tarmkanalen. Nivåerna 


av glukagon i artärblod påverkas endast i liten grad av fysiskt arbete, medan 


koncentrationen av insulin minskar (Galbo 1986). Minskningen av insulinnivån i 
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plasma under arbete, som kan bli mycket kraftig (sänkning till halva vilonivån eller 


mer), medieras sannolikt av den ökade aktiviteten i sympatiska nerver samt av små 


minskningar av blodglukoshalten under arbetet. Det senare förklarar varför 


insulinminskningen under arbete motverkas eller till och med omvandlas till en 


insulinökning vid sockerintag under arbetspasset. Eftersom glukagon, i likhet med 


insulin, utövar en betydande del av sin effekt på levern, riskerar man att underskatta 


glukagonets betydelse under arbete vid mätning av artärkoncentrationer då 


koncentrationen i portavenen, som är den koncentration som levern ”ser”, är betydligt 


högre och sannolikt betydligt ökad under arbete (Wasserman 1993).  


 


Katekolaminerna adrenalin och noradrenalin ökar kraftigt och exponentiellt med 


ökande arbetsbelastning. Källan för det cirkulerande adrenalinet är binjuremärgen och 


ökningen i plasmaadrenalin vid fysiskt arbete beror på en ökad sympatisk 


nervaktivering av detta organ. Även om blodets noradrenalin också delvis kommer 


från binjuremärgen, är den viktigaste orsaken till den kraftiga ökningen i 


plasmahalten av noradrenalin under arbete en ”översvämning” av noradrenalin främst 


från de sympatiska nerver som stimulerar hjärtat till ökad frekvens och 


kontraktionskraft under arbetet, men också från de sympatiska nerver som innerverar 


levern och fettväven. Man tror att en sänkt glukoskoncentration i vena porta är en 


viktig orsak till den starka aktiveringen av det sympatiska nervsystemet under arbete. 


Ökningen i noradrenalin startar vid lägre arbetsbelastningar än ökningen i adrenalin 


och noradrenalin ökar också mera brant när arbetsintensiteten ökar. Dessa hormoner 


kan ökas 10–20-falt vid hårt eller långvarigt arbete. Noradrenalinhalten i blodet 


förblir ofta ökad flera timmar efter arbetets slut, medan adrenalinkoncentrationen går 


tillbaka till vilovärden inom några minuter (Christensen 1979). Utöver faktorer som 


intensitet och duration påverkas frisättningen av katekolaminer av graden 


dehydrering, tillgången på syrgas och kroppstemperatur. 


 


Leverns ökade frisättning av glukos är en av de viktigaste metabola förändringarna 


under arbete och kompenserar muskulaturens ökade glukosupptag utan att 


blodglukoshalten sjunker för mycket. Den orsakas praktiskt taget enbart av 


förändringarna i insulin och glukagon (Wasserman 1984). Man tror att den sänkning 


av plasmainsulinhalten som sker med arbete gör levern mer känslig för glukagonets 


glykogennedbrytande effekt. Den ökade aktiveringen av det sympatiska nervsystemet 


under fysiskt arbete tycks sakna direkt betydelse för leverns ökade glukosutsläpp. 


Under långvarigt arbete, när adrenalinnivåerna är som högst, kan dock adrenalin ha en 


viss stimulerande effekt på leverns glukosfrisättning i tillägg till glukagon. Adrenalin 


och noradrenalin har främst betydelse för kolhydratomsättningen på muskelnivå, 


genom att göra muskelns glykogennedbrytningsprocess känslig för den stimulerande 


effekt som kontraktionsprocessen (egentligen de kalciumjoner som frigörs) har. Om 


arbetet leder till att man ”går in i väggen” på grund av blodglukossänkning, utlöses 


dock en krisreaktion, varvid adrenalin frisätts vilket leder till att leverns 


glukosfrisättning ökas. Leverns begränsade glykogenlager gör att nysyntes av 


glykogen i levern (så kallad glukoneogenes) blir viktig vid långvarigt arbete (i tillägg 


till det socker man intar genom dryck). Hormonet kortisol har här en indirekt roll 


genom att öka kapaciteten i det enzymatiska maskineri som sköter denna process.  


 


En annan avgörande enzymatisk process under fysiskt arbete är frisättningen av fria 


fettsyror från kroppens fettdepåer, eftersom fria fettsyror är kroppens andra viktiga 


näringsämne under arbete. Här är det noradrenalin, frisatt av de sympatiska nerver 
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som innerverar fettväven, som har den viktigaste rollen. Insulinet, som dock sjunker 


kraftigt under arbete, har en hämmande effekt.  


 


Ökade nivåer av betaendorfiner under långvarigt arbete kan ha betydelse för 


välmående och blodtryckssänkning i samband med ett arbetspass (Jonsdottir 1997). 


 


Träningseffekter 


Hos vältränade individer ser man naturligt nog lägre hormonsvar vid given 


arbetsbelastning i jämförelse med otränade personer. Det gäller såväl ökningarna i 


noradrenalin, adrenalin, tillväxthormon, ACTH och glukagon, som minskningen i 


insulin. Det är också välkänt att binjuremärgens kapacitet att utsöndra adrenalin är 


ökad hos vältränade personer (sports adrenal medulla). Den sänkta hormonella 


aktiveringen under arbete hos vältränade personer är speciellt märkbar rörande det 


sympatiska nervsystemet, där förändringen sker snabbt, normalt under de första två 


träningsveckorna (Winder 1978). Dessutom är känsligheten för 


katekolaminstimulerad lipolys i fettväven ökad hos vältränade. Den fysiologiska 


mekanismen bakom denna snabba förändring är okänd, men den aktivering av 


stresshormoner som sker vid andra stresstimuli är inte minskad hos tränade personer.  


 


Den så kallade HPA-axeln (hypotalamus–hypofys–binjure-axeln) är en förmedlare av 


kroppens svar på olika stresstillstånd. Viloläget i HPA-systemet påverkas av 


regelbunden konditionsträning så att dygnsrytmen förskjuts (morgontoppen kommer 


tidigare) och frisättningen av hypofysens styrhormon ACTH är ökad. Även om detta 


kan tolkas som ett hormonellt stresstillstånd i den tränade kroppen förändras dock 


HPA-axelns effektorhormon kortisol inte till följd av regelbunden träning. Kortisolet 


tycks dock ge en försämrad feedback-hämning på hypofysen och möjligen på 


hypotalamus hos vältränade individer, vilket leder till att ACTH är ökat (Wittert 1996, 


Duclos 1998). Detta misstänks vara en av flera olika förklaringar till de 


menstruationsstörningar som föreligger hos hårt tränande kvinnor.  


 


Vältränade individer har sänkt insulinkoncentration i plasma, både basalt och efter 


sockerintag, beroende på både en sänkt frisättning av insulin från Langerhans cellöar 


(Wasserman 1995) och på en ökad vävnadskänslighet för insulin (Henriksson 1995). 


Den ökade insulinkänsligheten är starkt kopplad till den minskade risken att insjukna i 


hjärt-kärlsjukdomar som kännetecknar fysiskt tränade individer. Som beskrivits ovan 


i avsnittet om fettväven, leder regelbunden träning till en ökad kapacitet för lipolys i 


fettväven. Detta bidrar till att en tränad person kan upprätthålla en tillräcklig 


fettfrisättning under fysiskt arbete trots att aktiveringen av det sympatiska 


nervsystemet, som styr lipolysen, är kraftigt sänkt. Regelbunden träning har en 


kolhydratsparande effekt genom att en större del av energibehovet täcks av 


fettförbränning. Detta registreras av levern och redan efter 10 dagars träning kan 


leverns glukosfrisättning under ett 2-timmarsarbete vara sänkt med 25 procent 


(Mendenhall 1994). Trots detta leder regelbunden fysisk träning till en större 


kapacitet för glukoneogenes i levern. 


 


Regelbunden aerob fysisk aktivitet leder till sänkta plasmanivåer av angiotensin II 


(AT2) och AT2-inducerad vasokonstriktion (Fu 2013) och dämpar det 


blodtryckshöjande renin-angiotensin-aldosteron-systemet (Hespel 1988). 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Sammanfattning  


 Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all 


kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning. 


 Aerob fysisk aktivitet är den vanligaste formen och kan utföras på olika intensiteter, 


från låg till mycket hög. Aerob fysisk aktivitet som utförs i strukturerad form med 


syfte att öka eller bibehålla konditionen kan benämnas konditionsträning. 


 Muskelstärkande fysisk aktivitet är den form av fysisk aktivitet som belastar och 


ställer krav på muskelstyrkan. Muskelstärkande fysisk aktivitet som utförs i 


strukturerad form kan benämnas styrketräning. 


 Grundläggande principer för kroppens svar på träning, som ”overload”, progression, 


reversibilitet, specificitet och individuella skillnader presenteras. 


 


 


Inledning och begrepp 


Människan är ”byggd” för rörelse, det vill säga fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet påverkar på 


flera olika sätt kroppens organsystem. För att kunna förstå effekten av fysisk aktivitet och hur 


fysisk aktivitet kan rekommenderas i förebyggande och behandlande syfte är det viktigt att 


förstå grundläggande begrepp. I detta kapitel definieras och förklaras därför begrepp och 


grundläggande principer för fysisk aktivitet och träning. 


 


Fysisk aktivitet är ett komplext beteende. Det definieras, rent fysiologiskt, som all 


kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila (se 


tabell 1). Fysisk aktivitet kan ske i hemmet, på arbetet, under transporter, på fritiden och 


under organiserad fysisk träning. Fysisk inaktivitet är således avsaknad av kroppsrörelse, det 


vill säga nära den energiförbrukning vi har i vila (se tabell 1). I viss litteratur används 


inaktivitet eller fysiskt inaktiva för klassificering av individer som inte uppfyller 


rekommendationen om fysisk aktivitet. I FYSS definieras de individer som inte uppfyller 


rekommendationen som ”otillräckligt fysiskt aktiva” (se tabell 1). I Sverige används också 
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begreppet stillasittande för att beskriva inaktivitet. En dag består av en blandning av 


inaktivitet (liggande, sittande, stående) och olika typer och grader av fysisk aktivitet (rörelse 


med låg till mycket hög ansträngning).  


 


Rekommenderad dos av fysisk aktivitet beskriver den nivå som behövs för att uppfylla 


rekommendationen om fysisk aktivitet (se tabell 1), det vill säga att en person som är fysiskt 


aktiv på måttlig intensitet 150 minuter per vecka kan klassificeras som ”tillräckligt fysiskt 


aktiv” (se vidare kapitlet ”Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna”). Det beskriver 


däremot inget om resterande vaken tid. Även en person som följer eller fördubblar 


rekommendationerna om fysisk aktivitet för hälsa, alternativt rekommendationerna för styrke- 


och konditionsträning, kan under en betydande del av dygnet vara i inaktivitet eller så kallat 


stillasittande. Det innebär att det är möjligt för en person att vara både ”högaktiv” och ha 


mycket tid per dag stillasittande ”samtidigt”. Att uppfylla rekommendationen eller ej, 


respektive tid i inaktivitet/stillasittande kan därmed betraktas som två olika beteenden.  


 


Aerob fysisk aktivitet, den vanligaste formen av fysisk aktivitet, karakteriseras av att 


energibehovet i första hand täcks av processer som förbrukar syre (se tabell 1). Intensiteten 


kan vara till exempel låg, måttlig eller hög. De allmänna rekommendationerna är att den 


fysiska aktiviteten (minst 150 minuter per vecka) bör vara av aerob karaktär och att 


intensiteten bör vara minst måttlig för att vara förenad med hälsoeffekter.  


 


Konditionsträning är en form av aerob fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att 


bibehålla eller förbättra konditionen (se tabell 1). Intensiteten kan vara måttlig, hög eller 


mycket hög. 


  


Muskelstärkande fysisk aktivitet, vilket i FYSS likställs med styrketräning, är en form av 


fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av 


muskulär styrka (till exempel maximal kraft, explosivitet och/eller muskulär uthållighet) och 


bibehålla eller öka muskelmassan (se tabell 1). 


 


Intensitet – absolut och relativ  


Med intensitet avses den nivå som den fysiska aktiviteten utförs på. Intensitet brukar delas in i 


nivåer från mycket låg till mycket hög. Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, 


hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning, medan mycket hög intensitet ger 


nära maximala nivåer av puls och andning samt innebär även anaerob energianvändning, med 


bland annat mjölksyrabildning.  


 


Intensitet kan uttryckas som absolut eller relativ. Exempel på intensitetsnivåer utifrån absoluta 


och relativa mått beskrivs i tabell 2. 


 


Absolut intensitet beskriver det fysiska arbetets krav (till exempel utfört arbete eller 


energiförbrukning per tidsenhet eller hastighet), och är inte relaterad till individens maximala 


kapacitet (se tabell 1). Vid aerob fysisk aktivitet uttrycks absolut intensitet som till exempel 


watt, kcal per minut, kJ per minut, syreupptag per tidsenhet, MET (metabol ekvivalent – se 


nedan) eller hastighet (till exempel vid löpning, cykling eller längdskidåkning). Vid 


muskelstärkande aktivitet uttrycks absolut intensitet som exempelvis belastning i antal kilo.  


 


Relativ intensitet är relaterad till individens maximala kapacitet (se tabell 1). Vid aerob fysisk 


aktivitet uttrycks relativ intensitet som till exempel procent av maximal hjärtfrekvens 
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(% maxHF, som i dagligt tal kan benämnas procent av maxpulsen, se formler i tabell 3) eller 


som procent av hjärtfrekvensreserven (% HRR = Heart Rate Reserve, som också kan 


benämnas som procent av pulsreserven). Relativ intensitet kan även uttryckas som procent av 


maximalt syreupptag (% VO2max) eller som procent av syreupptagningsreserven (% VO2R). 


För definition av HF, % maxHF, HRR, % HRR, VO2, VO2max, % VO2max, VO2R och 


% VO2R se tabell 1 och 3.  


 


I FYSS används relativa intensitetsmått som exempelvis måttlig eller hög, men även relativa 


mått för hjärtfrekvens och syreupptag används. I tabell 2 kan utläsas hur intensitetsnivåer kan 


översättas till % VO2max, % VO2R, % maxHF och % HRR. 


 


Som exempel kan ges att måttlig intensitet motsvaras av ungefär 40–59 procent av VO2max, 


VO2R och HRR, men 60–74 procent av maxHF samt en skattning av 12–13 på Borgs RPE-


skala. Dessa samband är viktiga att känna till för att kunna beräkna vilken arbetspuls en viss 


procent av VO2max eller av VO2R motsvarar (tabell 2, 4, 5 och 6).  


 


Enligt samma princip kan belastningen vid muskelstärkande aktivitet anges i relation till 


personens maximala förmåga (% 1 RM = maximal belastning vid en repetition). 


 


Intensiteten kan även skattas utifrån upplevd ansträngning med hjälp av olika skalor, 


exempelvis Borgs RPE-skala. En sådan självskattad ansträngning är ett uttryck för relativ 


intensitet (se vidare i kapitlet ”Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet”). 


 


Vilken puls man bör träna på för att få ”rätt” intensitet 


I rekommendationerna om fysisk aktivitet anges intensiteten måttlig (40–59 % av VO2max) 


eller hög (60–84 % av VO2max) (se tabell 2). För att kunna kontrollera arbetsintensiteten är 


det viktigt att känna till hur man beräknar vilken arbetspuls som motsvarar en 


rekommenderad intensitet uttryckt som % VO2max (eller VO2R). 


 


Ett enkelt sätt är att översätta rekommenderad % VO2max till procent av maxpuls (tabell 2). 


Ett problem med att ange intensitet i procent av maxpuls och ange förhållandet till VO2 (som 


till exempel i tabell 2) är att procentsatserna varierar mellan individer beroende på skillnader i 


max- och vilopuls. Även om maxnivåerna sammanfaller (100 % VO2max är lika med 100 % 


av maxpuls) så skiljer sig de procentuella nivåerna vid lägre belastningar. Anledningen är att 


vi i vila sänker syreupptaget till några få deciliter, vilket blir i storleksordningen 5–10 procent 


av VO2max, medan pulsen i vila inte sänks till motsvarande nivå utan kan utgöra cirka 25–50 


procent av maxpuls. Det betyder att intensitetsangivelse i procent av VO2max ger lägre värde 


än om den uttrycks i procent av maxpuls. En rekommendation utifrån procent av VO2max kan 


således inte direkt översättas till procent av maxpuls. I tabell 2 anges till exempel att 40 


procent av VO2max för en genomsnittsperson motsvarar ungefär 60 procent av maxpuls. 


Även om denna ”översättning” görs så tas ingen hänsyn till vilopuls, vilket ger en viss 


osäkerhet i beräknad arbetspuls med denna typ av beräkning. 


 


En mer korrekt beräkning av intensitetsgrad och arbetspuls fås om man använder sig av 


procent av pulsreserven i stället för procent av maxpuls. Det är extra viktigt att använda 


pulsreserven vid hög vilopuls och/eller låg maxpuls. 


 


Ytterligare en fördel med pulsreserven är att en rekommenderad intensitet uttryckt som 


% VO2max direkt kan översättas till procent av pulsreserven som är av samma 
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storleksordning (1:1-förhållande). Nackdelarna med att räkna med pulsreserven i stället för 


maxpuls är att man måste känna till vilopulsen, samt att formlerna blir mer komplicerade.  


 


Fördelning av olika intensitetsnivåer över dagen 


Kartläggning av befolkningen med hjälp av rörelsemätare (se vidare kapitlet ”Bedöma och 


utvärdera fysisk aktivitet”), ger en bild över hur den fysiska aktiviteten uppdelad i 


intensitetsnivåer är fördelad över dagen. Såväl svenska som internationella data visar att cirka 


5 procent av vaken tid spenderas på aktiviteter som är på måttlig eller högre intensitet och 


cirka 60 procent spenderas i inaktivitet/stillasittande. Resterande 35 procent är tid spenderad 


på låg intensitet (se figur 1).  


 


Dos av fysisk aktivitet 


Det föreligger ett så kallat dos–respons-samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, det vill 


säga att dosen av fysisk aktivitet påverkar graden av effekt på hälsa. För att få en optimal 


effekt av den fysiska aktiviteten/fysiska träningen både i förebyggande och behandlande syfte 


krävs förståelse för vad som påverkar dosen och hur den kan moduleras genom att ändra de 


olika komponenterna.  


 


Dosen av aerob fysisk aktivitet (till exempel konditionsträning) kan beskrivas med hjälp av 


komponenterna intensitet, duration och frekvens (tabell 1). Dosen av muskelstärkande fysisk 


aktivitet (styrketräning) kan beskrivas med hjälp av komponenterna belastning (intensitet), 


antal repetitioner och set (”duration”) och frekvens (antal ggr/vecka). Dosen är ett mått på 


aktivitetens energiförbrukning. Dosen kan moduleras genom att ändra en eller flera av de 


ovan beskrivna komponenterna. Genom att till exempel öka intensiteten vid aerob fysisk 


aktivitet kan durationen minska och ändå ge samma dos. 


 


Energiförbrukning 


Total energiförbrukning är summan av den energiförbrukning som härrör från vila 


(basalmetabolismen), matsmältning (termisk effekt av måltid) och från fysisk aktivitet. 


Energiförbrukning från fysisk aktivitet består av summan av energiförbrukningen vid olika 


intensiteter, där högre intensitet ger högre energiförbrukning.  


 


Beräkning av energiförbrukning/dos vid fysisk aktivitet  


1. Från METs (absolut intensitet) till energiförbrukning 


För att uppskatta energiförbrukning/dos för en specifik aktivitet eller för hela dygnet utgår 


man från individens energiförbrukning i vila. Därefter uttrycks den specifika aktivitetens 


energiförbrukning eller hela dygnets energiförbrukning som en multipel av 


energiförbrukningen i vila. Som hjälp för detta används uttrycket MET, som står för metabol 


ekvivalent. Energiförbrukningen i vila motsvarar 1 MET (se tabell 1). Vid till exempel rask 


promenad antas energiförbrukningen vara fyra gånger högre än i vila och uttrycks då som 


4 METs. Som en schablon används ofta att 1 MET motsvarar en syreförbrukning på 3,5 ml 


per kg kroppsvikt och minut, eller en energiförbrukning på 1 kcal per kg kroppsvikt och 


timme. Dessa omräkningsfaktorer används då syreupptag eller energiförbrukning per 


tidsenhet beräknas från METs. För att ange den totala energiförbrukningen/dosen över en viss 


tid kan man använda sig av begreppet MET-minuter eller MET-timmar (se tabell 1).  
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Exempel. Rask promenad (4 METs) under 30 minuter blir 4 x 30 = 120 MET-minuter 


(2 MET-timmar) medan löpning (7 METs) under 1 timme blir 7 x 1 = 7 MET-timmar. 


 


2. Från arbetspuls via relativ intensitet till energiförbrukning  


Energiförbrukningen/dosen för specifika aktiviteter kan även beräknas från arbetspuls som 


räknas om till relativ intensitet (% maxHF eller % HRR), som i sin tur översätts till relativ 


intensitet för syreupptag (% VO2max eller % VO2R) – se steg 1 och 2 i tabell 6. Därefter sker 


omräkning till absolut intensitet (syreupptag under arbete = arbetssyreupptag) genom att ta 


hänsyn till individens maximala syreupptagningsförmåga. Slutligen omvandlas 


arbetssyreupptaget till energiförbrukning med hjälp av en konstant faktor – se steg 3 och 4 i 


tabell 6.  


 


 


Grundläggande träningsprinciper 


Belastning (”overload”), progression och reversibilitet 


För att man ska få träningseffekt och förbättring av till exempel kondition eller styrka, krävs 


att systemet (kroppen) belastas på en nivå som är så pass hög att den inte kan utföras med 


lätthet (så kallad overload). Denna fysiologiska princip verkar gälla oavsett typ av träning (till 


exempel kondition, styrka, rörlighet) och en tumregel är att belastningen behöver vara högre 


än cirka 60 procent av relativ förmåga. Generellt ökar denna tröskelnivå med ökad 


träningsgrad, vilket betyder att nivån 60 procent gäller i normalfallet, men otränade personer 


får förbättringar även vid träning på lägre belastningar, medan riktigt vältränade kan behöva 


belasta över 90 procent av sin förmåga för att få ytterligare förbättringar.  


 


Eftersom förmågan också ökar av träningen krävs en kontinuerlig ökning (progression) av 


den absoluta belastningen för att man ska se fortsatta förbättringar. Träning på samma 


belastning ger förbättringar i början, men innebär efter ett tag inte längre någon ”overload” 


och ger därmed inte någon ytterligare träningseffekt. Det innebär att förmågan stannar på den 


nivå man belastar på. Fortsatt likartad träning syftar då till att bibehålla förmågan, så kallad 


underhållsträning. Progressionen innebär en ökad dos av fysisk aktivitet och den kan ske med 


ökning av en eller flera av variablerna intensitet, duration och frekvens på träningen. 


Principen om progression innebär också att träningsbelastningen måste anpassas till 


individens nuvarande förmåga. Träning som är på en för hög nivå, antingen på grund av för 


hög dos och/eller för dålig återhämtning leder till överbelastning, sänkt förmåga och 


eventuellt skador.  


 


Reversibilitet innebär att träningseffekten avklingar om träningen upphör. I vissa situationer 


kan träningseffekten försämras trots att träningen inte upphört. Det gäller om träningen är på 


för låg nivå, under den nivå som krävs för att bibehålla, vilket kan kallas för underträning. 


Detta är något som kan inträffa bland annat hos personer som har hög fysisk kapacitet, 


alternativt vid vissa sjukdomstillstånd där personen inte klarar av att utföra träning med en så 


hög belastning att den initiala förmågan kan upprätthållas. Träningsrekommendationerna bör i 


de fallen inriktas på att i så stor utsträckning som möjligt minimera försämringarna under 


sjukdomsperioden. 
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Specificitet 


Träningseffekten kommer att vara specifik till den typ av träning som utförts. Man blir helt 


enkelt bättre på det man tränar. Detta gäller på flera olika nivåer, till exempel typ av träning 


(kondition, styrka eller rörlighet), använda muskelgrupper (ben, armar, bål), muskelfibrer 


(snabba och/eller långsamma), och rörelsemönster (koordination, balans, blodflöde och 


muskelfiberrekrytering).  


 


För idrottare och träning inför till exempel specifika motionslopp innebär detta att de behöver 


genomföra stor del av träningen i den disciplin och hastigheter de ska tävla. Vid träning för 


hälsa bör rekommendationen i stället vara att variera träningen så mycket som möjligt och 


därmed få specifika träningseffekter i så stor del av kroppen som möjligt inom så många 


träningsformer som möjligt. Vid rekommendation av fysisk aktivitet för vissa 


sjukdomstillstånd måste hänsyn tas till detta genom att sätta ihop träningsprogram som, trots 


eventuella inskränkningar i träningsförmåga, täcker in så många specifika träningsegenskaper 


som möjligt. Vid vissa andra sjukdomstillstånd, till exempel sarkopeni/muskelförtvining, bör 


rekommendationen för träning fortfarande vara varierad, men med tonvikt på specifikt det 


problem som föreligger.  


 


Individuella skillnader  


Olika personer kommer att svara olika på samma träning (samma typ, intensitet, duration och 


frekvens). I de flesta studier anses de ärftliga förutsättningarna (genetiken) avgöra ungefär 


hälften av träningssvaret (40–50 %). Detta gäller både svaret vid olika träningsformer (styrka 


och kondition) och även inom respektive träningsform. Inom till exempel konditionsträning 


visar erfarenheten att vissa personer får bättre effekt av större andel träning på mycket hög 


intensitet, medan andra får bättre effekt av större andel träning på måttlig intensitet. I 


praktiken innebär detta att vissa personer vid standardiserade träningsupplägg kan få mycket 


stora förbättringar (dessa kallas ofta high-responders), medan andra i värsta fall inte får några 


förbättringar alls (kallade non-responders), av just det träningsupplägget. Detta fenomen finns 


på liknande sätt inom många andra behandlingsformer, exempelvis vid 


läkemedelsbehandling. Behandlande läkare förskriver då vanligtvis en annan typ av 


läkemedel mot samma åkomma för att få önskad effekt. 


 


Dessutom kan olika personer uppleva belastningen av träningspassen olika. Vissa personer 


föredrar träning som tar lång tid men är på behaglig måttlig intensitet, medan andra vill att det 


ska ta så få minuter som möjligt och upplever inget problem med att ansträngningen är (nära) 


maximal. Observera att det är för friska personer som intensitetsvalet är öppet, medan det för 


personer med olika sjukdomstillstånd kan finnas begränsningar när det gäller val av intensitet. 


Man kan också notera att det hos vissa individer ses relativt stora effekter på andra fysiska 


funktioner/kapaciteter än träningen huvudsakligen syftar till, exempelvis förbättrad kondition 


av styrketräning och vice versa. Detta är viktiga delar i individualiseringen för att säkerställa 


så hög genomförandegrad (compliance) av träningen som möjligt.  


 


I dagsläget finns ingen möjlighet att i förväg veta vilken träning en person svarar bäst på, men 


de som ger råd om fysisk aktivitet bör vara medvetna om denna princip och vid 


uppföljningstillfällen göra individanpassade justeringar av rekommenderad träning. 
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Principer för träning av kondition och styrka 


Träning av kondition och styrka kan utföras på olika sätt vilket ger delvis olika 


träningsrespons. Förutom att olika stor dos kan ge olika stor träningseffekt kan upplägget av 


träningspass och -program varieras med intensitet, duration, frekvens och även vilotid mellan 


intervaller/set, vilket innebär olika stimuli och därmed olika respons. 


 


Aerob fysisk aktivitet – konditionsträning 


Konditionsträning kan utföras med delvis olika syften och för olika fysiologiska effekter. En 


primär uppdelning är mellan det centrala (bland annat hjärta, lungor, blod, det vill säga 


syretransporterande förmåga som kan mätas i form av VO2max) och det lokala (muskulär 


förmåga, med bland annat mitokondrie- och kapillärtäthet). Generellt gäller att en högre 


intensitet oftast krävs för att få centrala effekter än för lokala. Som angivits under rubriken 


”Specificitet” är det därför en god idé att variera träningsformer och rörelsemönster för att få 


positiva lokala effekter i så stor del av kroppen som möjligt. När det gäller de centrala 


effekterna är specificitet av aktivitet mindre viktig. Det betyder att oavsett med vilken 


aktivitetstyp hjärta och lungor tränas så kommer de positiva effekterna att vara överförbara till 


andra aktivitetsformer. Grundläggande för träning av de centrala organen är att de belastas, 


vilket förutom högre intensitet även kräver att en relativt stor del av muskelmassan är 


aktiverad. Generellt anges att minst två ben måste arbeta dynamiskt, till exempel vid cykling, 


för att man ska få betydande träningseffekt. 


 


En första indelning mellan träningspass inriktade mot kondition är om de utförs kontinuerligt 


eller i intervallform (se tabell 1). Intervall innebär att träningspasset består av flera 


arbetsperioder (ofta på hög eller mycket hög intensitet) med viloperioder emellan. Det är dock 


inget krav på hög intensitet vid intervallträning. För otränade och i början på en 


träningsperiod kan det innebära att det ordinerade passet på 45 minuter kontinuerlig fysisk 


aktivitet på måttlig intensitet delas upp i 3 x 15 minuter med till exempel 5 minuters 


promenad på låg intensitet mellan arbetspassen på måttlig intensitet. 


 


Både kontinuerlig träning och intervallträning kan utföras på olika intensiteter, och 


belastningen på intervallträning kan även varieras med vilans längd. Det innebär att man 


måste definiera alla variablerna (intervallernas längd, antalet intervaller, intensitet under 


”vilotid”, det vill säga om man står/sitter stilla eller om man har aktiv vila med belastning på 


låg intensitet) för att klargöra dos, syfte och effekter med träningspasset. Det finns oändligt 


många möjliga upplägg av intervallträning. Tabell 7 visar exempel på några vanliga 


intervallformer med syfte, ansträngningsgrad, vilotider samt hur många minuter som kan 


anses vara ett helt träningspass. 


 


Flera studier visar att för en och samma dos (tid x intensitet) ger träning på hög intensitet 


utfört under en kortare tid, en större effekt på konditionen mätt som maximal 


syreupptagningsförmåga (VO2max) än träning på måttlig intensitet, utfört under en längre tid 


(för definition av VO2max, se tabell 1). Dessutom kan det finnas en ”tröskelintensitet” som 


man måste nå upp till för att träningen ska ge effekt på konditionen (VO2max). Denna tröskel 


tycks öka med ökad VO2max. 
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Muskelstärkande fysisk aktivitet – styrketräning 


Muskulär förmåga består av komponenterna styrka, explosivitet och uthållighet. Själva 


styrkedelen kan även delas upp mellan dos/volym och maximal kraft (rekrytering av 


muskelfibrer och neuronalt samspel). Styrketräningens utformning bör anpassas efter syfte, 


det vill säga om man är ute efter styrka, muskeltillväxt, explosivitet eller uthållighet. 


Beroende på hur nära maximal relativ förmåga träningen utförs kommer den att innebära 


delvis olika fysiologiska anpassningar. Förutom intensitet och frekvens kan styrketräningen 


även varieras genom dosens/volymens utformning av antal set och antal repetitioner, samt 


även rörelsehastigheten och vilotid (tabell 8). 


 


Styrka: För träning av styrka och maximal kraft är det viktigt att uppmärksamma att hög 


belastning och ett kraftigt stimulus krävs för att få effekt på ökad styrka, vilket innebär både 


aktivering av samtliga muskelfibrer och neuronal anpassning. Detta gäller oavsett ålder och 


sjukdomssituation, bland annat på grund av att de snabba och starka fibrerna är de som både 


förtvinar först och rekryteras sist. Träning på låg eller måttlig belastning stimulerar alltså inte 


dessa fibrer. Vid träningsrekommendationer med detta syfte bör man välja övningar och 


träningsformer där patienten kan arbeta med hög belastning och bibehållen god kontroll 


(jämför styrda styrketräningsmaskiner med fria vikter).  


 


Hypertrofi: För träning av muskelvolym och -tillväxt är den viktigaste komponenten den 


totala belastningen, vilket innebär att det är fördelaktigt att arbeta på lite lägre (men 


fortfarande hög) relativ belastning för att kunna utföra fler repetitioner. Ett räkneexempel 


baserat på siffrorna i tabell 9 innebär att en person som har 1 RM på 100 kg klarar av att göra 


3 repetitioner (3 RM) på cirka 90 procent = 90 kg, vilket innebär att personen lyfter knappt 


270 kg per set. Om man sänker vikten lite till 75 procent av 1 RM, så att man i stället klarar 


10 repetitioner (10 RM), blir den totala lyfta vikten 750 kg per set. 


 


Explosivitet innebär arbete per tidsenhet, och är en produkt av styrka/kraft och hastighet. 


Behovet av explosivitet gäller för ett brett spektrum av människor från elitidrottare som 


försöker optimera idrottsprestation till svaga äldre som försöker utföra enkla uppgifter. 


Explosivitet är avgörande för optimal neuromuskulär funktion. Den viktigaste variabeln vid 


träning för förbättrad explosivitet är hög kontraktionshastighet. Man kan använda sig antingen 


av en lägre vikt (30–60 % av 1 RM) och utföra rörelsen så snabbt som möjligt, eller 


alternativt använda en tyngre vikt (> 80 % av 1 RM) med samma intention. På grund av den 


tunga vikten kommer dock inte den faktiska rörelsehastigheten att vara speciellt hög, vilket 


inte är ett problem så länge intentionen är att utföra rörelsen med högsta möjliga hastighet. 


 


Muskulär uthållighet är en kombination av styrka och uthållighet, och det kan definieras som 


förmågan att utföra många repetitioner av ett givet motstånd under en relativt utdragen 


tidsperiod. Belastning bör generellt vara ungefär 60 procent av 1 RM, eller till och med lägre, 


vilket är precis på gränsen till att ge någon styrkeförbättring. Fokus bör i stället ligga på att 


utföra ett högt antal repetitioner.  


 


Precis som vid de lokala effekterna vid konditionsträning är effekterna av styrketräning i de 


allra flesta fall specifika, vilket innebär att variation av övningar är betydelsefullt. Förutom 


muskulär tillväxt bidrar styrketräning effektivt till att öka skelettmassan (täthet, hållbarhet och 


mängd). I tabell 8 redovisas generella riktlinjer för relativ intensitet, volym (antal repetitioner 


och set), rörelsehastighet samt lämplig frekvens för de fyra olika huvudsyftena. På grund av 


olika syften med träningen skiljer det också avseende vilken vilotid mellan seten som ger bäst 


träningseffekt. Rekommendationer för lämpliga vilotider anges i tabellen. Styrketräning kan 
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utföras i otaliga variationer och kombinationer som kan fungera med goda resultat, till 


exempel genom att variera intensitet, vilotid och/eller rörelsehastighet, även inom samma 


träningspass. 


 


I tabell 8 anges belastningen för styrketräning med olika huvudsakligt syfte baserat på relativ 


intensitet, det vill säga procent av 1 RM. För att på individnivå veta vilken belastning detta 


motsvarar måste man veta vad 1 RM är för varje övning. På grund av okunskap och skaderisk 


kan det för nybörjare, otränade och äldre vara både svårt och oklokt att försöka utföra 1 RM-


tester. Det alternativ som rekommenderas är i stället att göra tester på en lägre belastning 


(submaximal), som man då givetvis klarar att utföra flera repetitioner av. Utifrån antalet 


repetitioner kan man sedan via tabeller beräkna 1 RM (se tabell 9). Tillförlitligheten på denna 


typ av beräkningar blir högre vid färre repetitioner (högre belastning = närmare 1 RM), och 


för att ge relativt säkra värden bör testerna inte utföras på en lägre belastning än att man klarar 


maximalt 10–12 repetitioner. Exempel: En person väljer en belastning på 50 kg och klarar 


maximalt att utföra 7 repetitioner på en viss övning med den vikten (det vill säga 7 RM). 


Enligt tabell 9 motsvarar vikten på 7 RM cirka 82 procent av 1 RM, vilket innebär att 


uppskattat 1 RM är 61 kg. 
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Bilaga: Tabeller och figurer 


Tabell 1. Definitioner av viktiga begrepp. 


 


Begrepp Definition och förklaring 


Fysisk aktivitet All kroppsrörelse som resulterar i ökad energiförbrukning 


(förkortad version av Caspersen 1985). Den fysiska 


aktiviteten kan ske i hemmet/vardagen, på arbetet, genom 


aktiva transporter och under fritiden. 


Inaktivitet Vaken tid med avsaknad av eller endast litet inslag av 


kroppsrörelser och därmed också låg energiförbrukning 


(≤ 1,5 METs) som till exempel sittande eller liggande. 


Brukar också benämnas som stillasittande. Stående kan 


också rymmas inom denna definition om man är 


”stillastående”, d.v.s. inte kombinerar ståendet med gång, 


Rekommenderad dos fysisk 


aktivitet 


Fysisk aktivitet på minst den nivå som rekommendationer 


om fysisk aktivitet för hälsovinster anger. 


Otillräcklig fysisk aktivitet Fysisk aktivitet under den rekommenderade dosen om fysisk 


aktivitet för hälsovinster. 


Energiförbrukning Förbrukad mängd energi (eller syrgas). Kan anges per 


tidsenhet eller som totalt för till exempel träningspass eller 


dygn. 


MET MET står för metabol ekvivalent och 1 MET anger 


energiförbrukningen eller syreupptaget i vila. Som en 


schablon används ofta att 1 MET motsvarar en 


energiförbrukning på 1 kcal per kg kroppsvikt och timme 


eller en syreförbrukning 3,5 ml per kg kroppsvikt och minut. 


MET-minuter/MET-timmar Dosen av fysisk aktivitet kan beräknas genom att 


multiplicera aktuell MET-faktor (se ovan) med aktivitetens 


totala duration i minuter eller timmar. 


Fysisk träning Planerad och strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att 


bibehålla eller förbättra fysisk ”fitness” såsom kondition och 


styrka. Innebär oftast ombyte till träningskläder. 


(Modifierad Caspersen et al. 1985) 


Aerob fysisk aktivitet Form av fysisk aktivitet där energibehovet (ATP) i första 


hand täcks av processer som förbrukar syre. Intensiteten kan 


vara från låg till mycket hög. 


Dos av aerob fysisk aktivitet Dosen avser mängden/volymen av aerob fysisk aktivitet ur 


ett energiförbrukningsperspektiv. Dosen vid aerob fysisk 


aktivitet bestäms av tre komponenter: Intensitet, duration 


och frekvens (se nedan). 


   Intensitet Den nivå baserad på ansträngning (relativ intensitet) eller 


energiförbrukning (absolut intensitet) som den fysisk 


aktivitet utförs på. För att beräkna dosen måste man känna 


till (beräkna) den absoluta intensiteten. Se text och separat 


tabell över klassificering. 


   Duration Hur länge (t.ex. 30 minuter) den fysiska aktiviteten utförs. 
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   Frekvens Hur ofta (t.ex. 3 ggr/vecka) den fysiska aktiviteten utförs. 


Relativ intensitet Vid aerob fysisk aktivitet uttrycks relativ intensitet oftast 


som % maxHF, % maxVO2, % HRR eller % VO2R. Även 


skattad ansträngning med till exempel Borgskalor (RPE) är 


ett uttryck för relativ intensitet. Vid styrkeaktivitet används 


% 1 RM.  


Vid relativ intensitet sätts intensiteten i relation till 


individens maximala kapacitet. 


Absolut intensitet Vid aerob fysisk aktivitet uttrycks absolut intensitet oftast 


som watt, kcal per minut (kJ per minut), syreförbrukning (l/ 


minut eller ml/ kg och minut), MET eller t.ex. löphastighet. 


Vid styrkeaktivitet utrycks intensitet oftast som antal kilo.  


Vid absolut intensitet ställs arbetsintensiteten inte i relation 


till individens maximala kapacitet. 


Kondition Kondition avser aerob arbetsförmåga som bestäms av 


kroppens maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) 


tillsammans med aerob uthållighet (till exempel 


laktattröskel) och aerob effektivitet (arbetsekonomi). Det 


vanligaste måttet på kondition är VO2max. Mått på aerob 


uthållighet och på aerob effektivitet, kan ytterligare bidra till 


att beskriva kondition. 


Konditionsträning Fysisk träning med avsikt att bibehålla eller förbättra 


konditionen. 


VO2 (syreupptagning) Den mängd syre som tas upp av kroppen från omgivande 


luft. Ju högre arbetsbelastning och energiförbrukning, desto 


högre syreupptagning. 


VO2max (maximal 


syreupptagningsförmåga) 


 


Kroppens maximala förmåga att ta upp, transportera och 


förbruka syrgas (syre) vid arbete med stora muskelgrupper, 


till exempel löpning eller cykling. Kan även benämnas 


aerob effekt (power). 


VO2R (syreupptagningsreserv) VO2R = VO2max – VO2 i vila. 


HF (hjärtfrekvens) Antalet slag (kontraktioner) som hjärtat gör per minut. 


HRR (hjärtfrekvensreserven) Beräknas som maximal hjärtfrekvens minus hjärtfrekvensen 


i vila (maxHF – viloHF). 


Styrketräning (muskelstärkande 


fysisk aktivitet) 


Fysisk träning med avsikt att bibehålla eller förbättra 


muskulär styrka och/eller den muskulära uthålligheten och 


muskelmassa. 


Dos av muskelstärkande fysisk 


aktivitet 


Dosen avser mängden/volymen av muskelstärkande fysisk 


aktivitet. Dosen bestäms av komponenterna:  


Belastning (kan översättas till % av 1 RM från tabell), antal 


repetitioner, antal set och frekvens (antal ggr/vecka). 
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1 RM (repetition maximum) 


 


7 RM (ett exempel) 


Den högsta belastning (vikt) som man kan klara en gång, 


men inte fler, i en viss övning på ett korrekt sätt. 


Den högsta belastning (vikt) som man kan klara 7 gånger, 


men inte fler, i en viss övning på ett korrekt sätt.  


Muskelstyrka Den maximala muskelkraft (kraftmoment) som kan 


genereras i en given situation då rörelsen utförs en gång. 


Explosivitet (effekt/power) Förmåga till kraftutveckling per tidsenhet, d.v.s. effekt  


(strikt definition: mängd arbete som utförs per tidsenhet). 


Muskulär uthållighet Förmågan hos en muskel eller muskelgrupp att kunna 


utveckla muskelkraft för att övervinna ett motstånd många 


gånger.  
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Tabell 2. Beskrivning av olika intensitetsnivåer utifrån relativa och absoluta mått. OBS! Detta är ungefärliga 


värden som varierar mellan individer och med träningsgrad. MET-värdena utgår från en individ med maximal 


förmåga på 10 METs, vilket motsvarar VO2max på 35 ml/kg/minut. Variationen är dock väldigt stor. En 


hjärtsjuk person kan ha en maximal förmåga på < 3 MET medan elitidrottare kan ha > 20 MET, och följaktligen 


varierar antalet METs på de olika intensitetsnivåerna.  


Intensitetsnivåer Relativ intensitet Absolut intensitet 


Mycket låg 


intensitet/inaktivitet 


< 20 % VO2max ~ % VO2R och % HRR 


< 40 % maxHF 


RPE <8 


< 1,5 METs 


Låg intensitet 20–39 % VO2max ~ % VO2R och % HRR 


40–59 % maxHF 


RPE* 8–11 


1,5–2,9 METs  


Måttlig intensitet  40–59 % VO2max ~ % VO2R och % HRR 


60–74 % maxHF 


RPE 12–13 


3,0–5,9 METs 


Hög intensitet  60–89 % VO2max ~ % VO2R och % HRR 


75–94 % maxHF 


RPE 14–17 


6,0– 8,9 METs 


Mycket hög 


intensitet  


> = 90 % VO2max ~ % VO2R och % HRR 


> = 95 % maxHF 


RPE > = 18 


> = 9 METs 


*Skattad enlig Borgs RPE-skala 


 


 
Tabell 3. Beräkning av relativ intensitet från arbetspuls eller arbetssyreupptag (uppmätt puls eller syreupptag 


under fysisk aktivitet/träning), utan eller med hänsyn tagen till vilovärden för hjärtfrekvens eller syreupptag. 


 


Beräkning Formel 


% maxHF = arbetspuls/maxpuls x 100 


% HRR = (arbetspuls – vilopuls)/(maxpuls – vilopuls) x 100 


% VO2max = arbetssyreupptag/VO2max x 100 


% VO2R = (arbetssyreupptag – VO2 i vila)/(VO2max – VO2 i vila) x 100 


 


 
Tabell 4. Beräkningar av arbetspuls eller arbetssyreupptag från relativ intensitet (given procentsats) utan eller 


med hänsyn tagen till vilovärden för hjärtfrekvens eller syreupptag. 


 


Beräkning Formel 


Arbetspuls 


(baserad på maxpuls) 


= % maxpuls x maxpuls  


OBS! Om intensiteten är 50 % skriv 0,5 i formeln  


Arbetspuls 


(baserad på HRR) 


= % HRR x (maxpuls – vilopuls) + vilopuls 


 


Arbetssyreupptag 


(baserad på VO2max) 


= % VO2max x VO2max 


Arbetssyreupptag 


(baserad på VO2R) 


= % VO2R x (VO2max – VO2 i vila) + VO2 i vila 
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Tabell 5. Exempel på beräkning av arbetspuls.  


 


Exempel Uträkning  


enligt modell Arbetspuls baserad på HRR 


Rekommenderad relativ intensitet är 60 % uttryckt 


som procent av VO2max ~ % VO2R och % HRR  


Vilken blir då den rekommenderade arbetspulsen 


om man har en maxpuls på 175 och en vilopuls på 


75 slag per minut? Använd formel 2 i tabell 4.  


Arbetspuls = 0,5 x (175 – 75) + 75 


Arbetspuls = 125 


 


Tabell 6. Beräkning av energiförbrukning/dos vid fysisk aktivitet.  


 


Från METs (absolut intensitet) till energiförbrukning 


Exempel 1 Vid rask promenad kan energiförbrukningen beskrivas som 4 METs, vilket 


motsvaras av 4 kcal per kg och timme (4 METs x 1 kcal/kg och timme). Med en 


kroppsvikt på 70 kg blir energiförbrukningen 280 kcal på en timme. På 


motsvarande sätt kan man räkna om METs till syreupptag. Fyra METs motsvarar 


ett syreupptag på 14 ml O2 per kg och minut (4 METs x 3,5 ml/kg och minut). 


Exempel 2 Individens maximala syreupptagningsförmåga (VO2max), sätter ”taket” för hur 


mycket energi som kan förbrukas vid aerobt arbete. 


Om en individs VO2max motsvarar 10 METs, betyder det att individens maximala 


syreupptag är 10 gånger högre än i vila. Energiförbrukningen då individen uppnår 


VO2max är då också 10 gånger högre än i vila.  


Exempel 3 Individ A har VO2max på 5 METs och individ B har VO2max på 20 METs. A kan 


öka sin energiförbrukning endast 5 gånger medan B kan öka sin energiförbrukning 


20 gånger under aeroba betingelser. Det innebär att B förbrukar fyra gånger så 


mycket energi som A, då båda arbetar på en belastning som motsvarar deras 


respektive VO2max. Detta gäller även vid samma relativa submaximala belastning 


och därmed vid samma upplevda ansträngningsnivå (t.ex. på 60 % av VO2max 


och Borgskattning 13). Den praktiska nyttan av att veta detta är att man kan göra 


en mer realistisk uppskattning av hur snabb viktnedgång som kan förväntas vid 


ökad fysisk aktivitet/träning i de fall fysisk aktivitet används som ett redskap för 


att kontrollera kroppsvikten. I exemplet (60 % VO2max) ovan kommer B att ha 


betydlig gynnsammare förutsättningar för att kontrollera kroppsvikten med hjälp 


av fysisk aktivitet än A. B förbrukar 720 kcal per timme medan A endast 


förbrukar 180 kcal per timme (båda väger 60 kg). Det illustrerar också nyttan med 


att förbättra sitt VO2max för att på så sätt ha större möjligheter att förbruka mer 


energi. 


2. Från arbetspuls till energiförbrukning – förenklat sätt 


Steg 1 Relativ intensitet utifrån puls: % av maxpuls beräknas från arbetspulsen 


(tabell 3). 


Steg 2 Relativ intensitet utifrån syreupptag: % av maxpuls översätts till % 


VO2max (tabell 2). 


Steg 3 Absolut intensitet: Arbetssyreupptag beräknas från % VO2max och 


VO2max (tabell 4). 
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Steg 4 Energiförbrukningen (kcal): Beräknas genom att multiplicera 


arbetssyreupptaget i liter per min med faktorn 5.  


3. Från arbetspuls till energiförbrukning – mer korrekt sätt 


Steg 1 Relativ intensitet utifrån puls: % av pulsreserven beräknas från 


arbetspulsen (tabell 3). 


Steg 2 Relativ intensitet utifrån syreupptag: % av pulsreserven översätts till % 


VO2R (tabell 2). 


Steg 3 Absolut intensitet: Arbetssyreupptag beräknas från % VO2R, VO2max och 


VO2 i vila (tabell 4). 


Steg 4 Energiförbrukningen (kcal): Beräknas genom att multiplicera 


arbetssyreupptaget i liter per min med faktorn 5.  


 


Tabell 7. Exempel på generella former av konditionsträning.  


 


Begrepp Definition och förklaring 


Kontinuerlig Konditionsträningen utförs i ett sträck, till exempel 30–60 


minuter, oftast på måttlig eller möjligen hög intensitet. Kan 


även benämnas distansträning. 


Intervall  Träningen delas upp i block med vila däremellan. 


Intervallform möjliggör en högre träningsdos, framför allt 


vid hög och mycket hög intensitet, i och med att man får 


möjlighet att återhämta sig och sedan repetera arbetet.  


 


Långa intervall på måttlig 


intensitet 
Man kan även dela upp träning på (låg och) måttlig 


intensitet. Förslag på total arbetstid 30–60 minuter. 


Exempel: 3 x 10 minuter på måttlig intensitet med 2–5 


minuters vila (lämplig för helt otränad). 


4 x 15 minuter på måttlig intensitet med 5 minuter aktiv vila 


(lämplig för otränad). 


 


Korta intervall på måttlig–


hög intensitet 
Ett steg högre belastning kan uppnås genom korta intervaller 


med relativt lång aktiv vilotid. Förslag på total arbetstid 15–


45 minuter med förhållande mellan arbete och vila 1:1 till 


2:1.  


Exempel: 20 x 1 minut på hög intensitet med 1 minut aktiv 


vila. 


 


Långa intervall på hög 


intensitet 
Denna intervallform kallas ibland för ”tröskelträning”: 


Uttrycket tröskel syftar på den punkt där ett skifte från näst 


intill uteslutande aerob energitillförsel till en situation där 


även anaeroba processer är involverade. Var denna tröskel 


infaller beror på personens träningsgrad, men de flesta 


hamnar mellan 75–95 % av maxHF. Belastningen bör vara 


strax under tröskeln, vilket ska upplevas som cirka 15/20 


skattad enligt Borgs RPE-skala. Förslag på total arbetstid 
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30–60 minuter med förhållande mellan arbete och vila 4:1 


till 5:1. 


Exempel: 4 x 10 minuter på hög intensitet med 2 minuter 


aktiv vila, eller 3 x 20 minuter på hög intensitet med 5 


minuter aktiv vila. 


 


Korta intervall på mycket 


hög intensitet 
Nästa nivå benämns inom träningslära högintensiv 


intervallträning. Målet är att belasta på (eller nära) VO2max, 


> 95 % av maxHF. Detta innebär en viss nivå av anaerob 


energitillförsel och därmed en viss grad av obehag och 


smärta. Maximal total arbetstid är 15–30 minuter med 


förhållande mellan arbete och vila 1:1 till 2:1. 


Exempel: 4 x 4 minuter på mycket hög intensitet med 2 


minuter aktiv vila, eller 6–8 x 3 minuter på mycket hög 


intensitet med 2 minuter aktiv vila. 


 


Mycket korta intervall på 


maximal intensitet 
Det är möjligt att få konditionsträningseffekter även av 


intervaller som är betydligt kortare med ett stort anaerobt 


inslag. Denna typ av intervaller genomförs med (nära) 


maximal intensitet (vilket innebär betydligt högre än vad det 


aeroba systemet täcker, och då även att HF inte kan 


användas för att avgöra belastning). Denna form av träning 


är tidseffektiv, men innebär ett kraftigt inslag av obehag och 


smärta. Förslag på total arbetstid 1–4 minuter (klarar man 


längre är belastningen för låg) med förhållande mellan 


arbete och vila 1:5 till 1:10. 


Exempel: 3 x 20 sekunder på maximal intensitet med 2–4 


minuter aktiv vila (kortast möjliga arbetstid med bevisat 


positiva effekter), eller 7 x 30 sekunder på maximal 


intensitet med 3–5 minuter aktiv vila. 
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Tabell 8. Exempel på upplägg av styrketräning beroende på huvudsakligt träningssyfte. 


 


Träningssyfte Träningsgrad Intensitet Volym Rörelsehastighet 
Vila mellan 


set 
Frekvens 


Maximal kraft 


(styrka) 


Nybörjare 60–70 % 1 RM 1–3 set, 8–12 rep Kontrollerad 1–2 min 1–3 ggr/v 


Motionär 70–80 % 1 RM 2–4 set, 5–12 rep Kontrollerad 1–2 min 2–4 ggr/v* 


Elit nära 1 RM 3–6 set, 1–5 rep Så snabb som möjligt 3–5 min 4–6 ggr/v* 


Tillväxt (hypertrofi) 


Nybörjare 60–70 % 1 RM 1–3 set, 8–12 rep 


Kontrollerad 0,5–2 min 


1–3 ggr/v 


Motionär 70–80 % 1 RM 2–4 set, 8–12 rep 2–4 ggr/v* 


Elit fokus på 70–85 % 1 RM 3–6 set, 8–12 rep 4–6 ggr/v* 


Explosivitet 


(effektutveckling) 


Nybörjare 


> 80 % 1 RM – styrka 
Prova och lära för att 


kunna träna mer styrka 
Kontrollerad 


> 3 min 


1–3 ggr/v 30–60 % 1 RM – 


hastighet 


Motionär  


> 80 % 1 RM – styrka 


1–3 set, 3–6 rep Hög 2–4 ggr/v 30–60 % 1 RM – 


hastighet 


Elit 


> 80 % 1 RM – styrka 


3–6 set, 1–6 rep Hög – maximal 4–6 ggr/v* 30–60 % 1 RM – 


hastighet 


Muskulär uthållighet 


Nybörjare 50–70 % 1 RM 1–3 set, > 10 rep Kontrollerad 


< 1 min 


1–3 ggr/v 


Motionär  50–70 % 1 RM Flera set, > 15 rep Varierad 2–4 ggr/v* 


Elit 30–80 % 1 RM Flera set, > 15 rep Varierad 4–6 ggr/v* 


 
* Vid (3) 4 eller fler träningspass per vecka bör inte liknande träning genomföras vid samtliga tillfällen. Elitaktiva varierar vanligtvis både vilka muskelgrupper som tränas, 


samt vilken typ av träning som genomförs i respektive pass. 
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Tabell 9. ”RM-tabell” Beräkningstabell för 1RM utifrån tester på submaximala belastningar.  


 


Uppskattat maximalt antal repetitioner på olika procent av 1 repetition maximum (1 RM) 


RM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


% 1 RM* 100 95 92 89 87 84 82 79 77 75 72 70 
 


* Detta är medelvärden, och relativt stora individuella skillnader förekommer. Ju närmare 1 RM, desto säkrare värden och desto mindre variation.  
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Figur 1. Exempel på hur lång tid, i procent av vaken tid, en individ spenderar på olika  


intensiteter av aerob fysisk aktivitet och inaktivitet (anpassad från Hagströmer 2007). 
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Fysisk aktivitet vid demens  


 


ICD-10-koder:  


Demens vid Alzheimers sjukdom F00, G30 


Vaskulär demens F01 


Ospecificerad demens F03 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Det finns visst stöd för att fysisk aktivitet kan minska risken att utveckla demens.  


 Det finns i dag måttligt stark vetenskapligt underlag för att fysisk träning utan närmare 


specifikation avseende typ, dos, intensitet eller frekvens kan påverka de kognitiva 


funktionerna och förmågan hos äldre med demens att kunna utföra aktiviteter i dagliga 


livet.  


 Personer med demens bör rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 


Definition 


Demens är en samlingsbeteckning på olika sjukdomar i hjärnan som kännetecknas av 


försämrade kognitiva funktioner, beteendeförändringar samt svårigheter att klara av göromål i 


det dagliga livet. 


 


Förekomst 


Man räknar med att cirka 25 000 personer drabbas av demenssjukdom varje år, och totalt är 


cirka 160 000 personer drabbade i Sverige. Demens kan uppstå redan i 50-årsåldern, men 
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förekomsten ökar med stigande ålder och efter 65 år fördubblas risken för att få demens 


ungefär vart femte år. Cirka var femte person över 80 år är drabbad. I takt med att 


levnadsåldern ökar, ökar också antalet personer som lever med demens betydligt. Siffrorna är 


osäkra, men man uppskattar att cirka 240 000 kommer att lida av demens i Sverige år 2050.  


  


Orsaker och riskfaktorer 


Det finns ett antal sjukdomar som kan leda till demens. Alzheimers sjukdom (AD) är den 


vanligaste och svarar för cirka 60 procent av fallen, ren vaskulär demens (VaD) orsakar cirka 


20 procent, Lewykroppsdemens (DLB) cirka 15 procent och frontotemporallobsdemens 


(FTD) cirka 5 procent. Andra tillstånd som kan leda till demens är bland annat Parkinsons 


sjukdom, alkoholmissbruk, skallskador och normaltryckshydrocefalus. Hos äldre personer är 


blandtillstånd där patienten har flera demenstillstånd samtidigt vanligare än ”rena” 


demensformer.  


 


Hög ålder är den största riskfaktorn för demens. Hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer för att 


utveckla hjärt-kärlsjukdom, exempelvis högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes, 


fetma och rökning ökar risken för både AD och VaD. Ärftliga former är ovanliga, men en 


genetisk sårbarhet i kombination med miljöfaktorer kan bidra till utveckling av sjukdomen. 


Tidigare skador eller sjukdom som har drabbat hjärnan ökar också risken. Demens är 


vanligare hos kvinnor än män. 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Patofysiologin för demens skiljer sig mellan olika demenssjukdomar. Vid AD bildas senila 


plack som innehåller ämnet betaamyloid och neurofibrillära trassel bestående av tauprotein 


som medför nedsatt funktion och celldöd. Vid DLB är det alfa-synuklein och för VaD är 


orsaken att cirkulationen i små eller stora blodkärl är nedsatt eller helt har upphört. I 


inledningsfasen drabbas olika delar av hjärnan vid olika demenssjukdomar, vilket också har 


betydelse för symtomen. Vartefter demenssjukdomen utvecklar sig sprider sig sjukdomen i 


hjärnan och ger skador i nya områden. 


 


Vanliga symtom 


 


Olika demenssjukdomar har olika debutsymtom, men skillnaderna blir mindre framträdande 


när sjukdomen avancerat. Ett tidigt symtom, speciellt vid AD, är nedsatt korttidsminne och 


minnesförlust av ord. Andra kognitiva funktioner som påverkas är exempelvis förmågan att 


orientera sig i tid och rum, företagsamhet och initiativförmåga. Till detta kan komma ökad 


apati, minskad abstraktionsförmåga samt minskad uppmärksamhet mot omgivningen.  


 


Motoriska symtom kommer som regel sent vid AD och FTD, med undantag hos några 


patienter med FTD som samtidigt lider av amyotrofisk lateralskleros (ALS). Vid DLB och 


VaD kan de motoriska symtomen komma i ett tidigt stadium. Vid långt framskriden demens 


utvecklar patienterna betydande nedsättningar av de motoriska funktionerna som till slut 


innebär att gångförmågan helt försvinner. Fallolyckor är mycket vanliga hos personer med 


demens.     
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Beteendeförändringar kommer tidigt och ett flertal patienter får under demenssjukdomen 


neuropsykiatriska problem som ångest, depression, hallucinationer, tvångsföreställningar, oro 


och rastlöshet. Eftersom de flesta patienter är gamla, förekommer även åldersrelaterade 


sjukdomar och samsjuklighet (komorbiditet), och den samlade sjukdomsbilden kan därmed 


vara mycket komplex. 


 


Diagnostik 


Diagnostiken av demens baseras på patientens anamnes inklusive uppgifter från personer i 


omgivningen som känner patienten väl, medicinsk undersökning, neuropsykologiska tester, 


blodprov samt röntgen (magnetröntgen och datortomografi) av hjärnan. I vissa sammanhang 


används även spinalpunktering, isotopundersökning eller positronemissiontomografi (PET). 


Det är viktigt att utesluta reversibla orsaker, exempelvis delirium som en följd av somatisk 


sjukdom, depression eller läkemedelsbiverkningar. 


 


För att kunna ställa en demensdiagnos ska man kunna påvisa förändringar i kognitiv funktion 


och beteende som är så allvarliga att de påverkar dagliga livets funktioner. Den internationellt 


accepterade standarden för klassificering av sjukdomar, utgiven av Världshälsoorganisationen 


(WHO), ICD-10-kriterierna, används ofta. Det ska finnas belägg för var och en av följande 


punkter för diagnos:  


1. Minnesnedsättning, som är tydligast när det gäller nyinlärning. 


2. Förändrade andra kognitiva förmågor som visar sig som försämrat omdöme och 


försämrad tankeverksamhet, till exempel vid planering och organisering, och 


försämrad allmän informationsbearbetning, så allvarligt att de vardagliga funktionerna 


i livet försämras. 


3. Medvetenheten om omgivningen. 


4. Det finns en nedsättning av emotionell kontroll eller motivation eller en förändring av 


socialt beteende som ger minst ett av följande symtom: 


a. emotionell labilitet 


b. irritabilitet 


c. apati 


d. förändrat socialt beteende 


5. Symtomen ska ha funnits i minst 6 månader.  


En del patienter lider av kognitiv svikt, men infriar inte i övrigt kriterierna för demens, något 


som klassificeras som mild kognitiv svikt (MCI). De är exempelvis självständiga när det 


gäller dagliga aktiviteter (ADL-aktiviteter, till exempel bad/dusch, på- och avklädning), men 


kan ha en minimal IADL-svikt (IADL, det dagliga livets instrumentella aktiviteter, till 


exempel behöver hjälp med städning, matlagning, tvätt, utomhus- och fritidsaktiviteter). MCI 


utvecklas hos många, men inte alla, till demens.  


 


Sjukdomsförlopp och prognos 


Sjukdomen startar i regel smygande och utvecklas gradvis. I en tidig fas lider patienten som 


regel av lätt kognitiv svikt, och kan med ringa hjälp fungera ganska väl i det dagliga livet. 


Efterhand ökar den kognitiva svikten, patienten får svårt att klara dagliga aktiviteter, först när 


det gäller IADL-funktioner därefter PADL-funktioner (personella ADL-aktiviteter, 


exempelvis personlig hygien, påklädning, äta, förflyttningar och toalettbesök), och blir till slut 
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helt vårdberoende. Tiden mellan symtomdebut och död varierar mycket, och vissa kan leva i 


många år. Behandling och vårdinsatser måste anpassas efterhand som sjukdomen utvecklas. 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Trots mycket forskning finns det i nuläget ingen fungerande kurativ behandling av olika 


demenssjukdomar. Vid AD och DLB används ofta läkemedelsbehandling 


(kolinesterashämmare eller memantin) som gör att symtomen hos en del patienter under en 


period stabiliseras eller förbättras. Hos patienter där demenssjukdomen är en väsentlig orsak 


till funktionssvikt, bör därför försök med medicinering göras. Vid vaskulär demens 


koncentreras behandlingen på riskfaktorerna för kärlsjukdom, exempelvis rekommenderas 


rökstopp, blodtrycksbehandling, kolesterolsänkande behandling etcetera. 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid demens 


Andelen äldre i befolkningen ökar vilket gör att fler lever med åldersrelaterade sjukdomar. Vi 


vet också att stora delar av befolkningen är mindre fysiskt aktiva än vad som krävs för att 


upprätthålla en god hälsa. Detta är en stor utmaning, och behovet av åtgärder som kan 


identifiera och minska risken för åldersrelaterade sjukdomar som demens är därmed stort. 


Fysisk aktivitet kan fungera som primärt förebyggande åtgärd mot utveckling av demens och 


sekundärt för att hindra funktionsnedsättning hos personer som redan har utvecklat demens.  


 


Akuta effekter 


De akuta effekterna av fysisk aktivitet vid demens skiljer sig inte från de akuta effekter som 


ses hos friska individer.  


 


Långtidseffekter 


Mild kognitiv svikt (MCI) 


Longitudinella studier visar att fysisk aktivitet och kognitiv träning kan förbättra minnet och 


exekutiva funktioner (planering och organisation) hos äldre med MCI (1). Även om några 


studier pekar på att träning är mindre effektivt efter att man har fått MCI (2), föreslås att 


träning kan vara positivt för hjärnan också efter att kognitiv svikt har påvisats (3). Detta är ett 


forskningsfält med otillräckligt vetenskapligt underlag som förtjänar mer uppmärksamhet, och 


det finns behov av fler kontrollerade studier av god kvalitet för att kunna säga mer om 


mekanismerna kring effekten av träning på kognition hos denna grupp äldre.  


Demens 


Fysisk träning kan både lindra symtom och fördröja utvecklingen av demens (4). Personer 


med demens har samma behov av fysisk aktivitet som andra. En av utmaningarna är att 


många personer med demens inte själva klarar av att tillgodose det behovet. Exekutiv 


dysfunktion, bristande initiativförmåga, apati och motivation kan förklara detta, samtidig som 


det finns få aktiviteter som är tillrättalagda för personer med demens. Det är därför en viktig 
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uppgift för anhöriga och personer som arbetar med demenspatienter att anpassa möjligheterna 


till fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan förbygga hälsoproblem, ytterligare funktionssvikt och 


risken för fall. Även om vikten av fysisk aktivitet för den kognitiva funktionen är mindre 


tydlig hos äldre med demens än för friska äldre, är det en effektiv, billig och tillgänglig icke-


farmakologisk behandling med få biverkningar, även för personer med etablerad 


demenssjukdom.  


 


Evidensen för att träning påverkar kognitiv funktion ökar (3). Under 2013 publicerades en 


systematisk litteraturgenomgång som visade att olika träningsprogram kan ge bättre kognitiv 


funktion hos personer med demens jämfört med kontrollgrupper som inte tränar, men som får 


lika stor mängd uppmärksamhet (5). Deltagarna varierade vad gällde typ av diagnos 


(exempelvis AD, VaD och blanddemens) samt graden av demens (från mild, moderat till 


allvarlig). Det rekommenderas att de träningsprogram som väljs anpassas till var och en av 


dessa målgrupper för att vara effektiva (6). Måttligt begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). 


 


Träning som förbättrar eller vidmakthåller fysisk funktion för äldre är viktig för att de ska 


kunna fortsätta att leva självständigt, behålla förmågan att utföra dagliga aktiviteter och delta 


aktivt i sina liv längre. Forskning visar lovande resultat för att olika fysiska träningsprogram, i 


motsats till aktiviteter som inte innehåller fysisk träning, kan ge effekter på förmågan att 


utföra dagliga aktiviteter hos äldre med demens. Träningen ska helst genomföras stående eller 


gående, inte sittande (5). Måttligt begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 


Fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på utmanande beteende och psykologiska symtom vid 


demens, något som är viktigt för den enskilda individen men även för anhöriga och andra 


involverad. Träning kan exempelvis reducera depressiva symtom, aggressivitet, oro och 


rastlöshet, och möjligen även ge bättre nattsömn (7). Cirka 80 procent av de som bor på 


vårdhem/äldreboende har demens, och träning där personalen är involverad har visat sig ha 


effekt på neuropsykiatriska symtom (8). Litteraturgenomgången från 2013 visade emellertid 


ingen signifikant effekt av träning på utmanande beteende (5). Den visade också otillräckligt 


vetenskapligt underlag på symtom som ångest, apati och repetitiva beteenden (7). Det krävs 


därför fler studier av god kvalitet. Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +).  


 


Träning kan förebygga fall, både genom påverkan av kognitiv funktion, speciellt exekutiva 


funktioner (9), men också genom att påverka rörligheten. Regelbunden fysisk träning kan 


därför antas påverka den fysiska funktionsförmågan hos äldre med demens (10). 


Fallförebyggande interventionsstudier har ofta exkluderat äldre med kognitiv svikt eller 


demens, och de studier som finns är motstridande (11, 12). Otillräckligt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka +).  


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet 


Det är visat i några studier att aerob träning som förbättrar konditionen även påverkar 


kognitiv funktion positivt (13). Det verkar som att andra former av fysisk aktivitet också kan 


ha positiv effekt på kognitiv funktion hos äldre. Styrketräning kan exempelvis vara lika 


effektivt som aerob träning (14). Det föreslås även mer uppgiftsspecifik träning med fokus på 


motorisk inlärning i motsats till mer traditionella träningsprinciper där man önskar förbättra 


olika fysiska komponenter. Uppgiftsspecifik träning för äldre med gångsvårigheter kan ha en 


god effekt på gång, kanske på grund av att det påverkar kognitiva färdigheter, samtidigt som 


sådan träning kan vara lättare att överföra till dagliga aktiviteter (15).  
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Det verkar som om fysisk träning som består av flera komponenter i kombination, exempelvis 


aerob träning, styrketräning och balansträning samtidigt med kognitiva uppgifter, ger bättre 


effekt hos äldre med reducerad kognitiv funktion än träning utan en kognitiv komponent (16).  


 


Träning med hjälp av dataspel har ökat i popularitet under senare år. Dess träningseffekt på 


kognitiv funktion har undersökts i några få nya studier, exempelvis en studie där deltagarna 


cyklade i en interaktiv virtuell miljö. De som deltog visade större förändringar vad gäller 


exekutiva funktioner jämfört med en kontrollgrupp som cyklade i vanlig omgivning (17). 


Möjligen kan denna träningsform vara aktuell för att påverka kognition, men också för att 


göra träningen mer tillgänglig och motiverande.  


 


Sammanfattningsvis ger forskningen inga klara anvisningar om vilken typ av träning eller 


aktivitet som bäst förebygger demens. Det finns heller inga klara rekommendationer för 


personer som redan har utvecklat demens, eftersom skillnaderna är stora när det gäller typ av 


träning (aerob, styrka, balans), träningens varaktighet (från 2 veckor till 12 månader) och 


frekvens (från två gånger per vecka till dagligen) i forskningen. Sammanfattningsvis är det 


vetenskapliga underlaget för vilken typ av träning eller aktivitet man ska rekommendera 


otillräckligt. Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +).  


Det finns behov av välgjorda studier för att utvärdera och avgöra vilken träningsform som är 


bäst för personer med olika former och grad av demens (5). Det finns också behov av att 


fastställa vilka komponenter som bör ingå i olika träningsinterventioner (13).  


 


Dos–respons 


I longitudinella observationsstudier har man funnit ett dos–respons-samband som visar att 


träning skyddar mot kognitiv svikt (6). Interventionsstudier som inkluderat personer med 


demens tyder på samma sak. Studierna visar dock stor heterogenitet när det gäller typ av 


träning, duration och frekvens, vilket gör att det för närvarande inte finns något dokumenterat 


dos–respons-förhållande mellan dessa variabler och graden av skydd i förhållande till 


kognitiv svikt eller i förhållande till andra mätvariabler (5). Otillräckligt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka +) 


 


Ändrad livsstil från att vara stillasittande till fysisk aktiv har en positiv effekt på kognitiv 


funktion (18). Den största effekten ligger troligen i skillnaden mellan att vara fullständigt 


inaktiv och att träna lite. När det gäller neuropsykiatriska symtom är det oklart vilken typ av 


träning, intensitet, duration och frekvens man bör välja, även om några studier 


rekommenderar minst 30 minuters aktivitet flera gånger i veckan (7). Otillräckligt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +) 


 


Verkningsmekanismer 


Nästan hälften av demensfallen har sin grund i potentiellt modifierbara riskfaktorer (19). 


Detta omfattar både faktorer som kan öka hjärnans reservkapacitet såsom utbildningsnivå och 


kognitiv stimulering, samt faktorer som kan förhindra sjukdom i hjärnan. Fysisk inaktivitet 


anses vara orsaken till en stor andel av demensfallen i världen. Träning har visat sig inverka 


på hjärnans struktur och funktion och kan motverka underliggande molekylära förändringar 


vid progressiv funktionsförlust i hippocampus, i takt med ökad ålder eller vid AD (20).  
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Flera epidemiologiska studier har visat att kardiovaskulära riskfaktorer är associerat med ökad 


risk för kognitiv svikt och demens. Det finns dock randomiserade kontrollerade studier där 


man har intervenerat på olika kardiovaskulära riskfaktorer som inte entydigt visar att 


behandlingen av enskilda faktorer kan förebygga eller skjuta upp kognitiv svikt eller demens 


(21). Nya studier, som ser på flera vaskulära riskfaktorer och livsstilsrelaterade faktorer 


samtidig, kan ge kunskap om vilka åtgärder som förebygger eller förhindrar progression av 


kognitiv svikt och demens (22–24).  


 


 


Indikationer 


Icke-farmakologiska insatser som samtalsgrupper för patienter och anhöriga, utbildning av 


anhöriga och personal, dagcenter och olika avlastningsmöjligheter är mycket centrala i 


demensomsorgen. Hittills har fokus på fysisk aktivitet varit minimal. Med ökad kunskap om 


betydelsen av fysisk aktivitet för personer med demens, bör även detta bli en central del av 


demensomsorgen framöver.  


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 


Många demenspatienter tar en mängd olika mediciner. Några av dessa kan ha effekt på 


kognitiv och fysisk funktion samt ge ökad falltendens. Olika psykofarmaka kan verka 


förslöande och ge nedsatt aktivitet samt öka falltendens. Detta gäller sömnmedel, 


bensodiazepiner, antipsykotika och några antidepressiva medel. Många patienter med demens 


har också läkemedel för komorbiditet, såsom hjärt-kärlsjukdom. Risken finns för 


överbehandling, eftersom indikationerna för behandling kanske inte har omprövats på länge. 


Enskilda patienter kan drabbas av biverkningar av dessa läkemedel såsom ortostatisk 


blodtrycksfall med ökad falltendens, samt en känsla av att vara ”sliten” och inte orka med 


fysisk aktivitet.  


Många patienter har smärtor på grund av osteoporos (benskörhet) eller degenerativa 


störningar i muskler och skelett. Det är viktigt att ge adekvat smärtlindrande behandling för 


att dessa ska kunna genomföra träning och olika aktiviteter. 


 


 


Kontraindikationer/risker 


Fysisk aktivitet och träning för äldre med demens är förbundet med liten risk. Fem av de 


studier som inkluderades i den systematiska genomgången av träningsprogram vid demens 


från 2013 utvärderade potentiella negativa händelser, och inga allvarliga händelser kunde 


knytas till träningsinterventionerna (5). En förutsättning är att ett aktivitets- eller 


träningsutbud anpassas till målgruppen, speciellt för att säkerställa att den enskilda individen 


vill delta och upplever aktiviteten som meningsfull. För övriga kontraindikationer hänvisas till 


kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 
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Behov av medicinsk kontroll 


En helhetsbedömning av patientens sjukdomstillstånd och funktionsnivå är viktig när man 


lägger upp ett träningsprogram för personer med demens. Ett tvärvetenskapligt angreppssätt 


rekommenderas där även patientens läkare deltar. 


 


 


Utvärdering och uppföljning 


Aktivitetsmätning med små kroppsburna sensorer, exempelvis accelerometer, gör det numera 


möjligt att kartlägga en persons fysiska aktivitet under hela dagar och veckor, vilket kan ge 


objektiv information om vilken fysisk aktivitet den personen faktisk utför i vardagen. 


Aktivitetsmätning ger bättre mått än exempelvis frågeformulär, eftersom man vet att äldre 


med kognitiv svikt kan ha svårigheter att avgöra och rapportera hur aktiva de faktiskt är.  


Det finns en rad verktyg för att kartlägga och utvärdera en persons kognitiva eller fysiska 


funktion. En screeningtest som ofta används för att testa fysisk funktion är Short Physical 


Performance Battery (SPPB) (25), där både balans, gångfunktion och muskelstyrka i de undre 


extremiteterna utvärderas. Fyra meters gångtest är en av tre deltester i SPPB, men resultatet 


för gånghastighet kan även användas som självständigt mått på funktion. Kartläggning av 


ADL, speciellt om personen kan förflytta sig utomhus utan problem, kan genomföras genom 


att utnyttja standardiserade frågeformulär (26). Mini Mental Status (MMS) (27) används ofta 


för att testa kognitiv funktion. 


 


För att mer specifikt kartlägga kognitiv och fysisk funktion finns andra tester som värderar 


olika funktioner som är relevanta för att klara sig i vardagen, exempelvis gällande exekutiva 


funktioner, muskelstyrka, balans, rörlighet och kondition. En väl tillrättalagd testsituation och 


enkla instruktioner är avgörande för ett korrekt testresultat (se också kapitlet ”Bedöma och 


utvärdera fysisk aktivitet”).  


  







FYSS-kapitel DEMENS   2015-02-15 


9 
 


Rekommenderad fysisk aktivitet vid demens 
 


Behandling av demens med fysisk aktivitet 


Personer med demens bör utföra aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att öka 


förmågan att kunna utföra aktiviteter i dagliga livet och för att påverka de kognitiva 


funktionerna. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  


Variationen i dessa studier är dock för stor för att kunna ge rekommendationer om typ av 


träning, intensitet, duration och frekvens (5). Det rekommenderas därför att personer med 


demens får det stöd som behövs för att de ska kunna följa de allmänna rekommendationerna 


om fysisk aktivitet för vuxna.   


DEMENS – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 
X  Ja, för evidens se kapitlet ”Fysisk aktivitet som prevention”. 
  Nej 


DEMENS – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: Se ovan. 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 2–3 2 


eller  


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerat 


Tänk på att: 


Personer med demens behöver ofta hjälp med sin träning, t.ex. genom gruppaktiviteter och anhöriga som är med. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


X  Nej  


 Ja 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Målsättningen för den enskilda individen och anhöriga är att individen ska ha så god 


livskvalitet som möjligt, något som ofta involverar att kunna bo hemma så länge som möjligt. 


Nedsatt initiativförmåga och apati är några av de mest utbredda neuropsykiatriska symtomen 


vid demens och är associerat med bland annat ökad funktionsnedsättning och en lägre 


rehabiliteringspotential. Individer med demens har samma behov och utbyte av fysisk 


aktivitet/träning som andra, men dessa måste organiseras annorlunda. För hemmaboende 


personer kan träning i eller i närheten av hemmet vara aktuell. Träning med anhörig som 


handledare, eller att träna tillsammans med andra, kan underlätta. För individer med demens 


som bor på äldreboende är vårdpersonalens organisation och initiativ helt avgörande för hur 


aktiv den enskilda är.  
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Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid demens 


Fysisk aktivitet har visat sig vara effektiv när det gäller att minska depression hos äldre (se 


kapitlet ”Fysisk aktivitet vid depression”). För äldre personer med demens är dock det 


vetenskapliga underlaget i dag otillräckligt (evidensstyrka +) för att fysisk aktivitet har effekt 


på depression (5). Smärttillstånd är vanliga hos äldre (se kapitel ”Fysisk aktivitet vid 


långvariga utbredda smärttillstånd”), även hos de med demens. Smärtan kan vara svår att 


diagnostisera hos personer med demens eftersom symtomen kan vara atypiska. Exempelvis 


kan passivitet och brist på initiativförmåga vara ett tecken på smärta. Adekvat kartläggning 


och behandling av smärtan är en förutsättning för att lyckas med träning för denna 


patientgrupp (36). Riskfaktorer för demens är också riskfaktorer för en rad andra 


livsstilsrelaterade sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och degenerativa 


muskuloskeletala sjukdomar. Det är därför troligt att insatser för att minska riskfaktorer för 


demens inte bara förebygger själva demenssjukdomen, utan även har effekt på dessa 


sjukdomar. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Äldre personer har god effekt av fysisk aktivitet och det är aldrig för sent att börja 


träna. 


 Fysisk aktivitet kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar, men också spela en 


avgörande roll som behandling. 


 Fysisk aktivitet kan leda till bevarad funktion och förebygga fall hos äldre personer 


såväl med som utan sjukdom. 


 Äldre personer utgör en heterogen grupp och den fysiska aktiviteten måste anpassas 


till den enskildes funktionsnivå och behov. 


 Alla äldre rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet av såväl aerob som 


muskelstärkande karaktär och träning av balans.  


 


 


Åldersrelaterade förändringar avseende fysisk funktion  


och aktivitetsnivå  


Den äldre befolkningen definieras i Norden vanligen som människor över 65 år, något som 


kan kopplas till den vanligaste pensionsåldern. Personer mellan 65 och 74 år kallas ofta yngre 


äldre och de mellan 75 och 84 år äldre. De som uppnått en ålder över 85 år beskrivs som de 


allra äldsta (1).  


 


I slutet av 1900-talet började forskare alltmer fokusera på människans utveckling under 


livsloppet och ett modernt koncept kallat Active ageing växte fram (2). 


Världshälsoorganisationen (WHO) myntade frasen ”Years have been added to life, now we 


must add life to years” och menade att aktivitet skulle bestå av olika typer av meningsfull 


verksamhet och bidra till välbefinnande både för individen och samhället i stort. Utmaningen 


är också att anpassa ett aktivt åldrande till funktionsnedsättning och hjälpberoende. Active 


ageing kan anses pågå hela livet!  
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Fernández-Ballesteros et al. (2013) hävdar att Active ageing kan ses som ett paraplykoncept, 


inom vilket hälsosamt, lyckat eller produktivt åldrande är starkt relaterade till varandra. Mer 


forskning krävs för att utvärdera Active ageing ”good practices”, träning, projekt eller 


program (3).  


 


Med normalt åldrande menas förändringar som kommer med stigande ålder. Det kan inte nog 


poängteras att olikheterna människor emellan ökar ju äldre vi blir, och att det egentligen inte 


finns något generellt ”normalt åldrande”. Äldre personer utgör en mycket heterogen grupp. 


Longitudinella populationsstudier har också visat förbättrad hälsa och funktion bland senare 


födda kohorter under 1900-talet. Av populationsstudierna i Göteborg framkommer, vid en 


jämförelse mellan 75-åringar födda 1911–1912 respektive 1930, att den senare kohorten hade 


högre gånghastighet och kvinnorna också bättre balans och muskelstyrka än de som var födda 


1911–1912. Kohorten från 1930 var också mer fysiskt aktiv (4).  


 


Funktionsnivån förändras under livet, men hur vi åldras bestäms av olika och samverkande 


faktorer som arv, livsstil och sjukdom (5) (figur 1). Fysisk aktivitet på äldre dagar och 


dessförinnan är avgörande för god hälsa och funktion och en förutsättning för att upprätthålla 


självständighet och oberoende av hjälp i vardagslivet. Det är alltså i hög grad möjligt att själv 


påverka hur man åldras.  


 


 


 


 


 


 


 
                               Figur 1. Faktorer som påverkar funktion på äldre dagar (5). 


 


Det är mycket viktigt, särskilt för äldre, att ha en reservkapacitet som gör det möjligt att 


komma tillbaka till sin tidigare funktionsnivå efter en sjukdomsperiod. Reservkapacitet är ett 


begrepp som kan användas för att beskriva hur mycket kapacitet man har utöver vad som 


krävs för olika dagliga aktiviteter. Personer som förlorar en funktion måste använda en större 


andel av sin totala kapacitet för att utföra samma funktion, vilket leder till minskad 


reservkapacitet. För personer med liten reservkapacitet kan även en kort sjukdomsperiod med 


sängläge leda till att funktioner förloras eller att man måste använda det mesta av sina krafter 


för att klara funktionen. Reservkapacitet gällande till exempel aerob kapacitet och 


muskelstyrka kan återvinnas genom träning (figur 2). 


Livsstil 


Arv 


Sjukdom 
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Figur 2. Förändring av muskelstyrka och reservkapacitet för dagliga aktiviteter med stigande ålder. 


 


Kardiovaskulär funktion 


Den maximala syreupptagningsförmågan reduceras från 30-årsåldern med mellan 5 och 10 


procent för varje 10-årsperiod (6). Den viktigaste åldersförändringen i hjärtat är en ökad 


styvhet i vänster kammare på grund av bindvävsförändring och ökad väggtjocklek. Medan 


påfyllnaden av vänster kammare hos unga till stor del är en passiv process, blir äldre mer 


beroende av förmakskontraktion, tillräckligt lång fyllnadstid och normal blodvolym. Lägre 


puls hos äldre kompenseras ofta av en något större slagvolym. Maxpulsen sjunker med 


stigande ålder och beräknas vanligen enligt formeln 208 – 0,7 x ålder (7–8). Formeln skiljer 


sig något från den som används för yngre eftersom den traditionella formeln, 220 minus ålder, 


blir mer felaktig ju äldre man blir, vilket resulterar i att träningen kan bli för lågintensiv. 


 


Lungfunktion 


Med stigande ålder minskar lungvävnaden samtidigt som lungornas elasticitet minskar. De 


stora luftrören utvidgas, medan diametern i de mindre reduceras. En svagare 


andningsmuskulatur och stelare leder kan resultera i ett ökat andningsarbete. Även om 


totalkapaciteten är oförändrad, reduceras vitalkapaciteten på grund av att den totala ytan för 


gasutbyte blir mindre (8).  


 


Muskel- och skelettfunktion 


På äldre dagar uppkommer vanligen generella förändringar som viktreduktion, med en 


samtidig ökning av fettdepåer. Åldersrelaterad förlust av muskelmassa beskrivs ofta som 


”sarcopeni” och minskad styrka kallas ibland ”dynapeni”. Muskelstyrkan reduceras med cirka 


8 procent per 10-årsperiod fram till 70-årsåldern, och därefter med 15 procent per 10-


årsperiod. Benstyrkan försvagas mer, upp till 10–15 procent per 10-årsperiod fram till 70-


årsåldern, och därefter med 25–40 procent per 10-årsperiod (9, 10). Hos många äldre är dock 
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förlusten av muskelstyrka betydligt mindre, då förändringarna i hög grad kan påverkas av en 


människas livsstil.  


 


Muskelstyrka definieras som en muskelgrupps förmåga att utveckla maximal kraft medan 


explosivitet (eng. muscle power) definieras som arbete per tidsenhet (kraft x hastighet). Med 


stigande ålder reduceras explosiviteten mer än styrkan (8). En minskad explosivitet är 


kopplad till minskad typ-II-fiberstorlek, åldersrelaterad förlust av framhornsceller i 


ryggmärgen och reducerad axonförsörjning till musklernas ändplattor. Muskelfibrer kan 


delvis återuppbyggas vid träning. Låg explosivitet påverkar funktioner i vardagslivet, som 


exempelvis att resa sig från en stol eller återfå balansen vid instabilitet. 


 


Skelettet genomgår betydande förändringar under livet. Efter uppnådd maximal benmassa i 


30-årsåldern förloras hälften av den trabekulära benvävnaden fram till 80 års ålder. Skelettet 


är konstant föremål för ombyggnad, och en del av den reduktion av benmassa som ses hos 


äldre kan förklaras med låg fysisk aktivitetsnivå (se kapitlet ”Fysisk aktivitet vid 


osteoporos”).  


 


Balans 


Balans kan beskrivas som förmågan att kontrollera kroppen i upprest ställning så att den 


befinner sig i jämvikt. Balans är en sammansatt funktion, som är beroende av samordning av 


information från sensoriska och motoriska system relaterade till både det perifera och det 


centrala nervsystemet, men balansförmågan är också beroende av tilltro till egen förmåga. 


Nedsatt balansförmåga och bristande känsla av säkerhet är riskfaktorer för fall och 


fallrelaterade skador, som är ett problem hos många äldre.  


 


Med åldern försvagas en del av de funktioner som krävs för att kunna hålla balansen. 


Eftersom människan har en överkapacitet eller reservkapacitet i de flesta situationer, behöver 


förmågan att hålla balansen inte förändras på äldre dagar. Forskning har visat att nedsatt 


funktion i ett sensoriskt system inte leder till försämrad balans, medan reduktion i flera 


sensoriska system, som exempelvis både syn och muskel-led-sensibilitet, ger 


balansnedsättning (11).  


 


Gångfunktion 


Av normativa data framgår att gånghastigheten minskar med stigande ålder (12). Gång är en 


sammansatt funktion och många samverkande faktorer kan förklara åldersrelaterade 


förändringar i gångfunktion, bland annat förändringar i livsstil och fysisk aktivitetsnivå, 


centralnervösa åldersförändringar, åldersrelaterade sjukdomar och degenerativa tillstånd. 


Gånghastighet har visat sig vara en generell hälsoindikator och prediktiv för framtida 


funktionsnivå och livslängd (13).  


 


Fysisk aktivitetsnivå och fysiskt aktivitetsmönster 


Fysisk aktivitetsnivå och -mönster förändras med stigande ålder. Av en norsk epidemiologisk 


studie från 2009 framkom att 28 procent av kvinnorna och 29 procent av männen över 65 år 


uppfyllde de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet på 150 minuter per vecka på 


måttlig intensitet (14,15). Motsvarande siffror för kvinnor och män mellan 20 och 64 år var 


35 respektive 28 procent. En annan epidemiologisk studie från Norge visade att hos personer 


över 80 år var aktivitetsnivån 50 procent lägre jämfört med 65–70-åringar. I gruppen äldre var 
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det fler män än kvinnor som inte uppfyllde rekommendationen om fysisk aktivitet, medan 


kvinnorna ägnade sig åt mer lågintensiva aktiviteter än män (16).  


 


Låg fysisk aktivitetsnivå har stor påverkan på aerob kapacitet och muskelstyrka. I en studie av 


11 friska personer (genomsnittsålder 67 år) som var totalt sängliggande i 10 dagar 


reducerades fettfri kroppsmassa med 1,5 kg (17). Förlusten var störst i benen (0,95 kg), där 


muskelstyrkan minskade med 16 procent. Förlusten av fettfri massa var större än för yngre 


vuxna efter hela 28 dagars sängläge! Den maximala effekten vid step-test minskade med 14 


procent och aerob kapacitet med 12 procent. Efter perioden med sängläge hade den fysiska 


aktivitetsnivån reducerats med 8 procent jämfört med före (18).  


 


Det engelska begreppet ”sedentary” motsvaras på svenska av begreppet ”stillasittande” och 


relaterar till aktiviteter med mycket låg energiförbrukning (1,5 MET eller lägre) mätt som 


vaken tid i sittande eller liggande (19). En systematisk översiktsartikel har funnit att äldre är 


stillasittande mellan 68 och 86 procent av dygnet (20). I en annan systematisk översiktsartikel 


fastslogs att stillasittande beteende hos äldre är associerat med ökad dödlighet och metabolt 


syndrom (19). Flera studier bland vuxna har visat att en inaktiv livsstil med stillasittande mer 


än 10 timmar per dag ökar risken för hjärt-kärlsjukdom (21). En observationsstudie baserad 


på data från USA med något över 2 000 vuxna personer från 22 år till 80+ visade att 


bentätheten hos kvinnor är relaterad till längden på perioder av stillasittande under dagen, 


oberoende av fysisk aktivitetsnivå (22).  


 


 


Effekt av fysisk aktivitet/träning bland äldre 


Fysisk funktion och vävnadseffekter 


Äldre är en mycket heterogen grupp när det gäller fysisk kapacitet och funktion. Olikheten 


gäller även effekten av fysisk aktivitet, där man kunnat visa att de individuella variationerna 


är stora vid samma träningsupplägg (23). Alla orsaker till detta är inte kända, men kan ha att 


göra med olikhet avseende faktorer som genetisk disposition, sjuklighet och livsstil.  


 


Det finns ingen övre åldersgräns för träningseffekt! De fysiologiska effekterna är i princip de 


samma för yngre som för äldre vuxna. Den absoluta förbättringen ser ut att vara lägre för 


äldre än för yngre vuxna, men om man mäter procentuell förbättring har äldre ungefär samma 


effekt av träning som yngre både när det gäller aerob kapacitet och styrka (8). Äldre som har 


varit eller är aktiva idrottare har större muskelmassa mätt i procent av kroppsvikten, lägre halt 


av kroppsfett, högre bentäthet, bättre hjärt-kärlfunktion, snabbare nervledningshastighet och 


lägre förekomst av funktionsnedsättning jämfört med inaktiva äldre i samma ålder.  


 


Det är väldokumenterat att fysisk aktivitet reducerar risken för en rad åldersrelaterade 


sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och cancer (8). Fysisk aktivitet har 


också positiv effekt på funktion och sjukdomstillstånd vid en rad kroniska sjukdomar som 


hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma, osteoporos, artros, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 


depression, hjärtsvikt, stroke, kroniska ryggsmärtor och förstoppning (8).  


 


Kondition 


Det finns goda belägg för att aerob fysisk aktivitet med tillräcklig dos och intensitet kan öka 


maximal syreupptagningsförmåga. Aerob fysisk aktivitet med en intensitet på minst 60 
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procent av VO2max, minst 3 gånger per vecka i 16–20 veckor, har potential att öka VO2max 


med omkring 15 procent. Intervallträning är speciellt gynnsam och längre träningsperioder 


har visat störst effekt (8). 


 


Muskelstyrka 


Styrketräning har i många studier visat sig vara minst lika effektiv hos äldre som hos yngre, 


med en styrkeökning på upp till över 100 procent. Dosering av träningen är densamma som 


för yngre. Muskelhypertrofin som en följd av styrketräning är mindre hos äldre än hos yngre, 


även om den relativa styrkeökningen kan vara lika stor (8). 


 


Träning av explosiv styrka är mycket viktig för äldre. Explosiv styrka kan förbättras genom 


isokinetisk träning, exempelvis benpress, med motstånd på 60 procent av 1 RM (Repetition 


Maximum – 1 RM motsvarar den högsta belastning som kan klaras genom hela rörelsebanan 


en gång) och med en hastighet som är 30–60 procent av maximal rörelsehastighet för den 


aktuella funktionen utan motstånd (24). Det finns goda belägg för att träning av explosiv 


styrka och styrketräning förbättrar prestationen i både kraft och styrka lika mycket.  


 


En metaanalys angående effekten av explosiv styrketräning jämfört med styrketräning med 


låg hastighet hos personer över 60 år visade 38 procent större effekt av explosiv styrketräning 


när det gäller relevanta funktioner i det dagliga livet, som att resa sig från en stol, och 


rörelseförmåga mätt med testet Short Physical Performance Battery (25). Skillnaderna får 


dock anses små på grund av ett stort konfidensintervall. Gruppen som tränade explosivt 


rapporterade 16 procent större funktionsökning än styrketräningsgruppen. Träningen hade 


dock inte bättre effekt på balans än ordinär styrketräning. De ingående studierna använde 


funktionell träning med viktväst/-bälte och träning i maskiner.  


 


Förutom ökad styrka kan styrketräning också leda till ökad fettfri massa och minskad 


fettmassa. Dokumentationen är stark för att styrketräning leder till ökad benmassa och 


bentäthet, ökad metabolism och har en gynnsam hormonell effekt (24). Muskelstyrka och 


explosiv styrka är viktiga för att upprätthålla och träna upp balansfunktion. Styrketräning har 


också visat sig leda till förbättrad balans hos personer med nedsatt muskelstyrka och i 


kombination med balansträning kunna förebygga fall hos hemmaboende äldre (26, 27).  


 


Ledrörlighet 


Ledrörlighet omfattar förmåga att upprätthålla ett visst rörelseomfång, vilket inte bara är 


beroende av ledernas funktion utan också av funktionen i de omgivande strukturerna 


(muskler, senor, ligament). Ledrörligheten minskar med stigande ålder och kan därför vara en 


begränsande faktor för normal funktion i det dagliga livet.  


 


En systematisk översiktsstudie fann att ledrörligheten hos äldre kan ökas genom 


rörlighetsträning, såväl aktiv som passiv, men slutsatsen dras att det fortfarande är osäkert om 


den ökade ledrörligheten innebär förbättrad funktion i det dagliga livet (28). 


Rekommendationerna i dag är att träningsprogram för äldre bör innehålla övningar för att 


upprätthålla rörligheten även om dokumentationen för tillfället inte är övertygande (8). Det 


finns ändå skäl att anta att normal rörelseförmåga är viktigt för funktioner som exempelvis 


balans, då personer med mycket nedsatt rörlighet i exempelvis rygg eller fotleder kan få 


problem med normala balansreaktioner.  
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Kroppssammansättning 


Kroppens muskelmassa minskar med stigande ålder och samtidigt är övervikt ett växande 


problem bland äldre. Förhållandet är dock inte 1:1 mellan minskad muskelmassa och 


muskelstyrka hos äldre, där studier visar att muskelstyrkan kan bevaras mer än vad 


muskelmassan indikerar. Aerob fysisk träning med moderat intensitet har visats vara effektiv 


för att reducera total fettmassa hos äldre. Aerob träning har däremot inte visats påverka fettfri 


massa (8). Av en 8-veckors träningsstudie riktad till kvinnor mellan 65 och 75 år framkom att 


en kombination av aerob träning och styrketräning i högre grad än enbart aerob träning ledde 


till minskad fettmassa och BMI samt ökad fettfri massa (29).  


 


Balans 


Balansträning hos äldre kan vara viktig för upplevelsen av säkerhet i vardagen och för att 


förebygga fall. Av en Cochraneöversikt från 2012 framgår att träning som innehåller 


dynamiska balansövningar i stående, som genomförs 3 gånger per vecka och som pågår under 


minst 3 månader, leder till förbättrad rörelseförmåga och funktionell balans (30). Träningen 


bör utmana balansen och kan inkludera gång, funktionella övningar och 


koordinationsövningar. Progressiv balansträning är också den viktigaste ingrediensen i träning 


som syftar till att förebygga fall (27). 


 


Kognition och livskvalitet 


Effekt av träning på kognition 


Evidensen för att fysisk aktivitet är positiv för kognitiv funktion hos äldre är klart visad. Av 


en systematisk översiktsartikel baserad på 27 studier framkom att 26 av dessa rapporterar en 


positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och bevarande eller förbättring av kognitiv funktion 


(31). Fysisk aktivitet har också visat sig reducera risken för att utveckla demens (32–34). För 


närvarande finns ingen evidens för att någon typ av träning är bättre än en annan, eller att det 


finns ett dos–respons-förhållande. För mer information om kognition och träning, se kapitlet 


”Fysisk aktivitet vid demens”. 


 


Aerob träning kan också leda till förbättrad kognitiv och affektiv funktion, välbefinnande och 


tro på egen förmåga. 


 


Beträffande livskvalitet har det visat sig att äldre personer som tränar med hög intensitet får 


sämre effekt jämfört med personer som tränar med lägre intensitet (23). 


 


 


Indikationer/kontraindikationer 


Indikationerna för att fysisk aktivitet leder till förbättrad hälsa och fysisk funktion, förebygger 


funktionssvikt och sjukdom, samt leder till förbättrad hälsa och funktion hos personer med 


kronisk sjukdom är mycket goda. Negativa, oförutsedda händelser i samband med fysisk 


aktivitet är relativt få, och det är knappast någon insats som inte rekommenderas på grund av 


oro för sådana händelser.   


 


Det finns mycket få kontraindikationer för fysisk aktivitet hos äldre. Hos vissa grupper och 


vid vissa tillstånd bör läkare konsulteras innan systematisk träning påbörjas. Det gäller 


exempelvis vid instabil hjärtsjukdom, vissa typer och faser av cancer samt vid kraftiga 


infektioner. Personer med osteoporos, speciellt i ryggen, bör undvika kraftiga vertikala stötar 
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som vid hopp, liksom stor ryggflexion som vid sit-ups. För personer med balansproblem bör 


eventuell rekommendation att delta i gång- eller promenadgrupper följas upp med systematisk 


träning av balans och muskelstyrka. För mer information om kontraindikationer, se kapitlet 


”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


 


 


Utvärdering av fysisk aktivitet och fysisk funktion 


Äldre människor är en mycket heterogen grupp och för att kunna ge en individuellt anpassad 


rekommendation om fysisk aktivitet och utvärdera effekten av denna bör inledningsvis en 


kartläggning av aktivitetsnivå, kompletterad med en bedömning av funktion, göras. Det finns 


ett stort utbud av bedömningsinstrument, och nedan ges ett urval av vanliga instrument som 


kan anses vara väl lämpade för målgruppen i stort. 


 


Fysisk aktivitetsgrad 


Bedömning av fysisk aktivitet kan göras såväl subjektivt som objektivt. Forskning har visat 


ett lågt till moderat samband mellan självrapporterad och objektivt mätt aktivitet (35) och vid 


val av bedömningsmetod är det därför viktigt att veta vad man vill ha svar på. 


 


För subjektiv bedömning finns ett stort antal frågeformulär och skalor att välja mellan. Här 


följer exempel på självrapporteringsinstrument av relevans för äldre och fysisk aktivitet:  


 


International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) är översatt till många språk och väl 


validerat. Instrumentet gäller främst friska äldre och har fokus på fritidsaktiviteter (36). En 


svensk kortversion med god validitet finns också att tillgå (37).  


 


En 6-gradig skala, Swedish scale (38), finns i två versioner, varav den ena, som vänder sig till 


sköra och inaktiva äldre, inbegriper hushållsaktiviteter (39). Skalan har god validitet (40).  


 


The Nursing Home Life-Space Diameter (NHLSD) riktar sig till personer med 


funktionshinder och baseras på observation. Instrumentet beskriver både frekvens och område 


där personer rör sig (41).  


 


För objektiv bedömning finns flera möjligheter: Det enklaste och billigaste instrumentet är en 


mekanisk pedometer som räknar antal steg. Mer avancerade apparater mäter acceleration och 


kan ge information om energiförbrukning och intensitet i en aktivitet eller om 


lägesförändringar och aktiviteter som personen utför i vardagen. Instrumenten är desamma, 


men placering på kroppen och programvaran som medföljer bestämmer vilken sorts 


information man kan få ut. En ofta använd aktivitetsmätare för energiförbrukning och 


intensitet i en aktivitet är ActiGraph. En vanlig mätare för registrering av aktiviteter är 


activPal. För generella utvärderingsmetoder hänvisas till kapitlet ”Bedöma och utvärdera 


fysisk aktivitet”. 


 


Fysisk kapacitet och funktion 


Kondition: Ett kliniskt användbart test som inte kräver speciell utrustning är 6-minuters 


gångtest, främst för personer med låg prestationsförmåga, (42) eller 12-minuters gångtest 


(43), där uppnådd maximal gångsträcka under testet registreras. Ett alternativ kan vara 
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Åstrands 6-minuters cykeltest, som är ett submaximalt test för maximal syreupptagning där 


pulsen registreras de sista 15–20 sekunderna av varje arbetsminut (44). 


 


Muskelstyrka utvärderas som isometrisk eller dynamisk styrka. Isometrisk handstyrka testas 


vanligen med dynometer (45) och har visat sig vara relaterat till hälsotillstånd i stort samt 


prediktivt för funktionsnedsättning och livslängd. Bukmuskelstyrka kan bedömas utifrån ”sit-


ups” och armstyrka med till exempel hantlar. Benstyrka kan testas isometriskt eller dynamiskt 


exempelvis med en benpressmaskin, och tå- respektive hälhävningar är utmärkta test för 


underbensmuskulatur. Belastningen kan här ökas med ett viktbälte eller väst. För funktionell 


benstyrka rekommenderas ”sit-to-stand”-test, till exempel hur många gånger man kan resa sig 


från en stol på 30 sekunder (46) eller den tid det tar att resa sig från en stol 5 gånger (47). 


Förmågan att kliva upp på pall av olika höjd, med eller utan stöd, är ett annat vanligt 


funktionellt test (40). 


 


Balans är en uppgiftsspecifik förmåga, baserad på de tre komponenterna syn, 


vestibularisfunktion och proprioception. Det finns inget universellt balanstest, men testerna 


kan vara antingen laboratoriebaserade eller kliniska/funktionella. Testet måste utmana 


balansförmågan, men det kan vara svårt att hitta ett test som passar en persons funktionsnivå. 


Här följer några exempel på relevanta testbatterier: Bergs balansskala är omfattande och 


testar både sittande och stående balans (48, 49). Mini-Best test är ett nyare test, som också 


utvecklats för att undersöka funktionella aspekter av balans (50). Dynamisk balans kan testas 


utifrån gång i åtta, där det gäller att gå två varv på en 4 cm bred linje (51). Statisk balans i 


stående kan undersökas genom att testa hur länge personen kan stå på ett ben, eller med ett 


ben precis framför det andra (tandemstående). Synens påverkan på balansen kan undersökas 


med Rombergs test, där förmågan att stå med slutna ögon testas. 


 


Gångförmåga testas vanligen på kortare sträckor. Gånghastighet, som självvald eller maximal, 


kan testas på sträckor från 4 till 30 meter, beroende av personens kapacitet, lokalens 


utformning och olika testtraditioner (52). Gång kan också testas som del av en sammansatt 


funktion, som till exempel Timed Up-and-Go (TUG) (53). 


 


Övergripande fysisk funktion: I Short Physical Performance Battery (SPPB) (54) ingår test av 


stående balans, uppresning till stående och gånghastighet och testbatteriet passar för personer 


med olika grad av funktionsnedsättning. Med Clinical Outcome Variables (COVS) bedöms 


gångförmåga och rörelseförmåga kopplad till basala färdigheter som att ta sig i och ur säng 


(55) och instrumentet riktar sig främst till personer med stora funktionsproblem, till exempel 


boende på sjukhem. Med Senior Fitness Test bedöms olika aspekter av fysisk kapacitet (56). 


 


Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) indelas vanligen i personlig respektive instrumentell 


ADL. Barthel Index (57) och Katz ADL-index (58) är välkända skalor för bedömning av 


personlig ADL. Även med Functional Independent Measure (FIM) (59) bedöms personlig 


ADL, men skattningen görs här av vårdpersonal. 


 


Nottingham Extended ADL Index kartlägger instrumentell ADL och undersöker förmåga att 


utföra dagliga göromål kopplade till mobilitet och hushållsaktiviteter (60). 


 


Tro på egen förmåga, self-efficacy har visats spela en viktig roll för funktionsförmåga och 


träningseffekt och kan beskrivas med olika skalor, exempelvis Falls Efficacy Scale 


International, FES-I (61). FES-I mäter hur bekymrad man är för att falla i olika situationer 


och finns i en lång (16 items) respektive en kort (7 items) version (62).  
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Metoder för att främja fysisk aktivitet bland äldre på samhällsnivå 


I syfte att öka den fysiska aktivitetsnivån hos den äldre befolkningen i USA har man där 


lanserat satsningen Blueprint, som identifierar hinder och föreslår ett antal strategier för att 


undanröja barriärer för fysisk aktivitet i samhället i stort (63). Med stöd av ”Madrid 


International Plan for Action on Aging”, MIPAA, har WHO utvecklat ett ramverk för aktivt 


åldrande, en process för att optimera möjligheterna för hälsa, delaktighet och trygghet för att 


höja livskvaliteten under åldrandet. Ett verktyg kallat Global age-friendly cities: a guide 


utvecklades, baserat på konsultationer med äldre människor och vårdgivare. Man fann det 


viktigt med fokus på städer, eftersom mer än halva världspopulationen bor i städer och att 


urbaniseringstrenden fortsätter. Åtta domäner identifierades, till exempel utrymmen utomhus 


och byggnader, transport, boende, socialt deltagande och social respekt (64). Det är av stor 


betydelse att framtida satsningar på allvar ser till helheten och därmed utifrån ett brett 


perspektiv underlättar för äldre personer att behålla en aktiv livsstil. 


 


Friska äldre  


Det har på senare tid blivit allt tydligare att utomhusmiljön är viktig för att möjliggöra för alla 


att förbli aktiva på äldre dagar oavsett varierande behov och förmåga, det vill säga följa 


rekommendationerna om fysisk aktivitet. Promenadmöjlighet i grannskapet kan hindra eller 


tillåta fysisk aktivitet i dagliga rutiner och stimulerar interaktion med andra (65). Satsningar 


som hälsans stigar av olika längd och svårighetsgrad i närmiljön, som skapats i många 


kommuner, är exempel på detta liksom så kallade utegym. Att vandra tillsammans med en 


promenadgrupp har visat sig vara mycket uppskattat och stimulerar därför till regelbundet 


deltagande (66).  


 


Det bör också finnas ett stort utbud av andra träningsmöjligheter som underlättar för var och 


en att hitta en form för fysisk aktivitet och träning som passar. Det kan gälla olika typer av 


träningscentra, i olika regi, som erbjuder ett smörgåsbord av träningsalternativ, till exempel 


styrketräning med vikter eller i speciella styrketräningsmaskiner, gruppgymnastik med fokus 


på kondition, balans, tai chi, dansverksamhet och simning. Studier har visat att de sociala 


vinsterna med aktiviteter tillsammans med andra är mycket stora (67).  
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Rekommenderad fysisk aktivitet för äldre 


Nedan presenteras de rekommendationer som tagits fram av Yrkesföreningar för Fysisk 


Aktivitet (68) som baseras på de globala rekommendationerna om fysisk aktivitet från WHO. 


(69).  


Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, 


idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i 


vardagslivet i form av exempelvis promenader och cykling.  


För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för 


att bevara eller förbättra fysisk kapacitet som kondition och styrka rekommenderas 


följande: 


 Aerob fysisk aktivitet rekommenderas i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. 


Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 


minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. 


Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 


minuter. 


 Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls och 


andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. 


 Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask 


promenad 5 dagar per vecka, 20–30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en 


kombination av dessa. 


 Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk 


aktivitet. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller 


bådadera. 


 Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av 


kroppens stora muskelgrupper. 


 Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans. (Kommentar: Vid uttalad 


muskelsvaghet och fallrisk bör träning av balans och styrka föregå aerob fysisk 


aktivitet.) 


 Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte 


kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så fysiskt aktiva som tillståndet 


medger. 


 Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) 


med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som 


har ett stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som 


uppfyller rekommendationerna ovan. 


Den rekommenderade dosen aerob fysisk aktivitet för äldre kan också, lite förenklat, 


översättas till antal steg. För äldre rekommenderas 7 000 steg per dag eller mer (70).  


Om man följer rekommendationen om fysisk aktivitet och väljer måttlig intensitet är risken 


för muskuloskeletala skador och kardiovaskulära komplikationer låg och de hälsofrämjande 


vinsterna större än riskerna. Vanliga faktorer som påverkar risken är typ av aktivitet, dos och 


progression, det vill säga ökning av dosen över veckor och månader (71). 
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Det rekommenderas att vid ökning av dosen öka duration och frekvens före intensitet, 


speciellt när det gäller äldre med kardiovaskulär sjukdom. En veckobaserad progression kan 


behöva bytas mot 2–4 veckor per nivå (se även kapitlen om rekommendationer respektive 


kontraindikationer).  


 


Med stigande ålder blir kroppens vävnader mindre elastiska, och det är därför mycket viktigt 


med grundlig uppvärmning före hård träning. Det behövs också en längre tillvänjningsperiod 


innan träningens dos och intensitet kan ökas. Utöver dessa förhållningsregler klarar äldre lika 


hög dos och träningsintensitet som yngre. För äldre med kronisk sjukdom, smärttillstånd och 


etablerad funktionssvikt bör träningens dos och intensitet anpassas till varje person.  


 


Effekten av träning försvinner snabbt om aktiviteten inte vidmakthålls. Detta gäller i hög grad 


kardiovaskulär funktion och metabolism, samt i något mindre grad muskelstyrka, både för 


yngre och äldre vuxna. Det verkar dock som om de positiva effekterna avtar fortare hos äldre 


än hos yngre (72). För träning vars mål är att upprätthålla funktion i vardagen är det därför 


extra viktigt att träna regelbundet.  


 


 


Särskilda rekommendationer om fysisk aktivitet för vissa äldre 


Sköra äldre och personer i riskzonen för att utveckla skörhet 


”Physical frailty” är ett medicinskt syndrom med multipla orsaker och bidragande faktorer 


som karakteriseras av nedsatt muskelstyrka, kondition och fysiologisk funktion som ökar en 


individs sårbarhet för att utveckla ett ökat beroende och/eller död (73). Physical frailty kan 


förebyggas eller behandlas med specifika insatser som träning, protein-kalorisupplementering, 


vitamin D-tillskott samt minskning av antalet läkemedel. Enkla, snabba screeningtest har 


utvecklats och validerats, som den enkla FRAIL-skalan (74), för att möjliggöra för läkare att 


objektivt kunna känna igen sköra personer.  


 


För personer i eget boende med risk för begynnande funktionsnedsättning krävs en 


skräddarsydd träningsplan baserad på bedömning, gärna av fysioterapeut, och på 


vederbörandes egna, personliga mål. Träningen kan bedrivas i hemmet, utomhus eller vid ett 


träningscentrum. För denna sköra grupp är det av avgörande betydelse med återkommande 


kontroll av fysisk funktion enligt ovan, för att i tid kunna fånga upp begynnande nedsättning 


och föreslå anpassad aktivitet/träning enligt gällande rekommendationer om fysisk aktivitet.  


American College of Sports Medicine föreslår specifikt balansträning för denna grupp, en 


träning som bör innehålla följande moment (75):  


 Ökande svårighetsgrad för olika positioner, med successivt minskad understödsyta 


(t.ex. stående på båda benen, tandem stående, stående på ett ben) 


 Dynamiska rörelser som ändrar tyngdpunkten (t.ex. tandemgång, vändningar) 


 Utmana posturala muskelgrupper (t.ex. tå- och hälhävningar) 


 Minska sensoriskt input (t.ex. stå och blunda). 


 


Av en metaanalys baserad på 19 studier, riktade till hemmaboende, sköra äldre, framkom att 


träning kan förbättra gånghastighet och mobilitet mätt med Short Physical Performance 


Battery, men resultaten för kondition var tveksamma och ingen bestående effekt kunde 


påvisas gällande balans och rörelseförmåga (76). Osäkerhet råder fortfarande avseende vilken 
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typ, frekvens och duration som är mest effektiv. En metaanalys baserad på 18 studier riktade 


till äldre hemmaboende personer med rörelsesvårigheter, funktionsnedsättning och/eller 


multisjuklighet visade att fysisk träning hade en positiv effekt på rörelseförmåga och funktion 


och att högintensiv träning var något mera effektiv (77). Chou et al. (78) konkluderade, 


utifrån en metaanalys omfattande åtta studier, att träning leder till ökad gånghastighet, 


förbättrad balans och ökad förmåga att klara aktiviteter i dagliga livet (ADL). Här rörde det 


sig dock om populationer på såväl sjukhus, sjukhem (residental care), dagsjukvård som i 


samhället.  


 


I en RCT med 459 deltagare, riktad till hemmaboende, oberoende personer, 80 år eller äldre, 


bestod interventionen för den ena gruppen av ett förebyggande hembesök och för den andra 


gruppen av fyra seniormöten. Resultatet visade att båda typerna av intervention ledde till en 


fördröjd nedgång i hälsa mätt som sjuklighet, självskattad hälsa, och tillfredsställelse med sin 


hälsa (79). 


 


Fallprevention 


Träning som förebygger funktionssvikt har också visat sig förebygga fall och det finns god 


dokumentation för att balans- och styrketräning kan förebygga fall hos hemmaboende äldre 


(26, 27). Styrketräningen bör ha så hög belastning och intensitet att muskelstyrkan ökas (se 


kapitlet ”Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner”). Balansträning har rapporterats vara den 


viktigaste komponenten i fallförebyggande träning, och träningen ska vara utmanande. 


Effekten på fall är större vid övningar med stora krav på balansförmåga jämfört med låga eller 


moderata krav (27). Program som inte innehåller gångträning är mer effektiva än program där 


gångträning ingår (27), troligen beroende på att gångträning hos personer som redan går 


ostadigt ökar fallrisken. 


 


För äldre med mera sammansatt funktionssvikt och multisjuklighet bör fallförebyggande 


intervention vara multifaktoriell och riktad mot riskfaktorer för fall hos den enskilda, men 


träning ska alltid ingå (26). För äldre i särskilt boende och sjukhem kan enbart träning öka 


falltendensen, medan det finns god dokumentation för att träning som del av ett 


multifaktoriellt upplägg förebygger fall (80). Ett moment som är viktigt att träna är förmågan 


att själv ta sig upp från golvet efter ett fall. Att bli liggande hjälplös en tid kan ge men för 


livet, både fysiska och psykiska.  


 


Rehabilitering efter skada eller sjukdom 


Här gäller samma upplägg som för andra åldersgrupper, det vill säga insatser utifrån 


skada/sjukdom (höftfraktur, stroke, hjärtinfarkt, ryggmärgsskada är några exempel) och 


anpassat till varje individs förutsättningar och mål (se respektive diagnoskapitel). Brovold et 


al. 2013 (81) fann utifrån en RCT att högintensiv aerob intervallträning ledde till signifikant 


förbättrad kondition. Deltagarna, 115 personer i åldern 70–92 år som bodde i egen bostad, 


rekryterades under en sjukhusvistelse på grund av ett akut insjuknande. Båda grupperna, även 


kontrollgruppen som tränade lågintensivt i hemmet och följdes upp via telefonsamtal, ökade 


sin fysiska aktivitetsnivå och förbättrade sin livskvalitet. 


 


Rejeski et al. (82) visade att äldre med nedsatt funktion i benen upplevde ökad tro på egen 


förmåga (self-efficacy) och större förnöjsamhet med sin fysiska funktion efter en period av 


träning. 
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Multisjuka äldre 


Denna grupp får alltför sällan möjlighet att vara fysiskt aktiv och använda sina förmågor. 


Enligt Forster et al. (83) ses ofta en nedgång i hälsa och en ökad beroendegrad i aktiviteter 


som gång och påklädning hos äldre som flyttat till ett sjukhem. Oavsett om de vårdas i eget 


hem, i särskilt boende eller i sjukhemsmiljö gäller rekommendationerna om fysisk aktivitet, 


och även denna målgrupp bör genomgå bedömning av funktionsförmåga och aktivitetsnivå 


utförd av fysioterapeut och arbetsterapeut. Bedömningen ska ligga till grund för anpassad 


träning, som sedan kontinuerligt följs upp och uppdateras. Det är också viktigt med 


anpassning av gånghjälpmedel, rullstol och liknande, återkommande utevistelser och 


delaktighet i boendets rutiner. 


 


En systematisk review baserad på 13 studier, riktad till sjukhemsboende äldre personer, 


visade signifikant förbättring avseende muskelstyrka och funktionsförmåga efter progressiv 


styrketräning trots hög ålder, kronisk sjukdom, extremt låg aktivitetsnivå och 


funktionsnedsättning (84). Av en litteraturöversikt omfattande 27 studier gällande personer 


över 70 år i sjukhems- och långvårdsmiljö framkom stark evidens för träningseffekter på 


kondition, funktionsförmåga, ADL-förmåga och livskvalitet. Träningen bestod av en 


kombination av progressiv motståndsträning, balansträning och funktionell träning (85). 


För äldre personer som är i dålig fysisk form, har funktionsnedsättning eller lider av kroniska 


tillstånd som påverkar förmågan att utföra vissa uppgifter, rekommenderar American College 


of Sports Medicine (8) ett skräddarsytt program där styrka och balans kan behöva tränas före 


aerobiska aktiviteter. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Personer med kranskärlssjukdom har ofta en nedsatt aerob och muskulär fysisk 


kapacitet, fysisk aktivitetsnivå och livskvalitet samt ökad förekomst av depression.  


 Fysisk träning inom hjärtrehabilitering för personer med kranskärlssjukdom leder till 


minskad mortalitet med 26 procent och minskad sjukhusinläggning med 31 procent. 


 Personer med kranskärlssjukdom kan med fysisk träning i genomsnitt öka sin aeroba 


kapacitet med 20 procent och sin muskelstyrka med 23 procent. De allmänna 


träningsrekommendationerna kan följas avseende styrketräning. Vid 


konditionsbaserad träning rekommenderas durationen av varje träningstillfälle vara 


sammanhängande 30–60 minuter med en intensitet upp till 80 procent av maximal 


syreupptagningsförmåga (VO2max). Det är viktigt att vara uppmärksam på 


hjärtfrekvens och eventuell förekomst av arytmi, avvikande blodtrycksreaktion samt 


tillkomst av symtom som yrsel eller kärlkramp. 


 Personer med kranskärlssjukdom bör erbjudas träningsbaserad hjärtrehabilitering för 


att kunna utföra individanpassad träning som positivt påverkar fysisk kapacitet.  
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Beskrivning av sjukdomstillståndet  


Definition 


Vid kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom) är blodförsörjningen till hjärtmuskeln 


otillräcklig, vilket kan orsaka syrebrist (ischemi) i den del av hjärtmuskeln som aktuellt kärl 


försörjer. Kranskärlssjukdom innefattar såväl hjärtinfarkt som kärlkramp (angina pectoris). 


Sjukdomarna, med undantag av stabil kranskärlsjukdom, sorteras i dag in under begreppet 


akuta koronara syndrom, vilket också innefattar plötslig kardiell död (1).  


 


Förekomst 


Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Både dödlighet och 


nyinsjuknande i kranskärlsjukdom har minskat över tid och den nedåtgående trenden 


fortsätter. Knappt 30 000 personer drabbades av en akut hjärtinfarkt år 2012, vilket är en 


minskning med cirka 1 000 fall jämfört med 2011. Två tredjedelar av dem som insjuknar i 


kranskärlssjukdom är män. Kvinnor insjuknar något senare i livet än män. Efter justering för 


ålder är risken att insjukna eller avlida till följd av en hjärtinfarkt nästan dubbelt så stor för 


män som för kvinnor. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister dog 13 180 personer i 


Sverige iischemisk hjärtsjukdom år 2013, varav cirka 6 225 dog i hjärtinfarkt (2). Såväl den 


medicinska som den kirurgiska behandlingen, det vill säga bypassoperation och perkutan 


coronar intervention (PCI), har under de senaste decennierna förbättrats, vilket medfört att fler 


patienter överlever det akuta insjuknandet. Detta medför att antalet patienter som är i behov 


av fysisk träning inom hjärtrehabilitering successivt ökar (3).  


 


Orsak/riskfaktorer  


Vid kranskärlssjukdom uppstår vanligen syrebrist i hjärtmuskeln (kärlkramp) vid fysisk eller 


psykisk ansträngning. Bakgrundsorsaken är vanligtvis aterosklerotiska pålagringar, vilket 


innebär sjukliga förändringar i kärlväggen i ett eller flera av hjärtats kranskärl (1). 


 


Många riskfaktorer för kranskärlssjukdom är livsstilsrelaterade och påverkbara. En av dessa 


är fysisk inaktivitet som i flera studier visat sig vara en stark riskfaktor för kranskärlssjukdom 


(4). Övriga potentiellt påverkbara riskfaktorer inkluderar rökning, ohälsosamma matvanor, 


blodfettsrubbning, högt blodtryck, diabetes, psykosociala faktorer och bukfetma. Det finns 


också riskfaktorer som inte går att påverka, såsom hög ålder, manligt kön samt ärftlighet för 


hjärtkärlsjukdom (1). Enligt Interheartstudien (5) har regelbunden fysisk aktivitet på måttlig 


eller hög intensitet, sammanlagt minst 4 timmar i veckan samt daglig konsumtion av frukt och 


grönsaker en skyddande effekt som minskar risken för att insjukna i hjärtinfarkt.  


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Åderförfettning/åderförkalkning (ateroskleros) är den helt dominerande orsaken till 


kranskärlssjukdom. Ateroskleros angriper i första hand artärväggens innersta lager, intiman, 


som består av endotelceller. Initialt sker en inlagring av blodfett mellan endotelcellerna där 


inflammatoriska celler, makrofager, tar upp fett tills de spricker och så kallade skumceller 


bildas. Därefter sker en tilltagande fibrosutveckling kring skumcellen och ett plack har 


bildats. Aterosklerotiska plack finns inte jämnt fördelade i kärlet, utan uppträder fläckvis 


framför allt i områden runt artärernas delningsställen. Ruptur i ett aterosklerotiskt plack i ett 


kranskärl är hos de flesta individer den utlösande orsaken till akut kranskärlssjukom. Detta 
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följs av en aktivering av trombocyter och plasmakoagulation, vilket leder till 


blodproppsbildning (trombos) som helt eller delvis täpper till kärlet.  


 


Ischemi uppstår när den försörjande artären blir delvis eller helt tilltäppt, vilket leder till 


minskad tillgång till syrgas och näringsämnen samt minskad borttransport av restprodukter. 


Vid tilltäppning av ett kranskärl sker en stegvis förändring mot död av hjärtmuskelceller, där 


omfattningen är beroende av graden av ischemi och hur länge denna varar (6). 


 


Vanliga symtom 


 


Vid akut kranskärlssjukdom, som innefattar såväl instabil angina som akut hjärtinfarkt, är det 


dominerande symtomet vanligen central bröstsmärta. Kvinnor kan dock ofta debutera med 


mer ospecifika symtom som tungandning, illamående eller andra former av smärta (7). 


 


Vid stabil kärlkramp (angina pectoris) är smärtan också vanligen lokaliserad till bröstet, men 


utstrålning till armarna, mellan skulderbladen eller i käken, är heller inte ovanligt. När 


symtom förekommit under minst några veckor utan tydliga tecken till försämring betecknas 


tillståndet som stabilt. Kärlkramp vid ansträngning (effortangina) provoceras av fysisk eller 


psykisk ansträngning, och upphör snabbt efter det att ansträngningen avbrutits (1). 


Spasmangina däremot utlöses av sammandragning av (kramp i) muskellagret i kranskärlet och 


är av sådan varaktighet att hjärtmuskulaturen utsätts för symtomgivande syrebrist. 


Spasmangina kan förekomma i vila och det är inte ovanligt med blandformer (8).  


 


Diagnostik 


Diagnostik och prognosbedömning bör inledas så tidigt som möjligt parallellt med insatt 


behandling. Med hjälp av anamnes, EKG och biokemiska myokardskademarkörer kan 


diagnosen fastställas och en prognosbedömning göras inom de första timmarna hos de flesta 


patienter. Ibland krävs kompletterande undersökningar, såsom ekokardiografi, 


kranskärlsröntgen och/eller arbetsprov med EKG-övervakning. Dock kan gränsen mellan akut 


hjärtinfarkt och instabil angina vara flytande och är beroende av vilka metoder och 


definitioner som används för att konstatera hjärtmuskelskada (3). Vid misstanke om akut 


kranskärlssjukdom bör patienten alltid läggas in på sjukhus för att så snabbt som möjligt 


behandlas med PCI (1, 9).  


 


Definitionsmässigt föreligger akut hjärtinfarkt om ischemin leder till en irreversibel 


hjärtmuskelskada, annars diagnostiseras tillståndet som instabil angina pectoris (1).  


 


Prognos 


Patienter med instabil kranskärlssjukdom har en hög risk att drabbas av en ny akut 


hjärthändelse 1–2 månader efter det akuta insjuknandet. Det är därför av extra vikt att dessa 


patienter utreds och behandlas optimalt. Med optimal behandling av kranskärlssjukdomen är 


mortalitetsrisken låg, cirka 1 procent årligen och risken för att återinsjukna i hjärtinfarkt är 


cirka 1–3 procent årligen. Patientens totala risk utgörs av summan av de ingående 


riskfaktorerna varför modifiering av dessa är av största vikt (10). 
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Sjukdomsförlopp  


Kranskärlssjukdom orsakas som tidigare diskuterats av den aterosklerotiska process som 


startar redan i barn- och ungdomsåren. Genom livet utsätter sig människan för en eller flera 


riskfaktorer för ateroskleros vilka samtliga påverkar endotellagret i kärlen negativt. Intensiv 


behandling med läkemedel i kombination med livsstilsförändringar som eliminerar eller 


minskar förekomsten av riskfaktorer för ateroskleros kan bromsa och till och med minska 


redan utvecklad ateroskleros (11).  


 


Eventuell samsjuklighet av betydelse 


Förekomst av komorbiditet vid kranskärlssjukdom är mycket sparsamt studerad (12), men ur 


empirisk synvinkel är konsekvensen av komorbiditet vid kranskärlssjukdom mycket lik den 


som presenterats hos patienter med andra sjukdomar. Samma riskfaktorer, som bidrar till 


kranskärlssjukdom, är också vanliga orsaker till andra kardiometabola tillstånd. Komorbiditet 


resulterar i lägre fysisk kapacitet samt högre dödlighet. De sjukdomar som ofta återfinns hos 


patienter med kranskärlssjukdom är metabolt syndrom, diabetes, njursjukdom, stroke, 


claudicatio intermittens, reumatologisk sjukdom, artros och depression (13). 


 
Nuvarande behandlingsprinciper 


Behandlingen vid akut kranskärlssjukdom, som bör inledas så snabbt som möjligt efter 


symtomdebut, består av reperfusionsbehandling och/eller av blodproppslösande behandling. 


Reperfusion åstadkoms vanligen med PCI, ofta i kombination med insättande av ett nät (stent) 


vars syfte är att förhindra reocklusion av kärlet. PCI är förstabehandling vid akut hjärtinfarkt 


och ger bättre effekt i form av minskad dödlighet och risk för ny hjärtinfarkt, jämfört med 


blodproppslösande behandling, både på kort och på lång sikt (9).  


 


Även vid instabil angina pectoris ger en rutinmässig PCI positiva effekter i form av minskad 


risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt samt återinläggningar på grund av anginasymtom (14). I 


vissa fall, hos definierade högriskgrupper, kan även kranskärlsoperation (koronar 


bypasskirurgi, CABG) bli aktuell som reperfusionsbehandling vid akut kranskärlssjukdom. 


Vid stabil angina pectoris kan en symtomlindring uppnås med PCI, jämfört med läkemedel, 


men det finns inga bevis för att PCI påverkar död eller risk för hjärtinfarkt för dessa patienter 


(15).  


 


I övrigt erbjuds farmakologisk behandling för att stabilisera tillståndet och då främst med 


hjälp av farmaka såsom acetylsalicylsyra (ASA), betablockad, nitrater och 


kalciumantagonister samt statiner. I vissa fall, och då främst vid nedsatt pumpförmåga såsom 


vid hjärtsvikt, används ACE-hämmare (16). 


 


 


Effekter av fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom 


Att det är positivt att vara fysiskt aktiv då man lider av kranskärlssjukdom visades redan i 


slutet av 1700-talet. Dessa fynd föll tyvärr i glömska och det skulle dröja ända in på mitten av 


1960-talet innan fysisk träning användes som behandling vid kranskärlssjukdom (17).  
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Akuta effekter  


Hjärtfrekvens, slagvolym och hjärtminutvolym  


Det omedelbara svaret i det kardiovaskulära systemet vid en ökad fysisk aktivitetsnivå är en 


ökning av hjärtfrekvens, cirka 10 slag per metabolisk ekvivalent hos personer utan 


betablockad (18). Orsaken är en minskad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet 


(vagusbromsen minskar) och en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet (19). 


Slagvolymen ökar också under progressivt ökande arbete och når vanligen, hos personer som 


inte elitidrottar, sitt maximum vid en arbetsbelastning som motsvarar 40–60 procent av 


VO2max.  


 


Det är det ökade venösa återflödet till hjärtat, genererat från skelettmuskulaturen i benen, som 


leder till ett förbättrat längd-spänningsförhållande i hjärtmuskeln. Detta kallas Frank Starling-


mekanismen och innebär att om muskelfibern tänjs ut något ökar kraftutvecklingen. Ökad 


sympatikusaktivitet bidrar också till ökad hjärtfrekvens och slagvolym, vilka i sin tur utgör de 


parametrar som ingår i hjärtminutvolymen. Vid hård fysisk aktivitet sker således ökningen av 


hjärtminutvolymen främst via ökning av hjärtfrekvensen (18). Vid betablockadbehandling 


som merparten av dessa patienter behandlas med är den maximala hjärtfrekvensen lägre än 


hos personer utan betablockad varför också den maximala hjärtminutvolymen hos dessa 


patienter är lägre (20).  


 


Direkt efter att den fysiska aktiviteten avslutats sjunker hjärtfrekvensen markant under de 


första 30 sekunderna och fortsätter sedan att sjunka mot det värde som var i vila före arbete. 


Skillnaden mellan högsta uppmätta hjärtfrekvens i slutet av arbete och den hjärtfrekvens som 


uppmäts till exempel 30 sekunder, 1 eller 2 minuter efter arbete kallas för heart rate recovery 


(HRR) och är också ett mått som kan användas för att bedöma nivån av fysisk kapacitet (21). 


 


Arytmier 


Förekomst av olika rytmrubbningar (arytmier) är inte ovanligt vid kranskärlssjukdom. 


Supraventrikulära extraslag som uppträder under arbetsprov är vanligen inte avhängiga ett 


patologiskt hjärta utan beror oftare på ålder, lungsjukdom, intag av alkohol eller stora 


mängder koffein (22). Studier visar på olika resultat avseende betydelsen av ventrikulära 


extraslag under fysisk aktivitet och vid återhämtning efter fysisk aktivitet, där vissa studier 


hävdar att ventrikulära extraslag under arbetsprov visar på en ökad risk för plötslig död, 


medan detta inte har kunnat påvisas i andra studier (23). 


 


Blodtryck  


Systoliskt blodtryck ökar progressivt vid dynamiskt arbete, hos friska utan betablockad cirka 


10 mm Hg per metabolisk ekvivalent (METs), som ett resultat av ökande hjärtminutvolym. 


Diastoliskt blodtryck är vanligen oförändrat eller ökar marginellt under fysisk 


aktivitet/träning. Noteras bör att diastoliskt tryck vid auskultation kan höras ända ner till noll 


under arbete och det kan därmed bli ett falskt värde. Onormalt blodtrycksfall kan ske under 


fysisk träning, vilket kan bero på utflödeshinder i aorta, svår vänsterkammardysfunktion, 


kärlkramp eller betablockadbehandling. Ibland ses en för hög blodtrycksstegring vid fysisk 


träning vilket kan bero på utflödeshinder i aorta eller ett alltför högt perifert motstånd (22). 


 


Hjärtats syrekrav  


Hjärtats krav på syre vid fysiskt arbete kan beräknas med den så kallade dubbelprodukten 


(rate-pressure product) som beräknas med följande ekvation: (systoliskt blodtryck x 


hjärtfrekvens)/100. Det finns ett linjärt förhållande mellan hjärtats syrekrav och hjärtats egen 


blodförsörjning som främst sker i den diastoliska fasen. Under träning kan blodflödet till 
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hjärtmuskeln öka upp till fem gånger över vilovärdet. En person med kärlkramp kan vanligen 


inte upprätthålla adekvat blodflöde till den ischemiskt påverkade delen i hjärtat och därmed 


kan inte hjärtats syrekrav under träning tillgodoses, varför akut syrebrist i hjärtmuskeln 


uppstår (1). 


 


Skelettmuskelblodflöde och perifert motstånd  


Skelettmuskelblodflödet kan öka mångfaldigt vid fysisk träning och det totala perifera 


motståndet minskar på grund av lokalt medierad kärldilatation i arbetande muskulatur. 


Trötthetskänsla under fysisk aktivitet uppstår i perifer muskulatur i högre grad hos patienter 


som behandlas med betablockad jämfört med friska utan betablockad. Bakgrunden är att 


betablockadbehandling i sig resulterar i lägre blodflödesökning i arbetande muskulatur (22). 


 


Långtidseffekter  


Regelbunden fysisk aktivitet resulterar hos personer med kranskärlssjukdom i liknande 


specifika förändringar av kardiovaskulär och muskulär kapacitet som hos friska personer (22). 


Generellt kan sägas att de fysiologiska effekterna är avhängig typen av fysisk träning. Utförs 


aerob fysisk aktivitet erhålls förbättring av framför allt VO2max medan muskelstärkande 


fysisk aktivitet resulterar i förbättrad muskelfunktion i de muskler som tränas. 


Träningseffekterna gör att en individ kan träna på en högre arbetsnivå och/eller med lägre 


hjärtfrekvens för varje submaximal nivå. 


 


Mortalitet  


För personer som deltar i fysisk träning inom hjärtrehabilitering minskar den relativa risken 


för hjärtdöd med 26 procent jämfört med de personer som inte deltar i fysisk träning inom 


hjärtrehabilitering (24). De specifika mekanismer som kan bidra till minskad mortalitet i 


samband med fysisk träning är ännu inte fullständigt kartlagda och är troligtvis 


multifaktoriella (25). Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++). 


 


Morbiditet 


Studier har visat på icke samstämmiga resultat avseende om fysisk träning inom 


hjärtrehabilitering kan minska risken för återinsjuknande i akut koronart syndrom (24, 26).  


 


Sjukhusinläggning 


För personer som deltog i fysisk träning inom hjärtrehabilitering minskade risken för 


sjukhusinläggning med 31 procent jämfört med de personer som inte deltog i fysisk träning 


(24). 


 


Arbetskapacitet (maximal syreupptagningsförmåga) 


För personer som deltog i fysisk träning inom hjärtrehabilitering förbättrades 


arbetskapaciteten uppmätt som VO2max, METs eller watt mellan 10 och 20 procent, jämfört 


med de personer som inte deltog i fysisk träning (27-29). Starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++++). 


 


Blodfetter 


För personer som deltar i fysisk träning inom hjärtrehabilitering minskar den totala 


kolesterolnivån med i genomsnitt 0,37 mmol/L, 95 procent CI: 0,11 till 0,63 och 


triglyceridnivån med 0,23 mmol/L, 95 procent CI: 0,07 till 0,39 mmol/L jämfört med dem 


som inte deltog i fysisk träning. Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++). 
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Blodtryck 


För personer som deltog i fysisk träning inom hjärtrehabilitering minskade systoliskt 


blodtryck i vila med 3,2 mm Hg; 95 procent CI: 0,9 till 5,4 mm Hg jämfört med dem som inte 


deltog i fysisk träning (28). Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++). 


 


Även blodtryck vid given absolut submaximal arbetsbelastning är lägre hos tränade individer. 


Blodtryck beräknas enligt formeln: Hjärtminutvolym x Perifert motstånd. Det betyder att 


blodtrycket ändras om någon av de ingående parametrarna i formeln ovan ändras. Eftersom 


perifert motstånd minskar i samband med träning resulterar detta i minskat 


utdrivningsmotstånd för vänster kammare, vilket leder till en ökad ejektionsfraktion och 


slagvolym. För varje given grad av submaximalt arbete, resulterar ett lägre systoliskt tryck i 


motsvarande sänkning av dubbelprodukten och det i sin tur leder till minskad risk för ischemi 


i hjärtat. Under mycket hård fysisk träning utvecklas ett högt tryck inom den arbetande 


muskelgruppen, något som kan leda till minskning eller till och med avstängning (ocklusion) 


av muskelblodflödet, varför afterload i sin tur ökar. Konsekvensen blir begränsning i 


slagvolym och ejektionsfraktion (22). Ocklusion av intramuskulära kärl börjar när musklerna 


kontraheras med 15 procent av maximal viljemässig kontraktionsförmåga (MVC) och blir 


total vid cirka 70 procent av MVC. Hos patienter med hjärtsjukdom och nedsatt muskelkraft 


kan en adekvat regelbunden muskulär fysisk aktivitet resultera i en förbättrad hjärtfunktion 


eftersom en starkare skelettmuskel resulterar i att kärlkonstriktionen kommer först vid en 


högre procent av MVC (25). Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++). 


 


Sänkt hjärtfrekvens i vila och vid submaximalt arbete 


En minskad hjärtfrekvens i vila är kanske den mest tydliga effekten av regelbunden fysisk 


träning. Träningseffekterna tillåter en individ att träna på en högre arbetsnivå och/eller med 


lägre hjärtfrekvens för varje submaximal nivå. De underliggande mekanismerna innefattar en 


ändrad autonom balans och en ökad slagvolym. Denna effekt ses hos såväl friska som hos 


individer med hjärtsjukdom med eller utan betablockad (22).  


 


Ökad perifer venös tonus 


Träning resulterar i ökad perifer ventonus (spänning). Detta ökar den centrala blodvolymen 


och därmed fyllnadstrycket i hjärtat (ventrikulär preload). Hjärtminutvolymen ökar således 


och risken för sänkt tryck (hypotension) efter fysisk träning minskar (22).  


 


Ökad slagvolym och kontraktilitet i hjärtmuskeln  


Fysisk träning resulterar i viss ökning av hjärtmuskelns kontraktilitet. Detta bidrar till ökad 


slagvolym och gagnar syreupptagningen i hjärtat. Den ökade slagvolymen leder till en 


ungefärlig motsvarande ökning av funktionell aktivitet i hjärtat och ett givet fysiskt arbete kan 


då utföras på en lägre nivå av individens VO2max. Den lägre hjärtfrekvensen minskar 


dubbelprodukten och därför minskar syrebehovet i hjärtmuskeln och risken för syrebrist. 


Konditionsträning kan också öka blodflödet i hjärtats kranskärl genom att förbättra kärlets 


tänjbarhet (elasticiteten) och öka endotelberoende kärlvidgning i artärer. Konditionsträning 


leder också till nybildning av kärl som ökar ytan i kranskärlsbädden samt densiteten av 


hjärtats kapillärer. Ovan nämnda effekter bidrar till att den så kallade ischemiska tröskeln 


ökar, det vill säga nivån där angina utlöses skjuts uppåt (22).  


 


Endotelfunktion och koagulationssystem 


Studier av patienter med hjärtinfarkt har visat att fibrinolysen påverkas positivt av fysisk 


träning. Fysisk träning är också viktig för att minska blodplättarnas trombocytaggregation 


(sammanklibbningsförmåga). Dessa förändringar tillsammans med en ökad plasmavolym och 
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minskad blodviskositet reducerar risken för blodpropp i hjärtats kranskärl. Det vaskulära 


endotelet spelar en viktig roll för regleringen av arteriell kärltonus, blodtryck och lokal 


trombocytaggregation via frisättningen av endotelberoende kärlvidgande faktorer. En sådan 


faktor är kväveoxid (NO) som frisätts via det ökade tryck (shear stress) som uppstår mot 


endotelcellens vägg vid både akut och kronisk ökning av blodflödet. Den endotelberoende 


vasodilatationen är försämrad hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Fysisk träning 


förbättrar endotelfunktionen hos såväl friska som hos patienter med hjärtsjukdom genom att 


öka den endotelberoende kärlvidgningsförmågan framför allt genom ökad frisättning av 


kväveoxid (30). Även koagulationsförmåga (fibrinolytiska systemet) påverkas gynnsamt av 


fysisk träning (31). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Kronisk inflammation 


Inflammation har visats vara nära sammankopplat med utvecklingen av åderförkalkning. 


Studier på patienter med kranskärlssjukdom har visat att konditionsträning är associerad med 


en minskad inflammatorisk aktivitet i form av minskade nivåer av C-reaktivt protein (CRP) 


och fibrinogen (32). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Autonom funktion 


Konditionsträning kan höja tröskeln för ventrikulär takykardi, snabba extra hjärtslag utlösta 


från hjärtkammaren, och ventrikelflimmer, vilka båda är tillstånd som tillhör så kallade 


maligna ventrikulära arytmier. Denna effekt minskar risken för plötslig död genom att minska 


aktiviteten i sympatiska nervsystemet och höja den parasympatiska aktiviteten. Det är också 


visat att fysisk träning höjer VO2max vid såväl förmaksflimmer som vid ventrikulära arytmier 


(33). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Ångest och depression 


En metaanalys visar att fysisk träning inom hjärtrehabilitering resulterar i positiva effekter på 


psykologiska riskfaktorer, såsom minskad grad av ångest och depression (34). Måttlig starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 


Muskelfunktion vid kombinerad träning av aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet 


Fysisk träning inom hjärtrehabilitering resulterar i en absolut ökning med 23 procentenheter 


avseende benmuskelstyrka jämfört med enbart aerob träning (35). Måttligt starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet 


De ovan nämnda långtidseffekterna av fysisk träning vid kranskärlssjukdom är främst visade 


för konditionsträning enligt rekommendationerna i internationella riktlinjer, det vill säga 


intervallträning eller kontinuerlig träning vid en intensitet motsvarande 40–80 procent av 


maximal syreupptagningsförmåga (12–16 på Borgs RPE-skala), 3–5 gånger per vecka, 30–60 


minuter per träningstillfälle. Intervallträning innebär att växling sker mellan hårdare och 


lättare intervaller och distansträning att en jämn belastningsnivå av 70 procent av VO2max 


eller 13–14 på Borgs ansträngningsskala behålls under hela passet (36).  


 


Muskelstärkande fysisk aktivitet, som tidigare ansågs som kontraindicerat vid hjärt-


kärlsjukdom, har i senare studier visat sig vara ett både effektivt och säkert sätt att träna. 


Enligt internationella riktlinjer ska vid kranskärlssjukdom muskelstärkande fysisk aktivitet 


utföras 2–3 dagar i veckan i 1–3 set bestående av 10–15 repetitioner i 8–10 olika övningar. 


Det går utmärkt att kombinera konditionsträning och muskelstärkande fysisk aktivitet vid ett 
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och samma träningstillfälle. En metaanalys har visat att konditionsträning kombinerad med 


muskelstärkande fysisk aktivitet är mer effektivt än enbart konditionsträning för patienter med 


kranskärlssjukdom vad gäller att förbättra kroppssammansättning, muskelstyrka och 


arbetskapacitet (35). Om patienten har mycket låg fysisk kapacitet eller refraktär angina kan 


perifer muskelträning i vissa fall vara den träningsform som måste föregå annan träning för att 


möjliggöra andra aktivitetsformer. För mer detaljerad beskrivning av denna träningsform se 


kapitlet ”Fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt”.  


 


Till skillnad från de väl klarlagda positiva effekterna av fysisk aktivitet i primärpreventivt 


syfte, såsom minskad risk för insjuknande i typ 2-diabetes, colon- och bröstcancer, depression 


och flera andra sjukdomar, finns det ett begränsat antal studier där effekten av fysisk aktivitet 


hos patienter med en etablerad kranskärlssjukdom har studerats. Forskning inom området har 


fokuserat på effekter av fysisk träning, ofta i relation till fysisk kapacitet, så som VO2max 


eller muskelstyrka. Ett fåtal studier har dock indikerat att en ökad fysisk aktivitetsnivå har 


samband med en minskad dödlighet (37–39) också hos personer med etablerad 


kranskärlssjukdom. Vidare finns det en äldre studie som visat att patienter med 


kranskärlssjukdom som med fysisk aktivitet förbrukade 1 400 kcal per vecka uppnådde en 


mätbart förbättrad kondition, medan en kaloriförbrukning på 2 200 kcal per vecka krävdes för 


att uppnå en regress av kranskärlssjukdomen (40). Dessutom har en tvärsnittsstudie visat 


svaga samband mellan antal steg per dag mätt med stegräknare och ett antal kardiovaskulära 


riskfaktorer hos patienter med kranskärlssjukdom (41). Att långvarigt stillasittande påverkar 


hälsan negativt är visat i primärpreventivt syfte. Vilken betydelse stillasittande har för 


patienter med kranskärlssjukdom är ännu sparsamt undersökt. 


 


Dos–respons 


Vid en etablerad kranskärlssjukdom krävs regelbunden individanpassad fysisk träning för att 


uppnå långtidseffekter för hälsan, såsom mortalitetsminskning och positiv inverkan på 


kardiovaskulära riskfaktorer. Det innebär att träningen måste läggas upp efter den enskilda 


patientens aktuella fysiska kapacitet. Det finns i dag otillräckligt stöd för att enbart ge 


patienter med kranskärlssjukdom råd om att generellt öka den fysiska aktivitetsgraden 


(generellt ökad energiförbrukning) där träningsintensiteten inte ställs i relation till individens 


maximala fysiska kapacitet. Det är träningsintensiteten som är den faktor som har störst 


påverkan på VO2max hos både friska och individer med kranskärlssjukdom (42). Det finns ett 


direkt samband mellan låg VO2max och dödlighet hos såväl friska som hos individer med 


kranskärlssjukdom. För varje milliliters ökning i VO2max, i relation till kroppsvikten, minskar 


mortaliteten med 10 procentenheter (43, 44). Vilken typ av aktivitet som motsvarar den 


träningsintensitet som rekommenderas i metaanalyser och internationella riktlinjer (40–80 


procent av VO2max, motsvarande 12–16 på Borgs RPE-skala) blir således olika för olika 


individer, beroende på individuell fysisk prestationsförmåga, men stämmer när intensitetet 


relateras till VO2max. Som ett exempel kan en promenad upplevas som ansträngande för en 


person med låg VO2max medan samma promenad upplevs som mycket lätt för en person med 


hög VO2max. För den förstnämnda personen innebär därför promenader konditionsträning, 


medan den andra personen behöver utöva aktiviteter med högre intensitetsnivå för att kunna 


förbättra sin VO2max, till exempel joggning. 


 


Under de senaste åren har intervallträning blivit alltmer studerad. I en 


litteratursammanställning visas att intervallbaserad konditionsträning på hög till mycket hög 


intensitetsnivå (≥ 85 % av VO2max, Borg ≥ 17) kan förbättra VO2max ytterligare, jämfört 


med distansträning på måttlig intensitetsnivå (45). I samma litteratursammanställning visades 
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å andra sidan att kroppsvikten minskade mer vid måttlig distansträning jämfört med 


högintensiv intervallträning.  


 


I en senare publicerad studie kunde det inte bekräftas att intervallträning var överlägsen 


distansträning avseende förbättring av VO2max (46, 47). Fler studier behövs därför för att 


jämföra effekter av olika träningsmodeller avseende såväl VO2max som andra hälsoeffekter. 


Vidare är intervallträning inte alls studerad avseende mortalitet eller andra långsiktiga 


effekter. Betydelsen av intensiteten vid fysisk aktivitet och fysisk träning debatteras för 


närvarande flitigt inom den vetenskapliga litteraturen (48). 


 


 


Indikationer 


Rekommendationen är att fysisk aktivitet och fysisk träning bör påbörjas så snart som möjligt, 


gärna inom 1–2 veckor, efter den akuta medicinska behandlingen hos patienter med 


kranskärlssjukdom (49). Mobilisering startas redan på hjärtintensivvårdsavdelningen. 


Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom innebär att efter en manifest hjärthändelse som 


hjärtinfarkt eller efter kranskärlsintervention (kranskärlsoperation med CABG eller PCI), eller 


vid kvarstående angina som inte kan åtgärdas ytterligare medicinskt (refraktär angina) ska de 


åtgärder vidtas som på både kort och lång sikt kan förhindra död, återinsjuknande och 


progress av den bakomliggande sjukdomen (50).  


 


Vid redan etablerad kranskärlsjukdom krävs regelbunden individanpassad fysisk träning för 


att uppnå dessa effekter. Det innebär att träningen måste läggas upp efter aktuell fysisk 


prestationsförmåga. Då sjukdomsbilden och prestationsförmågan varierar från fall till fall, 


speciellt i det akuta skedet, krävs ett särskilt omhändertagande av dessa patienter. 


Konditionstest med samtidig EKG-övervakning och muskelfunktionstest, helst utfört av 


fysioterapeuter med specialistkunskaper inom hjärtrehabilitering, bör föregå träningsstart. 


Utifrån dessa test och genom identifiering av individuella riskfaktorer (fysisk inaktivitet, 


ohälsosamma matvanor, rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, övervikt, diabetes) görs en 


riskprofilsbedömning, där hänsyn tas till aktuell fysisk prestationsförmåga och eventuella 


symtom under ansträngning.  


 


Studier framhåller att fysisk träning helst bör inledas redan en vecka efter den akuta 


hjärthändelsen och pågå under minst 3, men gärna 6 månader, för att patienten ska uppnå bäst 


effekt på hjärtats remodellering (49). De dagar som patienten inte utför fysisk träning 


rekommenderas fysisk aktivitet enligt de primärpreventiva riktlinjerna, se kapitlet ”Fysisk 


aktivitet som prevention”.  


 


Studier har visat att rehabilitering vid hjärt-kärlsjukdom underutnyttjas av kvinnor, äldre samt 


vissa invandrargrupper (51) trots att studier visat att dessa patienter har mycket stor nytta av 


hjärtrehabilitering (52). Det är därför av särskild vikt att erbjuda och uppmuntra även dessa 


patientgrupper att delta i fysisk träning inom hjärtrehabilitering. 
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Interaktioner med läkemedelsbehandling 


Betareceptorblockerare  


Betablockerare har en väldokumenterad effekt vid kranskärlssjukdom. De minskar 


syrebehovet i myokardiet framförallt genom en minskning av pulsfrekvensen, men också 


genom en sänkning av blodtrycket och även genom en viss minskning av 


myokardkontraktiliteten. Dessa effekter ses såväl i vila som vid ansträngning. Effekten är 


likartad för alla preparat inom gruppen och är dosberoende. Trots de metabola och 


cirkulatoriska förändringar som finns rapporterade för betablockerare ökar 


syreupptagningsförmågan efter aerob fysisk aktivitet likartat hos personer med 


kranskärlssjukdom och samtidig betablockad, som hos personer utan betablockad (53). 


Träningseffekterna är oberoende av ålder och liknar de effekter som uppnås hos friska 


individer utan betablockad (54).  


 


Kalciumflödeshämmare 


Kalciumflödeshämmare (kalciumblockerare och kalciumantagonister) är andra alternativ till 


antianginös behandling. De båda typerna skiljer sig åt i sin verkningsmekanism men utgör 


sällan en särskild risk i samband med ansträngning (55). 


 


Diuretika 


Diuretika påverkar inte hjärtfrekvens och kontraktilitet i hjärtat i någon större omfattning men 


resulterar i minskad plasmavolym, perifert motstånd och blodtryck. Diuretika kan ge 


elektolytrubbning, vanligen hypokalemi, vilket kan resultera i muskelsvaghet och ökad 


benägenhet för ventrikulära extraslag. 


 


Vid varm väderlek kan diuretika ha potentiellt negativa effekter genom en ökad risk för 


dehydrering och elektrolytrubbning (22, 56). 


 


ACE-hämmare  


ACE-hämmare har en sekundärprofylaktisk effekt efter hjärtinfarkt och då framförallt hos 


personer med samtidig hjärtsvikt. Hemodynamiskt har dessa preparat likartade effekter såväl i 


vila som vid ansträngning och sänker blodtrycket genom att minska det perifera motståndet. 


Inget av preparaten påverkar negativt det kardiovaskulära svaret vid fysisk träning (57).  


 


Nitrater 


Det äldsta läkemedlet som fortfarande används vid angina pectoris är nitroglycerin. Nitrater 


finns dels som kortverkande, anfallskuperande preparat, dels som långverkande, 


förebyggande medel. Inget av dessa påverkar den fysiska kapaciteten negativt, men kan 


ibland tas före ansträngning i förebyggande syfte (58).  


 


Lipidsänkande läkemedel 


Förstagångsbehandling startar vanligen med statiner som framförallt sänker det skadliga 


LDL-kolesterolet. Statiner verkar genom att hämma ett hastighetsbegränsande enzym i 


kolesterolsyntesen i kroppen. Biverkningar i form av muskelvärk kan förekomma och i 


ovanliga fall kan även myopati och rhabdomyolys (muskelfibersönderfall) inträffa (59).  
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Trombocythämmare 


Acetylsalicylsyra i liten dos förskrivs vanligen för att minska trombocytaggregationen och på 


så sätt minska risken för trombosutveckling. Även konditionsträning kan minska 


sammanklibbningsförmågan hos trombocyten (59, 60).  


 


 


Kontraindikationer 


Absoluta kontraindikationer  


Absoluta kontraindikationer för fysisk aktivitet och träning är kärlkramp som är instabil 


och/eller nytillkomna symtom som är gravt invalidiserande. Dessa personer bör behandlas på 


sjukhus medicinskt och/eller invasivt. Allvarliga hjärtrytmstörningar (t.ex. ventrikulära 


takykardier, totalt atrioventrikulärt block) utgör hinder, liksom otillräckligt reglerad hypertoni 


och pågående infektion med allmänpåverkan.  


 


Relativa kontraindikationer 


Toleransen för arytmier reduceras generellt vid hypoglykemi (sänkt blodsockerhalt) och/eller 


dehydrering. Dessa faktorer är därför viktiga att beakta vid all form av träning och i synnerhet 


hos hjärtsjuka personer.  


 


Vid aortastenos och instabil angina får värdering ske individuellt men utgångspunkten är att 


merparten av dessa patienter kan träna perifer muskelträning. 


 


 


Risker 


Den relativa säkerheten av övervakad fysisk träning inom hjärtrehabilitering är väl 


dokumenterad. Förekomsten av kardiovaskulära händelser under övervakad fysisk träning är 


låg och varierar mellan 1/50 000 till 1/120 000 persontimmar av träning för icke dödlig 


hjärthändelse och 2 dödsfall/1 500 000 persontimmar träning. Hjärtrehabilitering innehåller 


alltid riskstratifiering för att identifiera patienter som har ökad risk för kardiovaskulära 


händelser i samband med fysisk träning (22). 


 


Viktigt att beakta är dock att cirka hälften av alla hjärtkomplikationer sker redan under den 


första eller andra månaden efter insjuknande i en akut koronar händelse.. Det är därför av stor 


vikt att den första rehabiliteringstiden sker under övervakning och under ledning av 


specialistutbildad fysioterapeut med tillgång till akututrustning. Ett arbetsprov/konditionstest 


med EKG-övervakning före träningsstart är ett viktigt redskap för att nivåbestämma träningen 


men också för att utesluta eventuella ansträngningsrelaterade symtom som negativt kan 


påverka träningsbarheten (61). 
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Behov av medicinsk kontroll 


 
All rekommendation om fysisk träning till patienter med kranskärlssjukdom bör föregås av 


test av aerob och muskulär fysisk kapacitet utförda av fysioterapeut eller klinisk fysiolog. Vid 


dessa test utförs bedömning av den kardiovaskulära funktionen, det vill säga hjärtfrekvens, 


blodtryck, förekomst av arytmi, smärta, ischemitecken (såsom ST-sänkningar) eller dyspné.  


 


 


Utvärdering och uppföljning 


Utgångspunkten för att kunna lägga upp adekvat fysisk träning är att individens fysiska 


kapacitet bedöms (36). Därför bör all träning hos fysioterapeut föregås av någon form av 


belastningstest, där den allmänna konditionen och funktionsförmågan värderas inför val av 


träningsnivå. Inom klinisk praxis är det dock mycket ovanligt att VO2max och maximal 


hjärtfrekvens är känd, varför träningsprogrammet vanligtvis utformas med hjälp av 


submaximala tester och Borgskalan (62). Vidare bör en träningsperiod inledas och avslutas 


med samma test för att utvärdera effekten av träningsprogrammet och för fortsatt ordination 


(50). 


 


Fysisk aktivitetsnivå 


Inom hjärtrehabilitering bedöms oftast självskattad fysisk aktivitetsnivå med en enkät. Ett 


exempel på en sådan enkät som används är Frändin och Grimbys 0–6-gradiga aktivitetsskala, 


en skala som mäter olika nivåer av fysisk aktivitet under en vecka (63). Se kapitlet ”Bedöma 


och utvärdera fysisk aktivitet” för mer ingående beskrivning av hur fysisk aktivitetsnivå kan 


bedömas. 


 


Kondition 


Standardiserat maximalt eller submaximalt cykeltest utgör grunden för en adekvat utformning 


av träningsprogram. Vid hjärtrehabilitering i Sverige används vanligen ett submaximalt 


cykeltest med eller utan EKG-övervakning. Patientens vilovärden, såsom blodtryck, 


hjärtfrekvens, EKG registreras. Patienten cyklar 4,5 minuter per belastning. Efter 2 minuter 


registreras hjärtfrekvens och ansträngningsgrad enligt RPE-skala och andfåddhet och 


bröstsmärta enligt Borgs CR10-skala (64). Efter 3 minuter tas ett blodtryck. Efter 4 minuter 


registreras på nytt hjärtfrekvens och skattning med hjälp av Borgskalorna. Cykeltestet, som är 


symtombegränsat avbryts vid 17 på Borgs RPE-skala och/eller andfåddhet 7 på Borgs CR10-


skala. Andra kriterier för att bryta testet kan vara bröstsmärtor, blodtrycksfall eller utebliven 


blodtrycksstegring, EKG-förändringar, yrsel eller annan allmänpåverkan (22). 


 


Gångsträcka  


För bedömning av patientens gångsträcka kan ett 6-minuters gångtest användas. Patienten 


uppmanas att gå så långt som möjligt under 6 minuter på en uppmätt sträcka i en korridor 


(65). Mätvariabler är gångsträcka, pulsfrekvens samt upplevd ansträngning och andfåddhet 


skattad med Borgskalorna (64). Pulsfrekvens och eventuell andfåddhet mäts i vila. Vid testets 


slut mäts uppnådd gångsträcka, maximal pulsfrekvens samt upplevd ansträngning, andfåddhet 


och eventuell bröstsmärta.  
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Notera att detta test inte är avsett för att användas till förskrivning av träning. Dock kan det 


användas före och efter en träningsperiod för att se om patientens gångsträcka ökat. Viktigt att 


komma ihåg är att detta test kan ha en takeffekt för de personer som utan problem kan gå 


raskt på slät mark (66). 


 


Muskelfunktion 


Styrkan i utvalda muskelgrupper värderas med hjälp av antalet utförda moment med given 


belastning, avseende axelflexion, tåhävning (67). 


 


Axelflexion utförs med patienten sittande på en pall med lätt ryggstöd mot väggen och båda 


fotsulorna i golvet. Patienten får välja med vilken arm testet ska genomföras. Den arm som 


inte testas vilar i knäet. Patienten håller hanteln med handryggen vänd lateralt. Vikt väljs 


utefter respektive patients förmåga. Testet utförs genom att hanteln förs med rak arm upp och 


ned mellan 0˚ och 90˚ axelflexion. En metronom (Taktell Piccolo, West Germany) inställd på 


40 slag per minut, det vill säga 20 kontraktioner per minut, används för att alla ska hålla 


samma takt. Testet avbryts om deltagaren inte når 90˚ axelflexion, utför rörelsen med 


flekterad armbåge eller inte kan hålla takten. Antal repetitioner registreras. 


 


Tåhävning utförs unilateralt med rakt ståben på en träkil (10˚ lutning) med tårna placerade 


längst fram på kilen. Det andra benet hålls flekterat intill ståbenet. Händerna får hållas som 


lätt balansstöd mot en ribbstol. Patienten får häva sig upp och ner i takt med en metronom 


som är inställd på 60 slag per minut, det vill säga 30 kontraktioner per minut. Testet avbryts 


då deltagaren inte klarar att häva sig lika högt som vid starten av testet, flekterar knäet eller 


inte kan hålla takten. Den initiala hävhöjden ställs in med en måttstock. Antal repetitioner 


registreras. 


 


Vidare utförs som underlag till själva förskrivningen av muskelfrämjande fysisk aktivitet 


också 8–10 olika övningar efter patientens behov där intensitet av 70–75 procent av ett 


repetitionsmaximum (1 RM) tas fram så att patienten ska kunna träna så optimalt som möjligt. 
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom 


 


Behandling av kranskärlssjukdom med fysisk aktivitet 


Personer med stabil kranskärlssjukdom bör rekommenderas hjärtrehabilitering med aerob och 


muskelstärkande fysisk aktivitet för:  


 En minskad mortalitet och förbättrad fysisk kapacitet.  


Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++). 


 En ökning i benmuskelstyrka och en minskad sjukhusinläggning.  


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 Förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.  


Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +). 


 


KRANSKÄRLSSJUKDOM – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 


Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


X  Ja 


  Nej 


KRANSKÄRLSSJUKDOM – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: ++++ (mortalitet och aerob kapacitet) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (muskelstyrka) 


Intensitet* Duration 


minuter/vecka 
Frekvens  


antal gånger/vecka 
Antal 


övningar 


Intensitet  


antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  


antal gånger/vecka 


Måttlig till hög 


 


 Minst 90 minuter  


(30–60 


minuter/tillfälle) 


3–5 8–10 10–15 1–3 2–3 


Tänk på att: 


Träningen syftar till att öka den aeroba kapaciteten. Det är viktigt att starta fysisk träning så snart som möjligt (inom 1–2 veckor) efter en 


akut kranskärlshändelse.   


Uppvärmning och nedvarvning ska precis som hos friska individer läggas till ovanstående rekommendation. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 


allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


X   Ja, för personer över 65 år behövs tillägg av balans och rörlighetsträning. 


  Nej 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Alla individer med konstaterad kranskärlssjukdom bör genomgå riskprofilbedömning, 


inkluderande konditionstestning samt bedömning av fysisk funktionsförmåga, av 


fysioterapeut med kunskaper inom hjärtrehabilitering för att erhålla rätt behandling med 


fysisk aktivitet. Träningen kan bedrivas kontinuerligt eller i intervaller, allt efter patientens 


önskemål. Vidare behöver ofta en individ med kranskärlssjukdom stöd för att våga påbörja, 


öka och till sist vidmakthålla sin fysiska kapacitet och fysiska aktivitetsnivå. 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom 


Fysisk träning av den typ som används vid behandling av kranskärlssjukdom motsvarar väl de 


nationella rekommendationerna om fysisk aktivitet, och har dessutom preventiv effekt på en 


lång rad andra sjukdomar, exempelvis typ 2-diabetes, depression samt kolon- och bröstcancer.  
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). 
 
 


Sammanfattning 


 Fysisk aktivitet i samband med infektioner är förenad med vissa medicinska risker, 


dels för den infekterade individen, dels för andra idrottsutövare som kan smittas.  


 Smittorisken är störst inom lagidrotterna, men kan vara stor även inom andra idrotter 


och motionsformer där utövarna har tät fysisk kontakt, före, under eller efter träning 


och tävling.  


 Förslag till råd och riktlinjer, som i första hand gäller vuxna individer, ges till 


vägledning för sjukvårdspersonal, men även till idrottsutövare och motionärer som 


drabbats av akuta infektioner.  


 


 


Definitioner och orsaker 


De infektioner som är aktuella på våra breddgrader orsakas av virus eller bakterier. 


Infektioner är mycket vanliga, särskilt övre luftvägsinfektioner. Bland dessa dominerar de 


vanliga förkylningarna (common cold). De orsakas av virus och är för det mesta 


komplikationsfria och självläkande, men ibland kan bakterier ”ta över” och ge upphov till 


komplikationer som bihåleinflammation, öroninflammation eller lunginflammation. 


Tonsillofaryngit (halsfluss) orsakas också oftast av olika virus, men ibland rör det sig om en 


infektion med betastreptokocker, som kan behöva behandlas med antibiotika. Mononukleos 


(körtelfeber) är en särskild form av halsfluss, där även andra organ samt immunsystemets 


egna försvarsceller är infekterade. Den är virusorsakad, vanligen av Epstein-Barr-virus, har 


ofta ett långdraget förlopp över 4–6 veckor och kräver extra uppmärksamhet, uppföljning och 


särskild rådgivning till idrottsmän. Infektioner i hjärtat (myokardit – 


hjärtmuskelinflammation, perikardit – hjärtsäcksinflammation) kan orsakas av ett flertal virus 


och bakterier och utgör liksom mononukleos ett särskilt problemområde inom 


idrottsmedicinen. Akuta gastroenteriter (diarrésjukdomar) ger alltid upphov till vätskeförlust 


som påverkar prestationsförmågan mer eller mindre. 


 


Bland idrottsutövare är behandlingskrävande infektioner i hud och mjukdelar vanligare än hos 


genomsnittsbefolkningen, även om det oftast är fråga om hudskador, till exempel infekterade 


skavsår, som sällan hindrar träning och tävling. Fotsvamp är också vanligt förekommande. 


Herpesvirus orsakar små blåsor i skinnet, oftast runt munnen, men även på andra ställen. 


Herpes är inte vanligare bland idrottare än hos andra men kan inom kontaktidrotter ibland 
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spridas till andra aktiva. Smitta sker genom små sprickor i huden till med- och motspelare. 


Klassisk är så kallad herpes gladiatorum vid brottning, då blåsor utvecklas på flera olika 


ställen där huden skadats. 


 


Borreliainfektion i huden, erythema migrans, kan ses efter fästingbett. Borrelia kan ibland 


spridas till inre organ, till exempel hjärtat, och ge upphov till störningar i hjärtrytmen, i 


undantagsfall även med dödlig utgång (4). Fästingar kan också överföra virus som kan orsaka 


hjärninflammation (tick-borne encephalitis, TBE) och harpest inom vissa geografiska 


områden. Borrelia kan botas med antibiotika och effektivt vaccin finns för att förhindra TBE. 
 
 


Symtom, diagnostik, behandling och komplikationer 


Luftvägsinfektion – förkylning 


Symtomen vid infektioner beror i huvudsak på immunsystemets reaktion på virus och 


bakterier och är tecken på att kroppen reagerar normalt. Symtomen vid vanlig förkylning är 


kända av alla. Irritation i nässlemhinnan med snuva och nästäppa med eller utan halsont är 


vanligast, vid kraftigare förkylning även bronkit med hosta (luftrörskatarr) och heshet. 


Kroppstemperaturen är normal eller endast lätt förhöjd. Antibiotikabehandling bör i dessa fall 


undvikas. 


 


Virus som växer till i slemhinnornas epitel (ytskiktet) skadar detta. Bakterier kan då lättare få 


fäste och orsaka komplikationer till förkylningen såsom otitis media (öroninflammation) och 


sinuit (bihåleinflammation). Lockkänsla, nedsatt hörsel och ont i örat respektive tjock gröngul 


snuva och tryck över näsroten och kinderna med eller utan feber är då vanliga symtom. Vid 


dessa tillstånd ges slemhinneavsvällande preparat och hos vuxna som regel 


antibiotikabehandling.  


 


Luftvägsinfektion – halsfluss 


Bakteriell tonsillofaryngit (halsfluss) orsakad av betastreptokocker startar till skillnad från 


virusorsakad svalginfektion vanligen abrupt med feber, ofta upp till 39-gradersnivån, 


sväljningssmärta och markant sjukdomskänsla. Snuva och hosta saknas. Halsmandlarna är 


svullna och rodnade, ofta med gula varproppar. Mjuka gommen och gombågarna är som regel 


intensivt rodnade, ibland med inslag av petechier (småblödningar) i slemhinnan. 


Lymfkörtlarna i käkvinklarna förstoras och ömmar distinkt vid palpation. Bakterier kan 


påvisas direkt med hjälp av snabbtest, eller med odlingsprov från svalget då svar fås efter 


några dygn. En mer eller mindre uttalad polymorfkärnig leukocytos (ökat antal vita 


blodkroppar) utvecklas i blodet och CRP stiger (C-reaktivt protein, är vid tydligt förhöjt värde 


oftast tecken på infektion orsakad av bakterier, och kallas ibland ”snabbsänka”). Behandling 


behöver ofta ges med penicillin V i 10 dagar. Vid kortare behandlingstid ökar risken för 


återfall. Till penicillinallergiker kan klindamycin ges. 


 


Vid virusorsakad tonsillofaryngit (halsfluss) är insjuknandet mindre häftigt och halssymtomen 


som regel inte fullt så markanta. Ofta finns då även snuva/nästäppa och/eller hosta. Feber kan 


finnas eller saknas. Slemhinnerodnaden är vanligen blekare än vid streptokockorsakad 


halsfluss. Gråvita proppar i tonsillerna förekommer. Flera luftvägsvirus kan vara orsak, till 


exempel adenovirus. Tester för att påvisa olika luftvägsvirus som ger liknande symtom finns 


men används som regel inte i rutinsjukvården, eftersom behandling saknas och infektionen 
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självläker. Vid tonsillofaryngit hos idrottsutövare, i synnerhet om samtidig snuva, heshet och 


hosta saknas, är det klokt att testa för betastreptokocker, då bilden inte alltid är typisk och 


streptokockinfektion kan behöva behandlas med antibiotika för att undvika komplikationer.  


 


Mag-tarminfektion – kräkningar, diarré 


Akut gastroenterit (diarrésjukdom) kan orsakas av virus, bakterier eller parasiter och är 


förenad med större eller mindre vätskeförluster. Den följande vätskebristen, minskad 


blodplasmavolym, liksom allmänpåverkan av infektionen, minskar prestationsförmågan. 


Ytterligare vätskeförluster genom svettning i samband med fysiskt arbete/träning kan leda till 


kollaps. Vid diarré och kräkning kan också elektrolytstörningar av främst kalium och natrium 


förvärra tillståndet och ge en påverkan på muskelkraft. Odiagnostiserade hjärtsjukdomar kan 


manifestera sig. Perimyokardit (hjärt- och hjärtsäcksinflammation) kan någon gång 


förekomma som komplikation till smittsamma diarrésjukdomar. Smittsamma diarrésjukdomar 


är självläkande och behandlas endast undantagsvis med antibiotika, då i samband med vissa 


komplikationer. Det viktigaste är att ersätta vätske- och elektrolytförlusterna genom peroral 


rehydrering, vilket gärna kan ges i många små upprepade vätskeportioner för att undvika 


kräkningar och trängning till defekation via gastrokoliska reflexer. 


 


Herpesblåsor – munsår 


Herpesblåsor orsakade av herpes simplex-virus, är vanligaste orsak till ”munsår” på läppar 


eller i munhålan, men förekommer även på andra ställen i huden. De är självläkande men har 


hos vissa personer en tendens att återkomma ofta. Tidig lokalbehandling med virushämmande 


kräm/salva kan prövas. Specifika antivirala medel i tablettform eller som injektion finns mot 


herpes simplex men används endast i speciella fall, till exempel till personer med kraftigt 


nedsatt infektionsförsvar eller vid allvarlig herpessjukdom såsom hjärninflammation. Inom 


idrotten krävs särskilda åtgärder vid utbrott av herpesblåsor i huden bland utövare av 


kontaktsporter, till exempel brottare, som måste genomgå en medicinsk undersökning inför 


varje tävling för att utesluta tecken till aktuell herpes eller annan smittsam sjukdom. Vid 


utbrott kan en tids uppehåll med träning och tävling liksom förebyggande medicinering bli 


aktuellt. 


 


Borrelia 


Borrelios i huden, erythema migrans, visar sig som en växande rodnad på platsen för ett 


fästingbett. Rodnad orsakad av Borrelia kommer som regel tidigast 4–5 dagar efter bettet men 


blir ibland synlig först upp till 4 veckor efteråt. Den växer sedan ringformat under ett par 


veckor och bleknar ofta samtidigt i centrum. På armar och ben ter den sig ofta mer som röda 


girlanger än som en ring. Tidig rodnad inom ett par dygn vid ett fästingbett är däremot en 


allmän bettreaktion, som inte behöver behandlas om den inte fortsätter att växa i omfång. 


 


De flesta som har hudborrelios vet inte om att de blivit fästingbitna. Den som har en långsamt 


växande rodnad någonstans på kroppen kan ha Borrelia, men det kan också röra sig om 


många andra tillstånd som en svampinfektion, eksem eller andra speciella hudsjukdomar. Att 


ställa diagnosen hudborrelios kräver erfarenhet, eftersom pålitliga blodtester saknas. 


Hudborrelios självläker visserligen för det mesta men bör ändå behandlas med vanligt 


penicillin, eftersom det annars finns en risk att bakterierna sprider sig till andra organ, till 


exempel centrala nervsystemet (neuroborrelios), leder eller hjärtmuskeln. Vid neuroborrelios 
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är perifer facialispares, förlamning i ena ansiktshalvan (Bell’s pares), en vanlig manifestation. 


En meningit (hjärnhinneinflammation) kan utvecklas med diffusa symtom utan feber, utan 


intensiv huvudvärk, utan den ljus- och ljudskygghet som är vanligt vid virusorsakad meningit. 


I stället förekommer ofta utstrålande smärtor (radikulitsmärtor) i olika delar av kroppen. Då 


uppvisar liquor (ryggmärgsvätskan) pleocytos med monocytär övervikt (ökning av antalet vita 


blodkroppar), en bild liknande den vid virusmeningit. Diagnosen neuroborrelios fastställs med 


antikroppstest i blod och liquor. Neuroborrelios behandlas effektivt med högdos av 


doxycyklin i tablettform. Något vaccin mot borrelios finns inte ännu. Fästingar bör snarast 


avlägsnas med pincett eller särskild fästingplockare då risken att bli sjuk ökar med tiden 


fästingen tillåts suga blod. Borrelia i Sverige ger ofta neurologiska symtom, medan bakterien 


har annan karaktär i andra länder som exempelvis i USA där hjärta och leder oftare angrips. 


Det spelar därför roll om fästingbettet har skett i Sverige eller i något annat land. 


 


Fästingburen virusinfektion 


Tick-borne encephalitis (TBE), fästingburen hjärninflammation är en virusinfektion som 


smittar via fästingbett. Den har ofta ett tvåfasigt förlopp som inleds med några dagars feber 


och allmän sjukdomskänsla, varefter kraftig huvudvärk tillkommer och febern stiger på nytt. 


Diagnos ställs med undersökning av liquor (ryggmärgsvätska), som visar ökat antal vita 


blodkroppar och blodprov där antikroppar mot TBE påvisas. TBE är en allvarligare sjukdom 


än virusmeningit då själva hjärnan drabbas och symtom som förlamningar och kramper kan 


tillstöta, liksom att konvalescensen blir långvarig med svårigheter att koncentrera sig, sköta 


ett arbete eller träna med uthållighet och god muskelkoordination. Särskild behandling saknas, 


men effektivt vaccin finns, och personer som riskerar fästingbett inom aktuella geografiska 


områden bör låta sig vaccineras. Risken för TBE var tidigare begränsad till Sveriges östkust 


nedom Dalälven, men virus har på senare år spritts till fästingar runt våra största insjöar – men 


även till andra sjöar i västra Götaland och vidare västerut till Bohuslän. Aktuella 


rekommendationer hittas lättast på www.folkhalsomyndigheten.se  


 


Körtelfeber (mononukleos, EBV-infektion) 


Mononukleos, körtelfeber (”kissing disease”) är en långdragen virusinfektion som kan ge 


upphov till halsfluss, men även symtom från flera andra organ. Tillståndet orsakas vanligen av 


det Epstein-Barr-virus (EBV) som finns i kroppsvätskor från andra infekterade personer och 


smittar vidare, oftast med munhålan som ingångsport. De flesta smittas redan i 


småbarnsåldern utan att utveckla den typiska sjukdomsbilden. Denna uppträder däremot om 


smittan sker under tonåren eller senare. Vid körtelfeber sker insjuknandet långsammare än vid 


halsfluss orsakad av bakterier. Typiskt är sväljningssmärtor som tilltar under flera dagar, 


alltmer svullna lymfkörtlar på halsen, men även svullna körtlar i armhålorna kan förekomma, 


och feber som stiger upp till 39-gradersnivån eller högre. Huvudvärk, grötigt tal och 


acetondoftande andedräkt är vanligt. En rad olika vanligtvis godartade komplikationer kan 


tillstöta. 


 


Via blodbanan sprider sig virus till vita blodkroppar i det retikuloendoteliala systemet (RES), 


där framför allt T-lymfocyterna ökar i antal. Mjälten svullnar i varierande grad men är mjuk, 


och därför svårpalpabel, och dessutom skör. Mjälten kan i sällsynta fall brista spontant, till 


exempel på grund av den tryckökning som sker i buken vid tunga lyft, vilket kan ge 


livshotande blödning. Risken för att mjälten ska brista ökar om den utsätts för slag eller tryck, 


vanliga exempelvis i kontaktidrotter. Brusten mjälte kräver akut operation med borttagande av 



http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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mjälten för att förhindra att personen förblöder. Se vidare nedan under ”Förslag till riktlinjer 


vid handläggning och rådgivning” (5).  


 


Sjukdomsförloppet vid mononukleos är ofta flera veckor och blodprover ger god ledning för 


diagnos. Sålunda ökar totalantalet vita blodkroppar i blod samtidigt som den vita blodbilden 


under första sjukdomsveckan förskjuts mot en dominans av mononukleära celler. En del av 


dessa har utflytande cytoplasma, så kallade atypiska lymfocyter (McKinley-celler). 


Leverfunktionsprover i blodserum är i regel lätt till måttligt förhöjda. Mononukleos kan oftast 


efter någon veckas sjukdom diagnostiseras med blodprov, ett snabbtest som påvisar så kallade 


heterofila antikroppar. I de fall där snabbtestet utfaller negativt kan prov sändas för 


konventionell analys av specifika IgM- och IgG-antikroppar mot EBV, som konfirmerar eller 


utesluter diagnosen. Metoder att påvisa virus i blodet finns för speciella frågeställningar. 


Någon specifik behandling finns inte. Andra agens som kan ge symtomen vid mononukleos är 


cytomegalovirus eller toxoplasmos. 


 


Myokardit 


Myokardit (hjärtmuskelinflammation) har genom åren varit den infektionskomplikation som 


diskuterats mest i samband med idrott och träning (figur 1). Det beror på att myokardit 


undantagsvis kan få en allvarlig utveckling samtidigt som symtomen ofta är diffusa. I de allra 


flesta fall läker en myokardit utan restsymtom och idrott och träning kan återupptas. Plötslig 


död eller hjärtsvikt är sällsynt (6–12) medan subkliniska infektioner (ej symtomgivande) 


troligtvis är vanliga. Förutom plötslig död orsakad av rytmstörningar kan en myokardit någon 


gång ge en så utbredd hjärtmuskelskada att hjärtat inte orkar pumpa med utveckling av 


hjärtsvikt som följd. 


 


 


 
Figur 1. Huvuddragen i myokarditernas epidemiologi. Kunskapen om den stora andelen subkliniska fall grundas 


på fynd hos personer som avlidit av andra orsaker. 
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Anhopningen av plötsliga dödsfall bland unga svenska elitorienterare under 1980-talet och i 


början av 1990-talet kan ha varit orsakad av en ovanlig variant av bakteriell myokardit med 


inga eller mycket sparsamma symtom fram till att allvarliga akuta rytmstörningar inträffade. 


Trots avsaknad av symtom i de flesta av fallen sågs likartade avancerade förändringar i alla 


hjärtan efter döden (13). En panel av flera världsledande hjärtpatologer bedömde att det 


förutom myokardit, i flera fall fanns likheter med arytmogen högerkammar kardiomyopati 


(ARVC) med fettinlagring förutom inflammation och ärrbildning, men där kriterierna för 


diagnosen ARVC inte uppfylldes. Efter 1992, då 6 månaders tävlingsuppehåll infördes och 


antibiotikabehandling gavs till den svenska rankade eliten, är endast ytterligare ett sådant 


dödsfall känt bland orienterare under 35 års ålder och på elitnivå. Under en lika lång period 


före 1992 inträffade som jämförelse åtminstone 15 sådana fall. Dock har ytterligare dödsfall 


inträffat efter 1992 bland personer som var elitaktiva upp till landslagsnivå i början av 1990-


talet, men som senare avled hastigt och oväntat i hjärtarytmier i åldrar över 35 år. 


 


Myokardit är på grund av de speciella sjukdomsmekanismerna ett tillstånd av centralt intresse 


inom idrottsmedicinen. Det hänger samman med att infektionen är lokaliserad i ett organ som 


aktiveras och belastas kraftigt under idrottsutövning, särskilt vid uthållighetsträning. 


Metabolismen (ämnesomsättningen) i hjärtmuskeln är då kraftigt förhöjd. Vid förhöjd 


aktivitet är hjärtmuskeln mer infektionsmottaglig än i vila. Detta beror bland annat på att ett 


ökat antal receptorer för mikroorganismer (proteiner som infångar mikroorganismer) då 


exponeras på hjärtmuskelcellernas yta. Mikroorganismer kommer ofta ut i blodet under den 


tidiga fasen vid en virusinfektion och kan då lättare än i vila ”fastna” på och tränga in i 


hjärtmuskelcellerna. Många olika virus och bakterier kan infektera hjärtat och ge upphov till 


myokardit. En del mikroorganismer har relativt stor benägenhet att angripa hjärtat, medan 


andra gör det mer sällan. Till de förstnämnda hör enterovirus, främst undergruppen 


coxsackievirus, men också flera andra, till exempel influensavirus, Epstein-Barr-virus (EBV, 


körtelfeber) och adenovirus. Till virus som är obenägna att infektera hjärtat hör vanliga 


förkylningsvirus (rhinovirus och coronavirus). Det är också väl belagt i experimentella studier 


att hög fysisk aktivitet under pågående myokardit ökar mängden mikroorganismer och ökar 


vävnadsskadan i hjärtmuskeln och därmed risken för plötslig död. 


 


De flesta myokarditpatienter har eller har helt nyligen haft en luftvägsinfektion då 


myokarditen blir symtomgivande. Ibland kan dock en myokardit debutera utan att patienten 


känt av några föregående infektionssymtom. Det finns för rutinbruk inga snabbtester för olika 


virus och bakterier som samtidigt kan signalera om också hjärtat är engagerat. Det är vid 


luftvägsinfektioner ofta svårt eller omöjligt att på grundval av symtom och tecken hos 


patienten avgöra vilket virus eller vilken bakterie som är orsak och därmed om risk finns för 


myokardit. Fortfarande gäller alltjämt den generella rekommendationen att undvika 


konditionsträning av högre intensitet eller styrketräning vid akuta infektionssymtom. Oftast 


går det bra oavsett hur den drabbade uppträder, men det är omöjligt att veta om det just denna 


gång rör sig om en mikroorganism med potential att skada hjärtat mer eller mindre. 


 


Symtomen vid akut myokardit är oftast hastigt påkommande, alltifrån diffusa sensationer i 


bröstet till skarp, inte sällan andningskorrelerad, smärta i hjärttrakten. Smärta förutsätter som 


regel att perikardiet (hjärtsäcken) är inflammerat, eftersom myokardiet (hjärtmuskeln) inte 


tydligt signalerar smärta vid inflammation annat än vid svår syrebrist, till exempel vid 


hjärtinfarkt. Vid virusmyokardit är den smärtkänsliga hjärtsäcken för det mesta mer eller 


mindre involverad i infektionen, men om enbart hjärtmuskeln engageras kan smärta saknas. 


Snabbt påkommen yrsel, oförklarad andfåddhet och trötthet är andra vanliga symtom vid akut 


myokardit. Oregelbunden hjärtverksamhet, hjärtrusning, yrsel eller svimning under pågående 
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ansträngning är ovanliga men allvarliga tecken. Samtliga här nämnda symtom och tecken ska 


alltid föranleda akut läkarkonsultation. Enstaka extraslag av hjärtat direkt efter avslutad 


ansträngning är däremot vanligt hos det friska hjärtat, men kommer det flera extraslag i en 


obruten följd ska läkare konsulteras. Histopatologiskt (i mikroskop) ser man vid myokardit, i 


de enstaka fall som avlider och obduceras, som regel slumpmässigt utspridda inflammatoriska 


härdar (ansamlingar av vita blodkroppar) i anslutning till skadade hjärtmuskelceller. Om 


inflammationen träffar hjärtats impulsledningssystem kan plötslig död inträffa på grund av 


elektrisk instabilitet som leder till allvarliga hjärtrytmrubbningar även om det inte funnits 


några föregående symtom. 


 


Prognosen vid akut myokardit, med eller utan perikardit, är i de allra flesta fall god, det vill 


säga infektionen läker utan restsymtom och idrott kan gradvis återupptas. Uppföljningen ska 


individualiseras. Diagnosen myokardit har på senare år utökats med begreppet inflammatorisk 


kardiomyopati, vilket innebär både att de sedvanliga tecknen på hjärtmuskelinflammation 


funnits och att dessutom en funktionsstörning av hjärtat påvisats. I dessa fall bör man som 


läkare vara mycket omsorgsfull med utredning och uppföljning för att säkerställa ett önskvärt 


läkningsförlopp. I de okomplicerade fallen räcker det oftast med att arbets-EKG utförs före 


friskskrivning tillsammans med ett läkarbesök. En stor finsk undersökning av myokardit hos 


värnpliktiga visade att de allra flesta rekryterna med myokardit kunde återgå i militärtjänst 


inom 2–3 månader från sjukdomsdebut (6). I avsaknad av vetenskapliga studier av hög 


kvalitet, bygger internationella rekommendationer på konsensus bland experter. Den 


europeiska kardiologföreningen (ESC) rekommenderar återgång till tävlingsidrott tidigast 6 


månader efter konstaterad myokardit (14). 


 


För flertalet av de virus och bakterier som kan ge upphov till myokardit finns det ännu inga 


vacciner. I förebyggande syfte bör i stället allmänna försiktighetsåtgärder vidtas för att så 


långt det är möjligt undvika smitta. Med det avses ganska enkla men genomtänkta och 


konsekventa basala hygienrutiner för att minimera risken. 


 


 


Effekter av fysisk aktivitet på immunsystemet 


Generellt gäller att fysiskt arbete stimulerar immunsystemet och därmed infektionsförsvaret. 


En otränad individ som börjar träna regelbundet förstärker successivt sin immunfunktion och 


minskar därmed sin allmänna mottaglighet för infektioner. Aerob fysisk aktivitet av minst 


måttlig intensitet (exempelvis medel- och långdistanslöpning, skidlöpning, cykling, rodd, 


orientering), av minst en timmes varaktighet ger så länge arbetet pågår en kraftig stimulering 


av immunsystemet som efteråt vänds till sin motsats, det vill säga en period av tillfällig 


försvagning av immunfunktionen inträder efter träningspasset/tävlingen. Med andra ord, 


immunsystemet ”återhämtar sig” efter den kraftiga stimulering som träningen/tävlingen 


åstadkom, och då är mottagligheten för infektioner tillfälligt ökad (figur 2). Denna effekt ses 


hos både otränade och mycket vältränade individer. Varaktigheten av denna svacka i 


immunfunktionen beror dels på arbetets intensitet och varaktighet, dels är den individuellt 


betingad. Man brukar räkna med att svackan kan vara från några timmar upp till ett dygn, 


eller ännu längre efter exempelvis ett maratonlopp. Upprepade alltför täta arbetspass av detta 


slag riskerar leda till långvarigt ökad mottaglighet för infektioner och ökad risk för 


komplikationer om man får en infektion (figur 3). Planering av tränings-/tävlingsfrekvens och 


viloperioder är därför viktig (1–3). 
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Figur 2. Immunfunktionen i relation till fysisk aktivitet och träning. B. Mottaglighet för luftvägsinfektioner i 


relation till fysisk aktivitet och träning. 


 


 


Figur 3. Under måttligt till intensivt fysiskt arbete stimuleras immunfunktionen, bland annat genom mobilisering 


av lymfocyter till blodet. Intensivt arbete följs av en period av försvagad immunfunktion med minskad NK-


cellsaktivitet, dämpad lymfocytproliferation och sänkta nivåer av IgA-antikroppar i saliv. Mottagligheten för 


infektioner är då ökad. 


Effekter av infektioner på den fysiska kapaciteten 


Infektioner med feber (med eller utan myokardit) är förenade med en omställning av 


metabolismen (ämnesomsättningen) i syfte att mobilisera infektionsförsvaret (7, 15). 


Utläkning av en infektionssjukdom sker inte automatiskt utan kräver att kroppen lyckas med 


försvaret mot mikroorganismerna, ibland med hjälp av antibiotika. Denna extra 
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kraftansamling påverkar olika organ och vävnader. För den ökade syntesen av 


immunglobuliner, immunceller etcetera, åtgår aminosyror som ”byggstenar” och energikälla. 


Feber ökar energibehovet ytterligare, eftersom de metabola processerna då går snabbare. 


Dessutom är tillfällig anorexi (aptitförlust) vanlig vid feber, och kroppen är i stor utsträckning 


hänvisad till att utnyttja egna depåer för energiförsörjningen. De glykogendepåer som finns i 


muskulatur försörjer i första hand musklernas eget energibehov, medan hjärnan och andra 


vitala organ är beroende av glukos från andra källor som glukogen i lever. Fettdepåerna kan 


inte utnyttjas effektivt vid feber och i stället hämtas aminosyror från de tvärstrimmiga 


musklerna. Dessa används av levern både för nysyntes av proteiner involverade i 


infektionsförsvaret och för omvandling till glukos för att täcka det fortsatta energibehovet 


under en infektionssjukdom med feber. Negativ kvävebalans etableras därför snabbt.  


 


En studie på unga män visade att muskelkraften hade sjunkit med 15 procent vid 


tillfrisknandet från en veckolång infektion med feber. De individuella variationerna var dock 


ganska stora. Den relativa inaktivitet eller sängläge, som kan betraktas som en del av 


behandlingen av febrila infektioner, bidrog obetydligt till muskelkraftsänkningen. Denna 


berodde i stället huvudsakligen på en tillfällig infektionsorsakad muskelkatabolism, en 


omställning av ämnesomsättningen så att muskelmassa bryts ner för att bli energi till 


infektionsförsvaret. Den aeroba (syrgasberoende) kapaciteten hade däremot sjunkit med 25 


procent och härtill bidrog inaktiviteten/sängläget signifikant. Den aeroba kapaciteten betingas, 


förutom av muskelmassa, även av blodvolymen och blodcirkulationens autonoma reglering 


(via de sympatiska och parasympatiska nervsystemen), vilka båda påverkades ogynnsamt av 


såväl infektionen som sängläget. Under pågående infektion och feber är såväl aerob kapacitet 


som muskelkraft och muskeluthållighet nedsatta liksom koordinationen av muskelaktiviteter. 


Den idrottsutövare som måste prestera i anslutning till en infektion kan därför räkna med både 


nedsatt muskelkraft, nedsatt aerob och muskulär uthållighet och försämrad 


koordinationsförmåga, med till exempel ökad skaderisk, men också att mera subtila 


funktionsnedsättningar kan vara avgörande i elitsammanhang där konkurrensen är hård. 


 


 


Infektioner och fysisk aktivitet – medicinska risker 


En uppfattning man inte så sällan möter är att det går att ”springa skiten ur kroppen”, det vill 


säga att genom ett rejält träningspass bli av med en infektion som börjat ge symtom. Det finns 


dock inget vetenskapligt stöd för att detta skulle fungera. Tvärtom kan det vara riskabelt. 


Infektionen kan ta en allvarligare vändning och komplikationer kan tillstöta. Med andra ord, 


om en infektion redan etablerats, gör immunstimuleringen av ett sådant träningspass ingen 


nytta. I stället kan det försvåra infektionen. Exempelvis kan en övre luftvägsinfektion sprida 


sig till bronker och lungor och, om oturen är framme, kan en myokardit tillstöta. Detta gäller 


även om individen är feberfri. 


 


Det är vid de allra första infektionssymtomen som allmän sjukdomskänsla, irritation i halsen 


etcetera, med eller utan feber ofta svårt att bedöma om symtomen utgör starten på ett 


allvarligt tillstånd eller inte. Detta är, förutom myokarditrisken, en viktig orsak till den 


generella rekommendation som gäller, det vill säga att alltid avstå från kraftigare fysisk 


ansträngning i avvaktan på den fortsatta utvecklingen (7). 


 


Riskerna med fysisk aktivitet för den som är infekterad varierar starkt beroende på 


infektionens lokalisation, grad och mikrobiella orsak men också på intensiteten och typen av 


fysisk aktivitet. Intensivt/långvarigt fysiskt arbete, och även intensiv psykisk press, kan som 
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ovan nämnts sätta ned infektionsförsvaret och försvåra infektionen. Vidare kan en subklinisk 


infektionskomplikation, till exempel myokardit, försvåras av arbetsbelastning. 


 


Risknivån är allmänt högre för en tränande och tävlande idrottsman, i synnerhet på elitnivå, 


än för den vanliga motionären. En av orsakerna är helt enkelt att elitatleten tränar både 


intensivt och ofta, varför risken rent statistiskt är större att träning också sker vid en olämplig 


tidpunkt. Läkares rådgivning till enskilda patienter måste därför individualiseras. 


 


Den muskulära och hjärt-lungfunktionella prestationsförmågan är nedsatt vid flertalet 


infektioner, i synnerhet om infektionen är förenad med feber. Denna temporärt nedsatta 


prestationsförmåga kan inte generellt förhindras genom att fortsätta att träna under 


infektionen. Tvärtom kan träning under infektion leda till ytterligare nedsättning av 


prestationsförmågan, infektionskomplikationer och andra skador. Detta gäller inte minst vid 


mononukleos, där den immunologiska situationen är speciell (5). 


 


Nervsystemet påverkas generellt vid infektion och feber så att koordinationsförmågan, den 


motoriska precisionen, sätts ned. Detta förhållande kan påverka prestationsförmågan, särskilt 


inom sådana idrotter som kräver hög precision snarare än uthållighet. Samtidigt ökar risken 


för skador i leder, ligament och senor (7). 


 


Fysiskt arbete under feber, aerobt uthållighetsarbete såväl som sprinterlöpning och 


styrketräning, medför en ökad hemodynamisk belastning på hjärtat jämfört med arbete hos 


den friska individen. Detta kan leda till att annan, måhända ännu dold och odiagnostiserad 


hjärtsjukdom manifesterar sig, till exempel koronarskleros (åderförkalkning i hjärtats 


kranskärl med risk för hjärtinfarkt), hypertrof kardiomyopati (sjuklig förtjockning av delar av 


hjärtmuskeln som kan resultera i hjärtstopp vid ansträngning) eller myokardit, någon gång i 


form av fatal arytmi (dödlig rytmrubbning). 


 


Allmänt gäller därför att all hälso- och sjukvårdspersonal i sin rådgivning till infekterade 


personer alltid bör inta en försiktig attityd till fysisk aktivitet. Detta är särskilt viktigt då det 


gäller tränande och tävlande idrottsmän, som har större eget krav på sig än vanliga motionärer 


att alltid prestera och dessutom starka förväntningar från supporters och andra. Även psykisk 


stress kan försvaga infektionsförsvaret. I vissa idrotter kan den nedsättning av 


prestationsförmågan, som är knuten till infektionen, kompenseras av idrottsutövarens rutin 


och skicklighet, vilket kan locka till ökat risktagande. Det kan gälla orientering eller olika 


bollsporter. Elitidrottaren måste ibland ta vissa risker under träning eller tävling för att vinna, 


men dessa bör inte vara dumdristigt höga och den aktiva bör vara medveten om dem. Läkaren 


har där en uppgift att medverka till en rimlig riskbedömning i det enskilda fallet. 


 


Postinfektiös asteni 


Postinfektiös asteni kallas ett tillstånd av kvarstående sjukdomskänsla och allmän kraft- och 


orkeslöshet efter det att alla akuta infektionssymtom försvunnit och smittämnet inte längre 


kan påvisas. Detta välkända tillstånd, som drabbar ett fåtal, kan dra ut över lång tid – veckor 


till månader. Det kan förekomma vid många olika infektioner. Bland vanliga infektioner är 


det välkänt vid körtelfeber där det är immunförsvarets celler som är infekterade och där 


upptagande av träning efteråt kan gå trögt, möjligen för att fysisk träning i sig är 


immunstimulerande och framkallar vissa symtom på nytt (5). 


 


Det tycks i Sverige finnas en ganska utbredd uppfattning att det skulle innebära särskild risk 
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för hälsan om den idrottsaktiva blir infekterad med TWAR, eller Chlamydia pneumoniae, som 


denna bakterie betecknas numera, och att en TWAR-infektion alltid skulle ge upphov till 


långvarig nedsättning av prestationsförmågan etcetera (16, 17). TWAR är en bakterie bland 


många andra bakterier och virus, som orsakar symtom från luftvägarna. De flesta drabbas av 


TWAR-infektion upprepade gånger i livet, och om de inte behandlas sker läkning ändå, även 


om förloppet ibland kan vara utdraget. Den vanliga lokalisationen av TWAR-bakterien är i 


luftvägarna, och diagnos ställs genom att bakterien påvisas i svalgsekret, eller i sekret från 


djupare luftvägar, med så kallad PCR-teknik (Polymerase Chain Reaction). Det går också att 


med blodprov testa om kroppen bildat antikroppar mot TWAR, vilket regelmässigt sker efter 


en infektion. Hos ungefär 70 procent av vuxna kan sådana antikroppar påvisas, som tecken på 


att man någon gång stött på smittämnet (18).  


 


Antikroppshalten säger ingenting om huruvida det är en pågående infektion, och det går inte 


att mäta sjukdomsintensitet eller effekt av antibiotikabehandling med att testa 


antikroppshalten upprepade gånger. Det är därför mera anmärkningsvärt om inga antikroppar 


alls kan påvisas då det lämnar öppet för en första pågående TWAR-infektion, där antikroppar 


i så fall kommer att utvecklas i ett senare skede om ett antal veckor. Sedan TWAR upptäcktes 


1986 har det skrivits cirka 5 000 vetenskapliga artiklar om smittämnet, där man i många 


uppmärksammat att organismen kan infektera endotel i blodkärl (ytskiktet på insidan av 


blodkärl) och det har därför spekulerats i huruvida det kan finnas ett orsakssamband med 


utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Hittills har dock ingen kunnat visa det på ett övertygande 


sätt. De långvariga symtom som inte sällan tillskrivs TWAR-infektion hos idrottare kan ha 


andra förklaringar som överträning, psykisk press att prestera eller säsongsallergiska besvär. 


 


 


Förslag till handläggning och rådgivning vid infektioner hos 


idrottsaktiva 


Följande förslag till konkreta riktlinjer för handläggning och rådgivning vid infektionstillstånd 


hos elitidrottare, i första hand avsedda för allmänläkare, publicerades i anslutning till 


Sydneyolympiaden år 2000 (7), men kan även tillämpas för motionärer eller inom skolidrott. 


 


Risker för individen 


Vid feber (38 grader eller mer) gäller alltid vila! För personer som känner till sin normala 


temperatur- och pulskurva gäller vila om vilotemperaturen har ökat med 0,5–1 grad eller mer 


och en samtidig vilopulsstegring skett med 10 slag per minut eller mer i kombination med 


allmänsymtom som sjukdomskänsla, muskelsmärtor, muskelömhet, diffus ledvärk och 


huvudvärk. 


 


Vid akut påkommen allmän sjukdomskänsla, enbart eller i kombination med en eller flera av 


symtomen muskelsmärtor, muskelömhet, diffus ledvärk och huvudvärk, gäller vila även vid 


normal kroppstemperatur, tills dessa symtom försvunnit inom några dygn. 


 


För alla infektioner gäller att en försiktig attityd bör intas under de första 1–3 dagarna av en 


infektion, även vid normal kroppstemperatur, innan kroppens infektionsförsvar hunnit 


mobiliseras och innan det står klart hur infektionen kommer att vidareutvecklas. Allvarliga 


infektioner har ofta prodromalsymtom (”försymtom”), och det tar i sådana fall ofta 1–3 dagar 


innan infektionens allvarliga karaktär är uppenbar. 
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Hos personer med snuva utan halsont, hosta eller allmänsymtom rekommenderas försiktighet 


under de första 1–3 dagarna, varefter träning gradvis kan återupptas om symtomen inte 


förvärras. Andra orsaker som allergi kan också övervägas. 


 


Om ytterligare manifestationer föreligger samtidigt med snuva, till exempel halsont, heshet 


och hosta, bör man vara mer restriktiv beroende på symtomens grad och utveckling. 


 


Vid halsont utan andra manifestationer rekommenderas försiktighet tills symtomen börjat 


vika. Vid bakterieorsakad halsfluss av betastreptokocker, som ska behandlas med penicillin i 


10 dagar, tillråds vila tills symtomen försvunnit och försiktighet under första veckan av 


behandlingen även om symtomen är borta, på grund av risk för kvardröjande bakteriegifter 


som kan påverka hjärtat. Syftet med de sista tre dagarnas antibiotikabehandling är enbart att 


minska risken för återfall. 


 


Vid mononukleos (körtelfeber) är situationen speciell. Se ”Råd om träningsstart och 


träningsprogression hos idrottsutövare efter mononukleos” nedan (5). Här ska endast nämnas 


att personer som ägnar sig åt kontaktidrotter som fotboll, brottning, tyngdlyftning etcetera, bör 


vänta 4–6 veckor efter symtomdebut med att återuppta dessa idrotter, eftersom det ofta tar så 


lång tid innan mjälten återtagit normal storlek och konsistens. En förstorad mjälte vid 


mononukleos är skör och kan brista om den utsätts för slag eller ökat tryck, och tyngdlyftning 


kan orsaka spontanruptur. Lämpligen görs kontroll med ultraljud att mjälten återtagit normal 


storlek före återgång i kontaktidrott. 


 


Vid cystit (blåskatarr), som är en nedre urinvägsinfektion utan feber och oftast drabbar 


kvinnor, bör kraftig fysisk ansträngning undvikas tills symtomen vikit då det någon gång kan 


vara början till en mer spridd infektion av allvarligare art. 


 


Vid akut gastroenterit (diarrésjukdom) bör kraftig fysisk belastning undvikas. 


 


Vid hudinfektioner måste rekommendationerna baseras på individuell bedömning. Smärre 


ytliga hudinfektioner utgör sällan någon kontraindikation för träning och tävling. Ett undantag 


utgör herpesinfektion i huden hos brottare och andra utövare av kontaktidrotter. De bör även 


vid smärre herpeslesioner i huden avstå från idrottsutövning tills blåsorna torkat in. För alla 


idrottsutövare gäller försiktighet vid herpesskov som är förenade med regional 


lymfkörtelsvullnad eller allmänsymtom. Hudborrelios (erythema migrans) bör behandlas med 


penicillin i 10 dagar och vila rekommenderas under den första veckan, eftersom även hjärtat 


kan engageras undantagsvis. Andra hudinfektioner som lätt kan få spridning inom kontakt och 


lagsporter är impetigo (svinkoppor), som orsakas av betastreptokocker, eller mollusker, som 


är små vårtlika virusorsakade hudförändringar av ofarligt men irriterande slag. 


 


Vid pågående sexuellt överförda akuta genitala infektioner bör kraftigare fysisk belastning 


undvikas.  


 


Asymtomatisk hiv-infektion utgör inget hinder för motion och idrott. Det saknas hållpunkter 


för att fysisk aktivitet och idrott skulle ha en ogynnsam inverkan på hälsan hos hiv-


infekterade personer. Det är tvärtom dokumenterat att träning och tävling främjar 


livskvaliteten hos många hiv-patienter (19). För några år sedan ansågs det olämpligt att hiv-


smittade personer deltog i kontaktidrotter, då smitta skulle kunna ske via blodkontakt. Det 


gäller inte längre, då den medicinering som nu finns rensar blodbanan så effektivt från virus 
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att smitta varken sker vid incidenter med blodvite eller sexuellt. Förutsättningen är att daglig 


medicinering tas noggrant, att effekten monitoreras 2–4 gånger per år hos ordinarie läkare 


sedan en rimlig tid, liksom att testresultaten inte visat påvisbart hiv-virus. Det är i sådana fall 


inte ens nödvändigt att hälso- och sjukvårdspersonal involverade i personens fysiska 


aktiviteter behöver ha kunskap om hiv-infektionen. Riskbedömningen förväntas istället ske på 


ett professionellt sätt av den läkare som är ansvarig för medicineringen. Risk för smitta finns 


därför endast när det är okänt för alla att en person är smittad med hiv, vilket gör att krav på 


hiv-testning kan förekomma för att få tävla i kontaktidrotter, men inte praktiseras för den som 


endast är träningsaktiv. 


 


Individuella risker som berör hjärtat 


Träning kan återupptas så snart febern försvunnit i de flesta fall av febril infektionssjukdom 


(7). Detta bör ske gradvis och det är viktigt att samtidigt lyssna till ”kroppens signaler”. Om 


oväntade symtom skulle uppstå som kan misstänkas komma från hjärtat, till exempel 


yrsel/svimning under ansträngning, smärta, tryck eller obehagskänsla i bröstet, oregelbunden 


hjärtverksamhet, onormal andfåddhet eller trötthet, ska träningen avbrytas och läkare 


uppsökas, eftersom myokardit kan uppkomma i samband med många olika infektioner. 


Svimning under ansträngning är ett allvarligt symtom som alltid ska föranleda akut 


läkarundersökning av hjärtat. Det är viktigt att poängtera att myokardit kan utvecklas även 


utan föregående infektionssymtom. Hos personer äldre än 35 år måste även möjligheten av 


akut koronarsjukdom (förträngda kranskärl), det vill säga akut hjärtinfarkt eller instabil angina 


pectoris (kärlkramp) övervägas vid denna typ av symtom. Detta gäller särskilt 


ansträngningsutlöst bröstsmärta. För den som ska återuppta träning efter en akut myokardit 


gäller individuell rådgivning av läkare. 


 


Generellt gäller vid infektion, liksom i andra situationer, att det är viktigt att ”lyssna till 


kroppens signaler”. 


 


Antibiotikabehandling utgör i sig inget hinder för fysisk aktivitet och idrottsutövning, men i 


praktiken blir det enklast att råda till vila under behandlingen. Det är emellertid aktiviteten i 


infektionen som styr, det vill säga närvaron av oönskade bakterier och kroppens reaktion på 


det. Eftersom behandling med antibiotika vanligen ges under en kort period om 5–10 dagar 


och innebär att infektionen inte är helt okomplicerad, är det logiskt att avstå från fysisk 


aktivitet under den tiden. Vid de längre behandlingar som exempelvis ges vid 


skelettinfektioner eller tuberkulos får råden bli individuella. 


 


 


Risker för omgivningen – epidemiologiska aspekter 


– profylaktiska åtgärder 


Virusorsakade fotvårtor sprids med lätthet via duschgolv och omklädningsrum. Fotvårtor hos 


idrottsutövare bör därför snabbt behandlas. Brottning är förmodligen den idrott där utövarna 


har den tätaste fysiska kontakten. Förutom luft- och droppburen smitta från luftvägarna finns 


betydande risk att överföra smitta genom kontakt. ”Brottarherpes” (herpes gladiatorum) är det 


klassiska exemplet på detta, där herpesvirus från den ena individen inokuleras via synliga 


eller osynliga hudskador till den andra. Detta sker ofta via ytliga små brännsår som uppstår av 


friktionen när brottaren landar på mattan. Epidemier av herpes gladiatorum bland brottare har 


beskrivits många gånger. Inom brottningen måste därför den som tävlar genomgå en 
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medicinsk undersökning inför varje match för att säkerställa att brottaren inte har pågående 


smittsam herpesinfektion. 
 


En särställning har den ökande spridningen av antibiotikaresistenta stafylokocker, så kallade 


MRSA (Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus), där många utbrott finns beskrivna på 


olika idrottsanläggningar eller på gym (20–22). MRSA orsakar sår- och mjukdelsinfektioner 


på samma sätt som vanliga Staphylococcus aureus. Många som smittas blir enbart 


bakteriebärare utan sjukdomssymtom, men bidrar lätt till att föra smittan vidare till andra. 


God personlig hygien bidrar till att begränsa spridningen, som huvudsakligen sker via 


kontaktsmitta. 


 


Luftvägsinfektioner kan lätt överföras både via droppsmitta och kontaktsmitta (direkt eller 


indirekt via föremål) mellan idrottsutövare som vistas tätt tillsammans före, under eller efter 


tränings- och tävlingsevenemang. Exemplen härpå är legio. Det faktum att kraftig/långvarig 


fysisk ansträngning kan nedsätta infektionsförsvaret ökar dessutom mottagligheten för 


luftvägssmitta. 


 


För att ha en möjlighet att undvika smitta (expositionsprofylax), bör smittrisker och 


smittvägar vara kända av den enskilda idrottsutövaren, liksom av tränare och idrottsledare. 


Innan en infekterad individ tillåter sig/tillåts träffa sina kamrater inför viktiga tränings- och 


tävlingsevenemang – behöver dessa aspekter aktualiseras.  


 


Elitidrottare bör enligt vår uppfattning rekommenderas årlig vaccination mot influensa. 


Hälsorisken vid en influensainfektion är låg för unga friska personer, men infektionen kan 


komma olägligt och är ofta förenad med en eller flera veckors konvalescens med nedsatt 


kapacitet, liksom att influensavirus har myokardit som välkänd komplikation. Möjligheten att 


prestera på topp vid rätt tillfälle ökas. Vaccination mot TBE (fästingöverförd 


hjärninflammation) är viktig för den som vistas i skog och mark inom aktuella områden (se 


ovan under ”Symtom, diagnostik, behandling och komplikationer”). 


 


Idrottsmän med känd hiv-infektion kan numera idrotta utan risk för egen eller andras hälsa, 


eftersom de mediciner som numera används är mycket effektiva och förhindrar smitta.  Att en 


fortsatt användning av handskar och andra skyddsrutiner mot möjlig blodsmitta 


rekommenderas beror på att personer kan vara smittade med hepatit B, hepatit C eller hiv utan 


att det ännu är känt av någon. 


 


Hepatit B-virus (gulsotsvirus B) finns hos vissa personer som en kronisk infektion utan 


symtom. Oftast rör det sig om någon som smittats i mycket ung ålder, som kan ha höga halter 


av virus i blodet under många år. Virus kommer då också ut i andra kroppsvätskor som svett 


och tårar (23–25). I de flesta sammanhang har det inte någon betydelse för smittöverföring, 


men vid vissa kontaktidrotter som brottning och andra kampsporter kan virus från blod eller 


svett ansamlas i omgivningen och smitta via skador från kamp eller via minimala 


brännskador, som uppstår i bar hud vid fall ned på underlaget. Många sådana utbrott finns 


beskrivna (26). I Sverige inträffade också ett större utbrott med cirka 600 fall med ikterus 


(gulsot) bland tävlande orienterare vid skiftet av 1950- till 1960-talet, vilket var orsaken till att 


särskilda regler med heltäckande kläder och mobila duschanläggningar infördes inom 


orienteringen (27, 28). Eftersom mer än hälften av alla som smittas inte utvecklar ikterus, kan 


det uppskattas att utbrottet rörde åtminstone 1 200 av de cirka 10 000 som då tävlade inom 


orientering. Hepatit B-infektion hindras numera effektivt genom vaccination. Det finns flera 


goda skäl att vaccinera alla medborgare mot hepatit B redan i tidig ålder. Att vara utövare av 
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någon kontaktidrott är ytterligare ett. Sverige tillhör en liten minoritet av länder som ännu inte 


inkluderar vaccination mot hepatit B i den rutinmässiga vaccinationen av spädbarn, men där 


beräknas en förändring ske under de närmsta åren. 


 


 


Råd om träningsstart och träningsprogression 


– efter körtelfeber och andra infektionssjukdomar med påtaglig nedsättning av den fysiska 


funktionsförmågan 


 


Vid körtelfeber är immunsystemet säte för infektionen, det vill säga virus är lokaliserat till 


immuncellerna. Därför sker en speciellt kraftig immunologisk aktivering. Eftersom fysisk 


träning i sig är immunstimulerande, kan sjukdomssymtom därför återkomma då träning 


återupptas (5). Det finns inget enkelt test som indikerar immunsystemets aktivitetsnivå att 


använda som vägledning. Det är därför viktigt att elitidrottare som drabbats av körtelfeber 


rådgör med läkare som har erfarenhet av infektions- och idrottsmedicin då symtomen är på 


väg att ebba ut och träning på nytt börjar bli aktuell. Patienten bör ha varit symtomfri och 


klarat de dagliga aktiviteterna, det vill säga varit friskskriven, i minst någon vecka innan 


läkaren gör sin kliniska bedömning och eventuellt godkänner att träning återupptas. Ibland 


kan trötthet efter körtelfeber sitta i åtskilliga veckor eller till och med månader och lämplig 


tidpunkt att återuppta träning måste sålunda bedömas individuellt. Följande faktorer kan tjäna 


som vägledning (5): 


1. Patientens allmäntillstånd, frihet från symtom såsom feber, trötthet, muskelsmärtor, 


muskelömhet etcetera. 


2. Normalisering/reduktion av förhöjt antal vita blodkroppar, lymfocytos och 


leverenzymer. 


3. Normalisering av eventuell mjältförstoring, särskilt viktigt hos personer aktiva inom 


kontaktidrotter såsom brottning, fotboll, hockey etcetera, men också tyngdlyftning, då 


Valsalvas manöver kan orsaka mjältruptur. 


 


Läkaren bör göra en helhetsbedömning, eftersom inget test ensamt predikterar lämplig 


tidpunkt för träningsstart. Vid symtomfrihet har en förstorad mjälte ännu inte hunnit återta sin 


normala storlek och konsistens och därmed sin skyddade plats under vänster revbensbåge. 


Detta tar ofta 4–6 veckor räknat från symtomdebuten (5, 29–31). Ultraljudsundersökning av 


mjälten kan bli aktuell hos kontaktidrottare som är i skick att återgå i träning dessförinnan. 


 


Hur mycket är det lämpligt att träna i starten och hur snabbt är det möjligt att komma 


tillbaka till normal träning efter mononukleos?  


 


Av etiska skäl finns inga kontrollerade, vetenskapligt upplagda studier som kan ge ett 


konklusivt svar, eftersom det skulle kräva åtminstone en försöksgrupp med en potentiellt 


skadligt hård träning. Inte ens med moderata belastningar finns goda studier om ”return-to-


play”-problematiken. Därför är de råd som ges baserade på enskilda läkares samlade 


erfarenhet. Som generell vägledning vid uppstart kan följande råd ges att gälla den första 


månaden (5): 


 


1. Träna så försiktigt och lätt att pulsen inte överstiger cirka 120 slag per minut och du 


inte blir särskilt andfådd. 


2. Börja med 20–30 minuters långa träningspass, gärna växelvis lätt styrke- och 


uthållighetsträning, och öka träningstiden med 5 minuter för varje träningspass. 
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3. Lägg in en restitutions- och vilodag mellan varje träningsdag, det vill säga träna 


varannan dag första veckan. 


4. Observera noga hur du tolererar träningen och se till att du återhämtar dig under 


vilodagen innan du tränar igen dagen därpå. 


5. Ta en paus om 2–3 dagar, och samråd eventuellt med din läkare om du skulle känna 


att sjukdomssymtom återkommer eller andra besvär tillstöter. 


6. Såvida de första 3–4 träningarna (6–8 dagarna) har kunnat genomföras utan problem, 


kan du fortsätta med en upptrappning av intensiteten i träningen genom att öka antalet 


och längden av träningspassen per vecka. 


7. Använd minst lika lång tid som infektionssymtomen varade då du var sjuk, för att 


träna upp dig till din normala konditionsnivå avseende träningsmängd och intensitet. 


 


Lyssna till kroppens signaler – samråd vid behov med din läkare – längre tid kan behövas för 


att återkomma. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


Sammanfattning 


 En återgång till så normal fysisk aktivitet som möjligt, trots besvär, kan minska smärta 


och förbättra funktionen oavsett om ryggbesvären är specifika eller ospecifika. 


 Muskelstärkande fysisk aktivitet och specifika träningsprogram för stabilitet har stark 


vetenskaplig evidens för positiv effekt på långvariga rygg- och nackbesvär. 


 Aerob fysisk aktivitet (cykling, raska promenader, simning och eventuellt löpning) 


samt rörlighetsträning har begränsad vetenskaplig evidens för positiv effekt på 


långvariga rygg- och nackbesvär.  


 Fysisk inaktivitet medför en sämre prognos. 


 Personer med långvariga rygg- och nackbesvär bör rekommenderas fysisk aktivitet i 


samråd med medicinsk utbildad personal i form av muskelstärkande träning och 


specifika träningsprogram för stabilitet samt aerob träning som cykling, raska 


promenader, vattenbaserad träning och eventuellt löpning. 


  


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 


Definition 


Med långvariga rygg- och nackbesvär avses här vilovärk och/eller rörelsesmärta i ländrygg 


eller nacke, som varat i minst tre månader. För whiplashrelaterade nackbesvär hänvisas till 


kapitlet ”Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd”. 
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Förekomst 


Upp till 80 procent av västvärldens befolkning kommer någon gång under sin livstid att 


drabbas av smärta i ländryggen (1-4), men de allra flesta (upp till 90 %) blir dock besvärsfria 


innan smärtan blir långvarig (4). För nackbesvär beräknades livstidsprevalensen till strax 


under 50 procent (5), men även här är andelen som utvecklar långvariga besvär mycket lägre. 


De cirka 10 procent som har kvarstående besvär med långvarig smärta i rygg och nacke har 


ofta svårt att komma tillbaka till arbetslivet och blir ofta långtidssjukskrivna. Det är fler 


kvinnor som drabbas av nackbesvär än män, men för ländryggsbesvär är skillnaden mellan 


könen inte så tydlig (6, 7).  


 


Orsak/riskfaktorer 


Faktorer som ökar förekomsten av besvären är typ av arbete och utbildningsnivå (de med 


tyngre och stressiga arbeten samt de med lägre utbildningsnivå drabbas oftare). Även 


personer i högre ålder samt personer med psykologiska besvär och andra sjukdomar drabbas 


oftare (7-10). Orsakerna till ryggbesvär är multifaktoriella, och förutom att samverkan mellan 


arbetsrelaterade och individuella faktorer har betydelse för utveckling av besvären visar ny 


forskning att det även finns en genetisk komponent (6). 


Avseende sambandet mellan att vara fysiskt aktiv och långvariga ryggbesvär, så är det 


sannolikt U-format (11). De som lever ett stillasittande liv har, jämfört med de som är fysiskt 


aktiva, en 30-procentig ökad risk att drabbas. Samtidigt är det tydligt att även de med mycket 


ansträngande fysisk aktivitet (exempelvis de med tyngre arbeten) har en 22-procentig ökad 


risk att drabbas av besvär, jämfört med de som är ”lagom” aktiva (11). Det har visats att de 


som har funktionsnedsättning på grund av långvariga ryggbesvär har en lägre nivå av fysisk 


aktivitet, men sambandets riktning (om nivå av fysisk aktivitet beror på besvären eller nivå av 


besvären beror på fysisk aktivitet) är oftast inte möjligt att fastställa i stora tvärsnittstudier 


(12). Det är även relativt svårt att i dessa befolkningsstudier kunna särskilja effekter av fysisk 


aktivitet från andra faktorer, eftersom individer med bra fysiska aktivitetsvanor oftast har 


andra goda hälsovanor, mindre tobaks- och alkoholbruk, lättare arbete samt bra kostvanor, 


och dessa faktorer spelar också en stor roll för utvecklingen av besvären (13). 


 


Diagnostik 


Det finns definitioner som klassar besvären beroende på 1) duration, 2) symtom eller 3) 


orsaker.  


1.  Utgår man från besvärens varaktighet (duration) talar man om akuta, subakuta och 


långvariga (kroniska) rygg- och nackbesvär (10, 14). Eftersom kronisk antyder 


obotlighet, vilket ytterst sällan är fallet vid den här typen av besvär, är benämningen 


felaktig och tenderar att stigmatisera patienten (15). Gränsen mellan subakuta och 


långvariga besvär har hittills ansetts vara ungefär 3 månader (14). 


2. Oavsett duration kan ländryggsbesvär indelas i tre symtomgrupper (lumbago, ischias 


och neurogen claudicatio). De olika symtomen kan förekomma enskilt eller i 


kombination (10, 16, 17).  
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 Lumbago. Symtomen kallas lumbago när smärtan i ryggen är lokaliserad till 


någonstans mellan de nedersta revbenen och glutealvecken på lårens baksida. 


Symtomen kallas fortfarande lumbago även då smärtan radierar, det vill säga strålar 


ned utmed lårets baksida (vilket inte är ovanligt), som längst till i höjd med knäleden. 


 Ischias. Symtomen kallas ischias i de fall smärtan har en utbredning som motsvarar 


ischiasnervens innervationsområde, det vill säga det område nerven försörjer. 


Ischiassmärtan är ofta förenad med påverkan av både sensibilitet och motorik. 


Definitionsmässigt innebär ischias att en eller flera av nervrötterna L4, L5, S1 


och/eller ibland S2 signalerar symtom utmed sitt eller sina utbredningsområden. 


 Neurogen claudicatio. Symtomen vid neurogen claudicatio är smärta, motorisk 


och/eller sensorisk påverkan, vilka typiskt uppträder vid viss fysisk aktivitet, 


vanligtvis gång efter en viss gångsträcka eller i speciella kroppspositioner (10). 


Symtomen uppträder oftast utmed ischias- eller femoralnervens utbredningsområden. 


Typiskt är att smärtan försvinner/minskar när individen vilar eller ändrar 


kroppsposition (böjer sig framåt). 


3.  När orsaken till ryggbesvären kan fastställas, till exempel vid klinisk undersökning 


och/eller vid röntgen- eller magnetkameraundersökning, definieras besvären oavsett 


typ av symtom som specifika. Följaktligen kallas ryggbesvär utan diagnostiserbar 


orsak ospecifika ryggbesvär (1, 2, 10, 17). 


Vid akuta besvär anses 90–95 procent vara ospecifika. Andelen specifika ryggbesvär ökar 


med varaktigheten av besvären. Efter cirka 3 månader uppskattas en tredjedel av alla besvär 


vara specifika. Det finns ett antal specifika orsaker till ryggbesvär. De vanligaste 


förändringarna som kan orsaka specifika långdragna besvär är diskbråck, spinal stenos, 


spondylosistes, uttalad instabilitet, inflammatoriska skelettsjukdomar (t.ex. Mb Bechterew) 


och (benskörhets)frakturer. Förekomst av specifika besvär anses påverka prognosen negativt 


när det gäller förbättring på kort sikt. 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Smärta, framför allt långvarig smärta, är många gånger mycket komplicerad och fortfarande 


ett svårförklarat fenomen, där emotionella och psykosociala faktorer spelar in och skapar stora 


skillnader såväl hos den enskilda individen som mellan individer (1, 18). För att smärtan vid 


rygg- eller nackbesvär ska uppstå krävs att perifera nervändar, nociceptorer, aktiveras på 


mekanisk, kemisk, termisk eller inflammatorisk väg, eller av vad som också definieras som ett 


nociceptivt stimuli. I normala fall har nociceptorerna en hög retningströskel, vilket innebär att 


de inte signalerar smärta vid normala stimuli – exempelvis vid beröring. Dock kan vid 


långvariga ryggbesvär retningströskeln bli lägre och även lättare tryck kan reta nociceptorer 


att signalera smärta.  


I ryggraden finns nociceptorer i väsentligen alla vävnader som omger eller utgör människans 


rygg (19). Det finns även en så kallad neurogen smärta, där själva nerverna och nervändarna 


signalerar smärta. Nervändar förekommer i blodkärlens väggar liksom i alla de muskler som 


finns runt kotpelaren. Det finns en återkoppling från dessa smärtsignalerande neuron till de 


motoriska, det vill säga att ett nociceptivt stimuli i annulus fibrosus utlöser en 


sammandragning i ryggmuskulaturen (20, 21). Detta förklarar med stor sannolikhet den aktivt 


kontraherande rygg- och nackmuskulaturen som så ofta förekommer vid akuta ryggbesvär. 
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Det är inte osannolikt att samma mekanism också förklarar den kvarstående 


muskelkontraktionen hos individer med kroniska besvär (22). En kvarstående 


muskelkontraktion skulle även kunna faciliteras av rädsla, inte minst rädsla för ytterligare 


smärta exempelvis vid rörelser (kinesiofobi). En kontraktion skulle således i sig själv kunna 


vara den huvudsakliga orsaken till ryggsmärtan, och detta även långt efter att det 


smärtutlösande initiala nociceptiva stimulit är borta (vanligen inom 2–3 dygn) (23, 24). 


Likaväl som det finns mekanismer som främjar smärtimpulstransmissionen finns det 


dämpande eller hämmande sådana i både ryggmärg och hjärnstam (25). Till de senare anses så 


kallade endogena opiater eller endorfiner höra, liksom transmittorsubstanser som noradrenalin 


och serotonin. Det är bland annat via endorfiner man antagit positiva samband mellan fysisk 


aktivitet och påverkan på smärta, exempelvis vid kroniska ryggbesvär. Eftersom samtliga 


vävnadskomponenter, med undantag för diskens centrala delar, är försedda med nociceptorer 


finns åtminstone förutsättningar för att samtliga, enskilt eller i kombination, kan signalera 


smärta. Hypotetiskt kan därmed ospecifika ryggbesvär tänkas vara orsakade av nociceptiva 


stimuli (smärta till följd av vävnadsskada/vävnadsirritation) genererade från alla ryggens 


vävnadskomponenter, det vill säga skelett-, ligament-, disk-, muskel-, kärl- och/eller 


nervvävnad i eller runt kotpelaren.  


Det är även viktigt att belysa de patofysiologiska konsekvenserna av inaktivitet på grund av 


ländryggsbesvär i detta avsnitt. Inaktivitet påverkar inte enbart själva ryggen negativt, utan 


även kroppen i stort. Studier med hjälp av benmineralbestämning har visat att mängden 


benmineral i kotorna var lägre ju längre ryggbesvären funnits, med svagare kotor som följd 


(26-28). Förutom i själva skelettet har ett lågt benmineralinnehåll i ryggraden också visats 


återspegla en lägre styrka i ledband och andra mjukvävnader i ryggen (29, 30). De långvariga 


ryggbesvären påverkar även ryggens muskulatur negativt och magnetkamerastudier har visat 


på en minskning av ryggmuskulaturens omfång hos individer med långvariga besvär (31-34). 


Experimentella studier har funnit att ryggmusklerna påverkas negativt redan några få dagar 


efter en mindre skada mot till exempel annulus fibrosus (21). Indirekt har även sämre 


funktionella egenskaper hos muskulaturen i form av nedsatt styrka, uthållighet med mera 


kunnat påvisas (35, 36). Förutom negativa effekter på ryggradens olika vävnader, har 


långvariga ryggbesvär visats ha generella negativa effekter i form av risk för nedsatt allmän 


kondition, övervikt, psykisk ohälsa med mera, och det är därför viktigt att rehabiliteringen i 


stor utsträckning riktas mot aktivitet för att motverka de negativa konsekvenserna av 


inaktivitet. 


 


Vanliga symtom 


Besvärsgraden kan variera mellan lätt obehag till uttalat svår smärta och stora svårigheter att 


röra sig. Oavsett om besvären är av specifik eller ospecifik karaktär kan symtomen vara 


desamma, det vill säga värk eller rörelsesmärta i nacke eller rygg; lumbago, ischias eller 


claudicatioliknande symtom (17). Ischias- eller claudicatioliknande symtom förekommer 


dock betydligt oftare vid specifika besvär. 


 


Sjukdomsförlopp och prognos 
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Stora befolkningsundersökningar under de senaste åren har visat att både rygg- och 


nackbesvär kännetecknas av frekventa återfall (23, 24, 37, 38). Det förefaller allt tydligare att 


rygg- och nackbesvär i många fall tenderar att bli långvariga. De allra flesta har milda till 


måttliga besvär och ett typiskt förlopp är att besvären fluktuerar mellan perioder med lite 


besvär och periodvisa försämringar, där uttalade problem är relativt ovanliga (23). Sannolikt 


falnar minnet relativt snabbt efter en eller flera episoder av lätta eller måttliga besvär och att 


avgöra om en preventiv åtgärd ska kallas primär- eller sekundär blir därför många gånger 


både ogörligt och mindre meningsfullt (39).  


En viktig faktor för prognosen är den så kallade rörelserädslan där patientens rädsla för att en 


rörelse eller en aktivitet medför ökad smärta och kan resultera i att patienten undviker denna 


aktivitet, vilket i sin tur kan leda till en ökad allmän inaktivitet (40-43). Begrepp som används 


i detta sammanhang är till exempel rörelsefobi (kinesiofobi) och katastroftankar och det har 


visat sig att patienter med uttalad rörelsefobi och katastroftankar i många fall också har låg 


aktivitetsnivå (41). Det förtjänar i detta sammanhang också påpekas att även om de negativa 


fysiska effekterna av långvariga ryggbesvär och medföljande inaktivitet är betydande, är de 


negativa psykosociala effekterna (exempelvis bristande självtillit, social isolering och 


utslagning) oftast minst lika allvarliga (14, 42-45). Allt detta pekar på att den negativa cirkel 


som leder till inaktivitet och därmed ökade besvär bör brytas så fort som möjligt. 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Behandlingen av patienter med långvariga ryggbesvär bör i första hand fokusera på positiva 


utfall (såsom välbefinnande, funktionsförmåga och återgång till arbete) i stället för smärta. 


Patienterna bör också få hjälp att lära känna sin kropp och ändra sin uppfattning om smärta 


(46). Huvudordinationen för de allra flesta, oavsett om besvären är akuta eller långdragna, blir 


därför att trots besvären vara ”så normalt fysiskt aktiv som möjligt”. Det rekommenderas även 


att tidigt återuppta normal fysisk aktivitet, exempelvis lättare hushållsgöromål, promenader, 


cykling med mera.  


För de flesta som inte har extremt fysiskt belastande arbete är tidig arbetsträning, eller partiell 


arbetsåtergång, ett mycket viktigt steg mot en normalisering av fysisk och, kanske inte minst 


betydelsefullt, social aktivitet. Besvärens svårighetsgrad får dock avgöra i vilken takt 


normaliseringen av den fysiska aktiviteten ska och kan ske. Generellt kan konstateras att det 


vid specifika besvär oftast finns en specifik behandling, vilket inte är fallet vid ospecifika 


besvär. Är besvären av ospecifik karaktär finns definitionsmässigt sällan inga 


vävnadsbetingade förändringar som motsäger en snabb normaliseringstakt. Den enda 


begränsningen i dessa fall kan möjligen vara att en minskning av musklernas omfång och 


styrka som inaktiviteten har åstadkommit, kan ha påverkat möjligheterna att utföra 


rörelserna/vara fysiskt aktivt. Att starkt poängtera för individen att ingen vävnadsskada gått 


att lokalisera och att någon ”farlig” skada eller förändring således inte finns, kan vara en 


starkt motiverande faktor för att åstadkomma en normalisering av den fysiska aktivitetsnivån. 


I fall av uttalad rörelserädsla kan en gradvis normalisering av den fysiska aktiviteten prövas 


och då rimligen med väl definierade etappmål.  


En nyss publicerad översiktsartikel som studerade 10 randomiserade kontrollerade studier 


(RCT) där den vanligast använda rekommendationen ”stay active” jämfördes med en 


ordination att ”stanna kvar i sängen”, visar på stark evidens att rekommendationen ”stanna 


kvar i sängen” inte ger fler positiva effekter än att förbli aktiv, men att det finns måttlig 
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evidens för att förbli aktiv som enskilt råd har en positiv påverkan på ryggsmärta och 


funktion, jämfört med att ”stanna kvar i sängen” (47). Fler studier av bättre kvalitet behövs 


dock för att kunna säkerställa evidens för rekommendationen att fortsätta vara aktiv trots 


ryggbesvär (48).  


Samtidigt som behandlingen bör riktas mot aktivitet kan det vara nödvändig med samtidig 


medicinering för att kunna genomföra aktiviteterna. Det finns i stort sett fyra olika grupper av 


läkemedel som används vid behandling av långvariga ryggbesvär: icke-steroida anti-


inflammatoriska läkemedel (NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs), antidepressiva 


läkemedel, muskelavslappnande läkemedel och analgetika inkluderande opioider (49). I en 


nyligen genomförd metaanalys rekommenderas COX-2 NSAID som läkemedel och som i 


första hand bör användas. Tramadol, ett morfinliknande smärtstillande medel, visar ingen 


signifikant smärtlindrande effekt, men kan förbättra funktionen. Opioider visade sig ge viss 


smärtlindring (49, 50), men samtidigt visar studier, som jämför opioider med icke-steroida 


anti-inflammatoriska läkemedel eller antidepressiva medel, att det inte är några skillnader 


avseende effekterna på smärta och funktion mellan de olika läkemedlen. Långvarig 


användning av opioider bör ske med stor försiktighet vid behandling av långvariga ryggbesvär 


på grund av tillvänjning och de potentiella riskerna läkemedlet har (49). En annan studie 


visade att en kombinerad behandling bestående av anti-nociceptiva och anti-neuropatiska 


medel är effektivare än monoterapi och att biverkningarna var jämförbara (51), men det 


saknas översiktsartiklar inom området.  


 


Effekt av fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär 


Akuta effekter 


De positiva akuta effekterna av fysisk aktivitet kan sannolikt bero på en lindring av smärtan 


genom att så kallade endogena opiater eller endorfiner utsöndras i samband med fysisk 


aktivitet. En annan mekanism som kan bidra till de positiva effekterna är att de muskler som 


är påverkade av smärtan slappnar av och minskar sin spänning efter genomförd fysisk 


aktivitet. Träningsvärk kan vara en negativ effekt 24–36 timmar efter muskelstärkande fysisk 


aktivitet. 


 


Långtidseffekter 


Beroende på typ av fysisk aktivitet/träning samt med vilken intensitet (låg/måttlig/hög) 


träningen bedrivs kan man se positiva långtidseffekter på ryggens muskelstyrka, stabilitet, 


koordinationsförmåga, rörlighet och uthållighet. Disknutritionen är beroende av rörelse, och 


rörelsen är nödvändig för uppbyggandet av kotpelaren (52, 53).  
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Effekt i förhållande till typ av fysisk 


aktivitet  


Det finns en mängd olika former av fysisk 


aktivitet som använts som behandling av 


långvarig ländryggssmärta: 


 


1. Muskelstärkande fysisk aktivitet 


2. Stabilitetsträning 


3. Promenader 


4. Aerob fysisk aktivitet (joggning, 


cykling)  


5. Simning 


6. Rörlighetsträning.  


 


 


Figur 1. Några övningar för långvariga rygg- och 


nackbesvär.


1. Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Det finns stark vetenskaplig evidens för att specifik muskelstärkande fysisk aktivitet av rygg- 


och magmuskler har positiva effekter på långvariga ryggbesvär med avseende på smärta och 


funktion (55–60). Muskelstärkande fysisk aktivitet har dock inte bättre effekt än generell 


träning, det vill säga styrke-, rörlighets- och konditionshöjande övningar som inte är specifika 


för bålen. Den dos som användes i de flesta studier motsvarar muskulär uthållighetsträning, 


det vill säga 8–12 repetitioner tills muskeln är maximalt uttröttad och upprepar det i 2–3 set, 


starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++), men stora variationer i träningsupplägg 


mellan studierna gör att det är svårt att dra slutsatser om dosering och intensitet. Vilka 


övningar som ska utföras är också oklart. I en litteratursammanställning visades att patienter 


som dagligen utför lågintensiva träningsrörelser mellan 5 och 17 minuter (medelvärde 10 


minuter) uppvisar signifikant mindre smärta och bättre funktion (54). 


2. Stabilitetsträning  


Träningsformen har fokus på specifika övningar för att aktivera och stärka bål- och 


ryggmuskulatur, med intentionen att förbättra neuromuskulär kontroll (55, 56). Medical 


Training Therapy (MMT) eller så kallad Motor Control Exercises (MCE) är exempel på 


specifika träningsmetoder med syfte att förbättra uthålligheten och funktionen hos de muskler 


som huvudsakligen bidrar till den spinala stabiliteten; transversus abdominis, multifiderna 


samt bäckenbotten och diafragman (57-60). Pilatesmetoden är ett annat exempel, där syftet är 


att individen ska ha kontroll över sina rörelser och hållning med hjälp av en stor boll (61). 


Metoden anses ha effekt på hållning, flexibilitet, ledrörlighet, rörelseomfång, proprioception 


och balans (62, 63).  


Trots att stabilitetsträning som metod är relativt ny, finns det starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++++) för att denna typ av träning även har god, men inte bättre effekt än 


generell träning på smärta och funktion vid långvarig ländryggssmärta (64-71). Även här 


bedöms stabilitetsträning inte har någon bättre effekt jämfört med generell träning, och stora 
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variationer i träningsupplägg och träningsformer mellan studierna gör att det är svårt att dra 


slutsatser avseende dosering och intensitet. 


 


Vid whiplashrelaterade nackbesvär kan rehabilitering innefattande övningar för stabilitet och 


styrka ha positiva effekter efter träningsperioden (72). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++). 


3. Promenader och stavgång 


De fåtal studier som gjorts avseende effekter av promenader och stavgång på långvariga rygg- 


och nackbesvär visar att det finns begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++) för 


promenader som intervention för ryggbesvär samt att stavgång inte har någon effekt (73). 


Studier avseende promenader som intervention för patienter med långvariga nackbesvär 


saknas. Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +). 


4. Aerob fysisk aktivitet  


Aerob fysisk aktivitet för patienter med ländryggsbesvär har positiva effekter både på kort 


och lång sikt med avseende på smärta och funktion (74). För aerob fysisk aktivitet i 


kombination med styrke-, stabilitets- och flexibilitetsövningar är det vetenskapliga underlaget 


begränsat (evidensstyrka ++). För långvariga nackbesvär (whiplashrelaterade besvär) saknas 


studier om effekterna av aerob fysisk aktivitet. När det gäller aerob aktivitet finns det inget 


vetenskapligt stöd för att joggning skulle vara sämre än promenader vid långvariga rygg- eller 


nackbesvär. 


När ländryggen förs från maximalt bakåtböjt till maximalt framåtböjt läge ökar utrymmet i 


spinalkanalen med cirka 40 cm
2
, vilket teoretiskt skulle kunna ge positiva effekter av cykling 


vid förträngning av spinalkanalen (75). Översiktsstudier som visar på positiva effekter saknas 


dock. En studie visade att både pilatesträning och ergometercykling var effektiva för att 


minska ryggbesvären (76). 


5. Vattengymnastik 


Vattengymnastik innefattar rörelser som syftar till att öka styrka, rörlighet och kondition. En 


litteraturöversikt avseende effekterna av vattengymnastik för patienter med långvariga 


ländryggsbesvär visar att studierna har låg kvalitet (77), men pekar på positiva resultat. 


Slutsatsen som författarna drar är att det finns tillräcklig evidens för att vattenterapi har 


positiva effekter hos patienter med kroniska ryggbesvär, men att vattengymnastik inte är mer 


effektivt än andra aktiva terapiformer. Klinisk erfarenhet visar att patienter med nackbesvär 


kan uppleva ökad smärta efter bröstsim, men det vetenskapliga underlaget för dessa negativa 


bieffekter saknas. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


6. Rörlighetsträning 


En Cochrane-översikt inkluderande 21 studier har visat att stretchövningar för nacke och 


skulderbladsmuskler i kombination med annan behandling hade goda behandlingseffekter, 


men däremot sågs inga effekter av stretching av armens muskler eller generella 


stretchövningar (78). I yoga förkommer en mängd rörlighetsövningar, men underlaget är för 


osäkert för att kunna dra slutsatser avseende rörlighetsövningarnas effekt på långvariga 


ryggbesvär. Måttligt starkt till begränsat vetenskapligt underlag för rörlighetsbefrämjande 


övningar (evidensstyrka +++/++). 


Dos–respons 
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Vilken dos (intensitet, frekvens och duration) som är mest lämplig för den enskilda patienten 


är svårt att generalisera. Enkla dagliga övningar på arbetsplatsen, som bara tar tio minuter, 


kan vara effektiva för att öka ryggfunktionen (54). Det verkar föreligga ett så kallat U-format 


samband mellan fysisk aktivitet och ryggbesvär, vilket betyder att förekomsten är hög vid 


både låg och hög fysisk aktivitet och lägre vid ”lagom”. Detta U-formade samband (11) gör 


att patienten bör ta hjälp av medicinsk expertis för optimal dosering. En amerikansk studie på 


681 patienter med ländryggsbesvär visar att de som uppnår en fysisk aktivitetsnivå av minst 


10,5 MET har lägre funktionsnedsättning i ryggen jämfört med de som inte uppnår 10,5 MET 


(79). 


 


Verkningsmekanismer 


Den kanske viktigaste effekten av de olika träningsmetoderna och rörelserna är sannolikt den 


aktiverande effekt de har på kontraherade och troligen smärtande ryggmuskler respektive att 


motverka eller bryta den rädsla för rörelser individer med långvariga ryggbesvär har (22, 40, 


80, 81). Den aeroba fysiska aktivitetens direkta effekter på ryggbesvär är inte helt klarlagd. En 


tänkbar smärthämmande effekt kan ske via träningens effekt på kroppens egen 


endorfinproduktion. Rörelserna av ryggen under promenad eller joggning kan även bidra till 


den nödvändiga metabola transporten in i och ut ur den relativt avaskulära disken 


(mellankotskivan) (75). På så vis kan exempelvis metaboliter, vilka skulle kunna påverka 


smärtuppkomst i diskens periferi, transporteras bort (52). 


Fysisk aktivitet med längre duration har även effekt på central nivå, det vill säga att när 


endorfinproduktionen har kommit igång kan smärtnivåerna minska. Rörelserna påverkar inte 


enbart muskulaturen, utan även lederna, vilket innebär att diskarna får näring och 


slaggprodukter kan transporteras bort. Det betyder att i princip alla kontrollerade rörelser som 


ökar rörlighet, styrka och kondition kan användas, men att de inte bör belasta leder/muskler 


för mycket. För att veta vad som är ”för mycket”, det vill säga med vilken intensitet, frekvens 


och duration patienten ska utföra rörelserna, rekommenderas att patienten tar hjälp av utbildad 


sjukvårdspersonal. 


 


Indikationer 


Vid såväl specifika som ospecifika besvär finns indikation för fysisk träning som lindring för 


värk och smärta vid långvariga rygg- och nackbesvär. Vid specifika besvär, exempelvis på 


grund av spinal stenos eller symtomgivande diskbråck, måste aktivitetsnivån anpassas till 


förekomsten av symtom, i första hand nervrotspåverkan. I många fall, kanske framför allt vid 


spinal stenos, kan cykling vara ett bra alternativ. Har konservativ behandling, inklusive 


träning, inte haft effekt efter 3–6 månader, har operation bättre effekt (82). Fysisk aktivitet 


och träning efter en operation har goda effekter för funktion och smärta på både kort och lång 


sikt (83).  


Avseende träning efter kotfrakturer går det inte att dra några klara slutsatser om effekterna av 


fysisk aktivitet. I en översiktsartikel har det dock rapporterats positiva effekter i form av ökad 


livskvalitet, funktion och minskad smärta hos kvinnor som ådragit sig en kotkompression 


(84).  
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Vid ospecifika besvär bör patienterna med hjälp av utbildad sjukvårdspersonal komma igång 


med rörelser, träning och fysisk aktivitet som är anpassade efter symtom och individ. 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 


Hur läkemedelsbehandling i samband med fysisk aktivitet påverkar långvariga rygg- och 


nackbesvär är oklart. Vissa terapeuter uppmanar patienter att använda smärtstillande 


läkemedel för att patienten ska kunna vara fysiskt aktiv och ge möjlighet att bryta den 


smärtcirkel som inaktivitet medför, men för att veta om detta fungerar och påskyndar 


läkningsprocessen behövs randomiserade kontrollerade studier. 


 


Kontraindikationer/risker  


Absoluta kontraindikationer för utövande av fysisk aktivitet är vissa specifika typer av 


kroniska ryggbesvär, exempelvis tumör-, metastas- eller frakturorsakade ryggbesvär och 


tillstånd där ryggradens stabilitet är hotad redan vid normal belastning.  


Relativa kontraindikationer kan föreligga vid vissa typer av specifika kroniska ryggbesvär, 


exempelvis spinal stenos, diskbråck eller spondylolistes. Ökande nervrotspåverkan i form av 


smärtor eller annan nervpåverkan utstrålande i benen anger att trycket mot nervroten/-rötterna 


ökar och att risk för mer uttalad nervskada kan föreligga. 


För övriga kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas till kapitlet 


”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


 


Behov av medicinsk kontroll 


Innan patienten börjar med sin fysiska aktivitet är det viktigt att medicinsk expertis har 


undersökt patienten grundligt för att utesluta att det är tumör, metastas eller fraktur som har 


orsakat ryggbesvären. Det bör även klargöras om ryggradens stabilitet är hotad redan vid 


normal belastning och om det föreligger diskbråck.  


Troligen uppnås bättre effekt när den fysiska aktiviteten är initierad och anpassad utifrån 


patientens funktionsförmåga, samt övervakad av medicinsk personal och där det kontinuerligt 


görs justeringar utifrån patientens progress (81). Övervakad träning ökar deltagandet 


(compliance). 


  


Utvärdering och uppföljning 


Utvärdering och uppföljning av patientens funktionsnivå bör helst ske kontinuerligt, men 


åtminstone initialt och efter en viss period av fysisk aktivitet. Det är inte enbart smärtan som 


avgör hur aktiv patienten kan vara, utan det finns en mängd andra faktorer som har betydelse, 


till exempel funktionsförmåga, rörelserädsla, tillgång till (tränings)faciliteter, tillgång till 


medicinsk expertis, patientens kunskapsnivå, samsjuklighet, träningsvanor med mera (53).  
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Fysisk aktivitetsgrad (dos) 


Frågeformulär och rörelsemätare såsom stegräknare eller accelerometrar kan användas för att 


studera den fysiska aktivitetsnivån som patienten har initialt och bör utvärderas efter en viss 


period, exempelvis efter 6–10 veckor. Aktivitetsnivåerna kan även återspeglas i viktiga 


utfallsmått som ”återgång till arbete”. Patienten kan också själv registrera sin aktivitetsnivå 


med hjälp av dessa metoder, och framför allt rekommenderas användning av stegmätare 


eftersom det har visat sig stimulera till ökad fysisk aktivitet. 


Funktion/kapacitet  


Det finns en mängd funktionsmått som kan användas för att utvärdera muskelstärkande fysisk 


aktivitet, kondition och rörlighet på patienter med långvariga rygg- och nackbesvär. Det finns 


ett antal test för muskelstärkande fysisk aktivitet som är specifikt framtagna för att bedöma 


bålstyrka, till exempel dynamiska (1 RM), isometriska och isokinetiska test (32), se kapitlet 


”Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner”. Ryggmuskulaturens uthållighet kan utvärderas 


med Sörensens test och magmusklernas explosivitet med ASCM:s test (85). En goniometer 


kan uppskatta graden av rörlighet i rygg och nacke och SLR (straight leg raising) kan 


användas för att få information om ryggbesvären. Även gångförmågan kan vara påverkad av 


långvariga ländryggsbesvär och både kvalitativa och kvantitativa analyser av gången kan ge 


viktig information. Tyvärr är validiteten och reliabiliteten inte alltid fastställd för dessa tester 


och denna patientkategori.  


Eftersom många patienter med långvariga ryggbesvär är sjukskrivna, är det viktigt att kunna 


utvärdera arbetsförmågan hos dessa. Det finns ett stort antal bedömningsinstrument och 


frågeformulär, till exempel Work Ability Index (WAI), som kan vara användbara. Nya 


riktlinjer för hur företagshälsovården bör agera vid sjukskrivning vid långvarig ryggsmärta 


har tagits fram 2013 (86).  


Sjukdomsspecifika markörer 


För att utvärdera ryggsmärta finns det ett antal valida och reliabla smärtskattningsformulär 


(87), men det finns även specifika frågeformulär som är utvecklade och testade för denna 


patientgrupp där även funktionsförmåga kan fastställas, såsom Roland Morris Disability 


Questionnaire (RMDQ), Oswestry low back pain Disability Index (ODI), Neck Disability 


Index (NDI). Det rekommenderas även att Patient-Specifik Funktionell Skala (PSFS) används 


vid bedömning av arbetsförmågan (86). Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) (40) är ett 


standardiserat frågeformulär, som har översatts till svenska (TSK-SV), som kan användas för 


att följa behandlingen för patienter med rörelserädsla (kinesiofobi) (41). 


Livskvalitet 


Livskvalitetsutvärderingsinstrument såsom SF-36, EQ-5D, NHP och SIP kan med fördel 


användas vid utvärdering av effekterna av fysisk aktivitet på gruppnivå.  
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och 


nackbesvär 


Förebygga långvariga rygg- och nackbesvär med fysisk aktivitet 


Eftersom nästan 80 procent av befolkningen drabbas av rygg- och nackbesvär någon gång i 


livet och då besvären sällan är kontinuerliga, utan kommer i perioder, är det svårt att kunna 


fastställa värdet av prevention. Endast 10 procent av de som drabbas utvecklar långvariga 


besvär, men om fysisk aktivitet kan förebygga denna utveckling från akuta till långvariga 


besvär är ännu okänt. Det verkar finnas ett U-format samband mellan fysisk aktivitet och 


besvärsförekomst, där de med för lite och de med för mycket fysisk (ofta arbetsrelaterad) 


aktivitet drabbas oftare av långvariga besvär än gruppen med ”lagom” mycket fysisk aktivitet. 


Det finns få studier som klart visar en preventiv effekt av olika fysiska aktiviteter och en 


minskad förekomst av ryggbesvär (32, 88), men det finns även studier där man inte kunnat 


påvisa någon preventiv effekt eller till och med att det finns en negativ effekt av fysisk 


aktivitet (89, 90). Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +). 


 


Behandling av långvariga rygg- och nackbesvär med fysisk aktivitet 


Personer med långvariga rygg- och nackbesvär bör rekommenderas fysisk aktivitet för att öka 


funktionsförmågan och minska smärtan. Individanpassning bör göras av medicinsk expertis 


såsom fysioterapeut. Exakt vilken typ av träning, träningsmängd och belastningsnivå som är 


mest lämplig bör avgöras av medicinsk expertis. Det är viktigt att patienten utreds ordentligt, 


och om inga frakturer, tumörer eller andra allvarliga tillstånd upptäcks kan patienten 


uppmanas fortsätta att vara så aktiv som möjligt, exempelvis genom promenader och lätt 


joggning samt enkla styrke- och rörlighetsbefrämjande övningar, för att motverka negativ 


inverkan av inaktivitet på sjukdomsförloppet. Det har visats att enkla övningar som utförs 


under 7–10 minuter dagligen har positiva effekter på funktionsförmåga. Fysisk aktivitet som 


behandling av långvariga ryggbesvär har stark evidens, framför allt specifikt utformade och 


övervakade program som består av muskelstärkande fysisk aktivitet och stabilitetsövningar 


för ländrygg (evidensstyrka ++++). För nacke är evidensnivåerna något lägre (evidensstyrka 


++). Med fördel bör behandlingen innefatta inslag av rörlighets- och konditionshöjande 


övningar (evidensstyrka +++ och ++). 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet, vid långvariga rygg- och nackbesvär 


Långvariga ryggbesvär kan omöjliggöra för patienten att utföra sina vardagsrörelser och 


fysisk aktivitet, men även rädslan för att besvären återkommer eller förvärras av en aktivitet 


kan göra att patienten blir inaktiv. Rädsla-undvikandereaktion (fear-avoidence repsonse, 


FAR) är en ofta använd modell för att beskriva utvecklande och vidmakthållande av ett 


långvarigt smärttillstånd. Individer med detta reaktionsmönster undviker aktiviteter som de 


befarar kommer att göra ont eller medföra skada. Detta leder till minskad muskelanvändning, 


vilket i sin tur leder till smärta. Det bildas en ond cirkel med ökad smärta, minskad aktivitet 


och sämre livskvalitet. Det är därför viktigt att patienten fortsätter att vara så aktiv som 


möjligt, utifrån befintlig funktion. Om tillståndet tillåter, bör behandlande dos av fysisk 


aktivitet kompletteras för att uppnå den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet, i 


syfte att förebygga andra sjukdomar.  
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). 


  


Sammanfattning 


 Övervikt och fetma har multifaktoriella orsaker där även gener spelar roll.  


 För viktnedgång krävs vanligtvis en kombination av kostomläggning och aerob fysisk 


aktivitet. 


 För viktstabilitet har aerob fysisk aktivitet god effekt. 


 Personer med övervikt eller fetma rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet 


anpassad efter varje individs förutsättningar. 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  


Definition 


BMI (Body Mass Index) beräknas enligt formeln Vikt (i kilo) / längden
2 


(i meter). 


• Övervikt definieras som BMI > 25. 


• Fetma definieras som BMI > 30. 


 


Förekomst 


Fetmaprevalensen i världen har i det närmaste fördubblats sedan 1980 (1). Övervikt (BMI 


≥ 25 kg/m
2
) och fetma (BMI ≥ 30 kg/m


2
) är ett problem inte bara i länder med hög 


levnadsstandard utan accelererar även i resten av världen (2). Vid millennieskiftet var fler 


människor på jorden drabbade av övervikt respektive fetma och dess konsekvenser, än av 


undernäring och svält (3). I USA är över 32 procent av befolkningen överviktig, medan nästan 


lika många, 34 procent, är feta (4). Enligt Statistiska centralbyråns statistikdatabas var 35 


procent av svenskarna i åldern 16–84 år överviktiga, medan ungefär 12 procent var feta 2013 


(5). Jämfört med övriga Europa ligger Sverige i den nedre tredjedelen vad gäller övervikt- och 


fetmaprevalens. 
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Orsak/riskfaktorer 


Det finns många olika faktorer som kan påverka energibalansen och i förlängningen leda till 


övervikt och fetma. Man kan grovt dela upp dessa faktorer i tre olika grupper: 


1. Biologiska faktorer som kön, ålder, hormonell påverkan och genetiskt påbrå. 


2. Beteendemässiga faktorer som vanor, attityder och psykologiska faktorer. 


3. Miljömässiga faktorer som kulturella vanor, boendemiljö, läkemedel och ekonomi. 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Fetma är resultatet av en långvarig kronisk energiobalans där energiintaget inte motsvaras av 


en lika stor energiförbrukning. Ett energiintag som är större än energiförbrukningen kan 


fortlöpa under lång tid, på en så låg nivå att det är tekniskt nästan omöjligt att mäta detta 


kroniska, men minimala, energiöverskott. Tillgången på energität, processad mat har ökat, 


den har blivit billigare och är ständigt tillgänglig. Samtidigt har modern teknik möjliggjort ett 


alltmer stillasittande liv. När jordbrukssamhället kännetecknades av kroppsarbete fick 


individen indirekt betalt för att röra på sig, medan många av nutidens jobb innebär raka 


motsatsen.  


 


Det finns många olika orsaker till ett för stort energiintag, vilket kan göra det komplicerat att 


identifiera orsakerna till energiobalansen. Mat är ju inte bara nödvändigt för överlevnad, utan 


spelar också en viktig roll både socialt och kulturellt, men mat kan också fungera som 


substitut för mycket annat. Läkemedel kan påverka aptiten och leda till förändrade metabola 


processer. Glukokortikoider och insulin, till exempel, kan ge bristande mättnadskänsla och 


därmed i förlängningen medföra viktuppgång. Andra faktorer som stress kan försämra 


aptitregleringen via neuroendokrina mekanismer.  


 


Patienter med allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni eller bipolär sjukdom är en 


högriskgrupp för viktökning och metabola komplikationer. I en amerikansk metaanalys av 


över 75 000 individer kunde man se att var tredje patient med psykossjukdom led av det 


metabola syndromet (6). Viktuppgång, bukfetma, högt blodsocker och dyslipidemi är 


metabola biverkningar som både kan tillskrivas farmakologiska (vissa antipsykotika) som 


icke-farmakologiska faktorer, som livsstil (7). I långtidsuppföljningar av Zyprexa (Olanzapin) 


var den genomsnittliga viktuppgången 5,6 kg på knappt ett år. Mer än hälften, 64 procent, 


gick upp 7 procent i vikt, medan 12 procent ökade så mycket som 25 procent av sin 


ursprungsvikt (8). Monitorering av vikt, blodfetter och blodsocker bör göras fortlöpande i 


denna speciella patientgrupp (7). 


 


Fetma har en betydande genetisk komponent. Det finns ett stort antal kända fetmagener, men 


ingen enskild gen svarar för mer än bråkdelar av fetmavariansen (9). Monogena 


fetmasjukdomar (t.ex. Prader-Willi) förekommer, men är extremt sällsynta och man ser sällan 


dessa ovanliga genetiska varianter i kliniken. Som regel leder inte det multifaktoriella 


genetiska arvet till fetma i sig, men ett genetiskt påbrå i samspel med en ohälsosam livsstil 


ökar risken för utvecklande av fetma. Dock har flera studier visat att såväl fysisk aktivitet som 


en lämplig kost dämpar, eller till och med eliminerar, den genetiska risken för fetma – i alla 


fall för dem som har den hittills mest kända genen för fetma, FTO-genen (10, 11).  
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Vanliga symtom 


Det finns individer med betydande fetma som inte har några problem, medan det finns andra 


som redan vid en måttlig övervikt upplever betydande funktionella och psykosociala problem.  


Figur 1 visar det vida spektrum av sjukdomar och åkommor som är associerade med övervikt 


och fetma. Det är viktigt att notera att fetma inte bara ska förknippas med det metabola 


syndromet och mekaniska problem, såsom smärtor i viktbärande leder, utan med en rad andra 


komplikationer som exempelvis sömnapnésyndrom, hjärtsvikt och cancer. 


 


Metabola konsekvenser       Intermediära konsekvenser       Mekaniska konsekvenser 


 


 


Figur 1. Exempel på komplikationer av övervikt och fetma. 


 


Diagnostik 


BMI-begreppet är trots många svagheter ett väletablerat mått. Det anger relationen mellan 


vikt och längd och används ofta både som ett mått på den enskilda patienten och i statistik 


över hela befolkningar.  


 


Amerikansk livförsäkringsstatistik visade redan på 1950–1960-talen, att hälsoriskerna var 


lägst upp till BMI 25 kg/m
2
. Detta värde sattes därför som gräns för övervikt. Därefter 


Diverse psykologiska  


och sociala problem 
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Demens 


Esofagusreflux 


Nedsatt fertilitet 


Impotens 


Alzheimer 


Förtida död 


Astma 
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Ateroskleros 


Hypertoni 


Dyslipidemi 


Cancer 


Gallsten 


NASH (Non 


Alcoholic 


Steatohepatitis) 


Ryggsmärtor 


Ledbesvär 


Åderbråck 


Andra bråck 


Sömnapné 


Ökad olycksrisk 


Inkontinens 
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adderade man 20 procent för att uppnå BMI = 30 kg/m
2
, vilket definierades som fetma. 


Härutöver finns olika grader av fetma (I–III) upp till BMI ≥ 40 kg/m
2
, men i princip är 


riskerna förknippade med fetma glidande utefter hela skalan (tabell 1). 


 
Tabell 1. Världshälsoorganisationens (WHO) definition av övervikt och fetma för vuxna och risken för 


komorbiditet.  


Klassificering BMI (kg/m2) Risk för komorbiditet 


Normalvikt 18,5–24,9 Normalrisk 


Övervikt 25–29,9 Lätt ökad risk 


Fetma ≥ 30  


Fetma klass I 30–34,9 Måttligt ökad risk 


Fetma klass II 35–39,9 Kraftigt ökad risk 


Fetma klass III ≥ 40 Mycket hög risk 
 


Midjeomfång, som framför allt mäter bukfetma, används alltmer. Även om BMI varken är 


ålders- eller könsstandardiserat, finns det för midjeomfång avgränsningar. När det gäller 


kvinnor har man angett 80 cm som ett övre önskvärt midjeomfång, intervallet upp till 88 cm 


som begynnande risk och ett midjeomfång över 88 cm som en fetmaassocierad klar risknivå. 


Motsvarande siffror för män är 94 respektive 102 cm (12). 


 


Midja–höft-kvoten har använts som ett sätt att identifiera bukfetma. Nackdelen är att en svag 


bäcken-gluteal muskulatur med litet omfång ger ett lågt värde i nämnaren och därmed en 


falskt förhöjd kvot – utan att för den skull spegla bukfetma. Världshälsoorganisationen 


(WHO) rekommenderar att kvinnors midja–höft-kvot bör ligga under 0,85, medan mäns kvot 


bör ligga under 0,9. 


 


Bukhöjd som mått på visceral fetma har föreslagits men ännu inte vunnit någon omfattande 


spridning (13).  


 


Sjukdomsförlopp 


Överviktiga barn blir ofta överviktiga som vuxna. Ett förskolebarn med fetma där antingen 


mamma eller pappa också är fet, kommer med 50 procents sannolikhet att bli fet som vuxen 


(14). Efter 30 års ålder börjar basalomsättningen sjunka om man inte är fysiskt aktiv, vilket 


motsvarar en viktuppgång på cirka 3 kg per decennium om energiintaget är oförändrat. För 


den som redan från början i livet har hamnat i ”fetmaspåret” kan viktuppgången vara upp till 


10 kg per decennium.  


 


Vikten ökar i befolkningen med i snitt 0,6 kg per år (15) fram till 65-årsåldern, varefter 


medel-BMI i populationsundersökningar börjar sjunka. Detta kan ha flera orsaker: Feta 


individer har avlidit till följd av komplikationer och finns inte längre med i statistiken. Med 


stigande ålder avtar muskelmassan och sarkopeni utvecklas, vilket innebär en minskad 


kroppsvikt på grund av muskelmasseförlust. Detta kan dock motverkas av fysisk träning, 


framför allt muskelstärkande fysisk aktivitet (16). Slutligen minskar hydreringen i vävnaderna 


med ökad ålder. Denna vätskeförlust kan också bidra till att sänka BMI-värdet i de äldre 


befolkningsgrupperna.  
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Prognos 


 


Det är svårt att framgångsrikt behandla övervikt och fetma. Flertalet individer som har gjort 


mer eller mindre systematiska försök att gå ner i vikt har återgått till ursprungsvikten. Bara 20 


procent av dem som går ner 10 procent av sin ursprungsvikt lyckas bibehålla den i åtminstone 


ett år (17). Det är därför angeläget att identifiera faktorer som leder till framgångsrik och 


bestående viktreduktion.  


 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


 


Beteendemodifikation i form av kostomläggning, minskat stillasittande och ökad fysisk 


aktivitet utgör grunden för all behandling. Ett antal läkemedel för behandling av fetma har 


under de senaste decennierna funnits på marknaden. Säkerhetskraven vid behandling av fetma 


med läkemedel är extremt höga, vilket har inneburit att flera preparat med viss effekt har 


dragits in. Det pågår en intensiv utveckling, eftersom den kommersiella potentialen av ett 


fungerande läkemedel mot fetma är oerhört stor, men inom överskådlig tid är inga sådana 


preparat att vänta. Det har därför inneburit att fetmakirurgi har blivit ett alternativ för 


individer med betydande fetma.  


 


År 2013 utfördes i Sverige omkring 7 700 fetmaoperationer (18) – i princip endast på 


individer med BMI över 35 kg/m
2
. Långtidsresultaten vid fetmakirurgi är positiva (19). Det 


metabola syndromet försvinner och återkommer först långt senare. Livskvaliteten ökar 


betydligt och många av komplikationerna som beskrivs i figur 1 elimineras helt eller 


reduceras.  


 


Effekt av fysisk aktivitet vid övervikt och fetma 


Akuta effekter 


Även om den individuella variationen är stor, tycks fysisk aktivitet för de allra flesta leda till 


att de aptitreglerande hormonerna ökar mättnadskänslan direkt efter ett träningspass (20). 


Konditionsträning ökar också fettförbränningskapaciteten, vilket till viss del kan förklaras av 


en förbättrad mitokondriell funktion, där mitokondriernas förmåga att utnyttja fett som 


bränsle uppregleras omedelbart efter träningen (21). Såväl aerob fysisk aktivitet på hög 


intensitet som muskelstärkande fysisk aktivitet kan leda till en ökad energiförbrukning efter 


träningspasset. Denna kan kvarstå mellan 14 och 48 timmar (22, 23).  
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Långtidseffekter 


En bestående måttlig viktnedgång har betydande vinster såväl medicinskt som psykosocialt. 


Man har uppskattat att 5–10 procent bestående viktnedgång har påvisbara gynnsamma 


effekter för bland annat diabetes (24). För en del leder fysisk aktivitet emellertid till en 


kompensatorisk ökning av energiintaget, vilket motverkar viktnedgång (25). Oavsett 


viktnedgång är långtidseffekterna av regelbunden fysisk aktivitet av godo. Ett antal stora 


amerikanska studier har visat att vältränade överviktiga har mindre risk att drabbas av hjärt-


kärlsjukdom och förtida död än otränade normalviktiga (26–28). I en metaanalys av tio olika 


studier fann man att jämfört med vältränade normalviktiga hade otränade dubbelt så stor risk 


att dö i förtid – oavsett om de var normalviktiga, överviktiga eller feta (29). 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Fysisk aktivitet för att bibehålla vikten 


För att bibehålla vikten över tid (mindre än 3 % viktförändring) (30) finns det ett starkt 


vetenskapligt underlag för god effekt av regelbunden aerob aktivitet på en måttlig till hög 


intensitet. Den individuella variationen är stor, men studier har visat att aerob fysisk aktivitet 


på en nivå av 13–26 MET-timmar (för förklaring av begreppet se kapitel ”Fysisk aktivitet – 


begrepp och definitioner”) i veckan behövs för att bibehålla vikten (15). Det motsvaras av 


promenad med måttlig intensitet, 150–250 minuter i veckan. Vid högre intensitet kan tiden 


förkortas, exempelvis joggning 75 minuter i veckan i stället (31). Måttligt starkt vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka +++). 


 


För att bibehålla vikten efter betydande nedgång krävs det mer fysisk aktivitet än de generella 


riktlinjerna för en hälsosam livsstil där målet är att hålla vikten. De studier som finns inom 


området visar att de som lyckas bäst med att hålla sin vikt utövar mer än 150 minuter fysisk 


aktivitet i veckan (32–34). Rekommendationen är därför 200–300 minuter aerob fysisk 


aktivitet med måttlig intensitet per vecka (31, 35). Vid hög intensitet kan tiden kortas ner. 


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) (tabell 2). 


 
Tabell 2. Rekommendationer för fysisk aktivitet (31).  


Mål Aerob fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet 


För allmänt god hälsa 150 minuter per vecka 


För att bibehålla vikten 150–250 minuter per vecka 


För att gå ner i vikt 225–420 minuter per vecka 


För att bibehålla vikten efter 
viktnedgång 


200–300 minuter per vecka 


 


 


Fysisk aktivitet för att gå ner i vikt 


 


För att gå ner i vikt krävs en stor dos fysisk aktivitet i kombination med kostomläggning. Det 


vetenskapliga underlaget är starkt för såväl kombinationen fysisk aktivitet och 


kostomläggning, som för att endast öka den fysiska aktiviteten för att gå ner i vikt – även om 


få studier har lyckats uppnå så hög fysisk aktivitet att deltagarna gått ner mer än 5 procent i 


vikt, vilket anses som en kliniskt signifikant viktnedgång (30).  


 


Rekommendationen för att gå ner i vikt är 225–420 minuter aerob fysisk aktivitet av måttlig 


intensitet per vecka (31). Vid högre intensitet kan tiden kortas ner. Måttligt starkt 
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vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). Efter 6 månader är det ingen större skillnad i 


viktnedgång mellan grupper som bara gör kostomläggning, eller bara ökar den fysiska 


aktiviteten, eller som gör förändringar både vad gäller kost och fysisk aktivitet enligt en 


metaanalys av området. Efter 2 år är det emellertid bara gruppen som kombinerar kost och 


fysisk aktivitet som har uppnått en signifikant viktminskning (36) (figur 2). Tidigare 


metaanalyser fann samma resultat; fysisk aktivitet gav bättre viktnedgång på sikt (37, 38). 


Fysisk aktivitet i ett viktnedgångsprogram leder ofta till ett minskat energiintag, bättre 


följsamhet till kostrekommendationerna och bättre viktnedgång i det längre perspektivet (39). 


 


 


 
Figur 2. Medelviktförändring för deltagare i olika typer av program för viktnedgång – kost och fysisk aktivitet, 


enbart kost eller enbart fysisk aktivitet vid 3, 6, 12 och 24 månader. Efter figur från metaanalys av Dombrowski 


et al. 2010 (36). 


 


Att kombinera aerob fysisk aktivitet med muskelstärkande fysisk aktivitet verkar inte öka 


viktnedgången (40, 41). Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 


+++), som visar att styrketräning i sig har en blygsam effekt, ungefär 1 kg viktnedgång nås i 


studier som löper över ett par veckor (15). Inte heller längre interventionsstudier på 8–9 


månader har funnit att muskelstärkande fysisk aktivitet har en reell effekt på vikten (40, 42). 


 


För bukfetma har man sett ett starkt samband mellan aerob fysisk aktivitet (hög intensitet 3 


timmar per vecka) och minskad total och intraabdominell fetma. Muskelstärkande fysisk 


aktivitet har till skillnad mot aerob fysisk aktivitet en begränsad effekt på bukfetma (15). En 


randomiserad studie bland kvinnor visade emellertid att de som styrketränade 80 minuter per 


vecka efter viktnedgång hade mindre risk att återfå sin bukfetma (43).  


 


Dos–respons 


Många studier med olika typer av studiedesigner har visat att det finns ett samband mellan 


fysisk aktivitet å ena sidan och BMI, midjemått och kroppsfettprocent å andra sidan. Det finns 


ett dos–respons-förhållande, där det vetenskapliga underlaget pekar på förhållandet ”ju mer, 
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desto bättre”. Man bör dock ha i åtanke att individer med övervikt och fetma kan ha 


svårigheter att genomföra program med fysisk aktivitet, då nedsatt rörlighet, smärtor med 


mera, begränsar rörelseaktiviteterna. Det kan ta lång tid innan man når upp till de nationella 


rekommendationerna för hälsosam livsstil om 150 minuters aktivitet med minst måttlig 


intensitet varje vecka. Det är viktigt att börja försiktigt och öka den fysiska aktiviteten 


långsamt, dels för att minska risken för skador, dels för att det tar tid att vänja sig vid ett nytt 


förhållningssätt till fysisk aktivitet.  


 


Även om målet inte är att gå ner i vikt, är fysisk aktivitet förenat med minskad risk för ohälsa, 


oavsett om man är normalviktig, överviktig eller fet. Till dessa hälsovinster kan bland annat 


räknas minskad risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, stroke, vissa typer av 


cancersjukdomar och förtida död.  


 


Verkningsmekanismer 


Fysisk aktivitet är en komponent för att åstadkomma viktnedgång och samtidigt bibehålla 


eller öka muskelmassan. Förbränningen ökar dels genom att muskelmassan blir större, dels i 


direkt anslutning till fysisk aktivitet med hög intensitet. Aktiviteten i sig bidrar dock bara 


måttligt till själva viktnedgången. Sammanfattningsvis innebär all fysisk aktivitet 


energiåtgång, men i allmänhet mindre än vad man föreställer sig. I de fall där aptiten påverkas 


så att energiintaget minskar, har fysisk aktivitet ytterligare en positiv effekt ur viktsynpunkt. 


 


Det kommer alltmer forskning som beskriver systemiska effekter, som ökad låggradig kronisk 


inflammation och oxidativ stress, av fetma. Detta är i sin tur relaterat till en ökad risk för ett 


flertal kroniska sjukdomar. Fysisk aktivitet skulle kunna vara länken som minskar effekten av 


dessa negativa konsekvenser (44). Regelbunden fysisk aktivitet påverkar också vårt 


immunförsvar (45). 


 


 


Indikationer 
 


Det är synnerligen indicerat att individer med fetma som genomgår viktreduktionsprogram är 


fysiskt aktiva i någon form. All fysisk aktivitet är av värde – det viktiga är att den genomförs, 


och det är därför angeläget att bara rekommendera aktivitetsformer som verkligen kan 


tillämpas.  


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 
 


Det finns egentligen inga kända specifika risker med fysisk aktivitet vid samtidig 


läkemedelsbehandling av övervikt och fetma. Många överviktiga och feta behandlas med 


exempelvis blodtryckssänkande läkemedel, diabetesläkemedel och blodfettssänkande 


läkemedel. Problem och interaktioner med dessa preparat är desamma vare sig fetma 


föreligger eller inte. Man kan till exempel behöva minska doseringen av blodtrycksmedicin 


eller sänka insulindosen inför och efter fysisk aktivitet eftersom insulinkänsligheten då ökar. 
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Naturligtvis kan en framgångsrik viktreduktion också innebära att man måste sänka doserna 


av många läkemedel. Av den anledningen är det extra viktigt att ha regelbunden uppföljning. 


 


 


Kontraindikationer/risker  


Under förutsättning att nivån anpassas till individen finns det inga kontraindikationer mot 


fysisk aktivitet. De risker som finns är i princip desamma som gäller vid alla andra tillstånd. 


Exempelvis bör patienten vid misstänkt kardiovaskulär sjuklighet genomgå ett arbetsprov 


innan ett mera omfattande aktivitetsprogram ordineras. 


 


Mekaniska problem utgör ofta praktiska begränsningar som gör det nödvändigt att hitta 


motionsformer som passar för överviktiga individer. Promenader, cykling, simning, rodd och 


skidor och skridskor innebär aktivitet i stora muskelgrupper, men förutsätter också att det är 


mekaniskt rimligt och säkert att genomföra dessa. 


 


Det är vanligen inte svårt att identifiera vad som är möjligt och inte möjligt när fysisk aktivitet 


ordineras till patienter med viktproblem. Det är däremot extra angeläget att råden upplevs som 


realistiska och genomförbara. Målet är att hitta anpassade former för fysisk aktivitet som kan 


byggas ut och byggas på allteftersom programmet fortskrider. 


 


 


Behov av medicinsk kontroll 


Vid återbesök är det lämpligt att i anamnesen efterhöra eventuella varningssignaler för 


överbelastning eller om det uppkommit kardiovaskulära symtom, som då bör vara föremål för 


vidare utredning. I övrigt är det lämpligt att mäta vikt, midjemått, blodtryck, undersöka hjärta 


och lungor samt göra riktad provtagning.  


 


För att stödja framstegen och fånga upp eventuella återfall behövs regelbundna återbesök, 


helst varannan vecka eller en gång i månaden – i synnerhet när patienten nyligen har påbörjat 


livsstilsförändringarna. Det finns ett starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++), 


som visar att rådgivning i klinisk vardag medför ökad fysisk aktivitet (46). En ytterligare ökad 


fysisk aktivitetsnivå kan uppnås genom upprepad kontakt under flera månader (46), men för 


detta finns det än så länge endast begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).   


 
 


Utvärdering och uppföljning 


Uppföljning av rekommenderad aktivitet är en förutsättning för att kunna utvärdera och sätta 


nya mål i takt med förbättrad funktion. Således bör rekommendation om fysisk aktivitet ses 


som en fortlöpande process, där vårdgivaren tillsammans med patienten sätter upp rimliga 


delmål, identifierar hinder, kartlägger möjligheterna att undanröja dessa, lägger upp en plan 


och genomför regelbundna uppföljningar. Vad som ska utvärderas beror på 


rekommendationen. Uppföljningen kan ske per telefon eller vid återbesök. Detta kan även 


göras av någon annan än förskrivaren, om det är uppgjort i förväg. Uppföljningen kan 


tidsmässigt delas upp i tre stadier:  
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1.  hur den fysiska aktiviteten planerats och utförts under veckan som varit (en 


mikrocykel),  


2.  hur omställningen till en ny fysisk aktivitetsnivå har fungerat under de senaste 6–12 


veckorna (en mesocykel), och  


3.  huruvida man nått långsiktiga och mer övergripande mål (en makrocykel) (47).  


 


Dessa faktorer styr till viss del valet av utvärderingsmetod. För mer detaljerad beskrivning av 


utvärdering och uppföljning av ordinerad fysisk aktivitet, se kapitlet ”Bedöma och utvärdera 


fysisk aktivitet”.  


 


Fysisk aktivitetsgrad 


För att snabbt bilda sig en uppfattning om patientens fysiska aktivitetsgrad finns ett flertal 


olika frågeformulär, se till exempel Örebro läns Landstings olika enkäter om fysisk aktivitet 


och stillasittande (www.orebroll.se, sök på ”Medicinmottagning 5”, klicka på ”För 


vårdgivare” och sedan på ”Fysisk aktivitet”). Frågeformulär kan användas vid 


anamnes/intervju eller fyllas i inför ett besök. 


 


Aktivitetsdagbok är också ett bra sätt att få en bild av den fysiska aktivitetsgraden. Gång, 


cykling, simning kan enkelt mätas som antal steg per dag, sträcka, eller i hastighet. 


Teknik som mobilapplikationer med eller utan GPS, pulsklockor och olika typer av 


rörelsemätare, exempelvis accelerometer eller stegräknare, ger inte bara en idé om fysisk 


aktivitetsgrad, utan fungerar ofta motiverande för att upprätthålla och öka den fysiska 


aktiviteten. Genom att komplettera rådgivningen med en aktivitetsdagbok eller stegräknare 


ökar den fysiska aktivitetsnivån med 15–30 procent (46).  


 


Funktion/kapacitet  


 


Resultatet av ökad fysisk aktivitet kan vara en tydlig förbättring av vardagliga funktioner, som 


att kunna gå i trappor och slippa vänta på hissen, kunna springa efter barnen eller att som 


förskolelärare kunna resa sig upp från golvet. För att utvärdera funktion kan funktionstester 


såsom uppresning från stol vara av värde. 


 


Det finns flera subjektiva upplevelseskattningar av ansträngning, som till exempel RPE-


skalan (Ratings of Perceived Exertion) eller Borgs CR10-skala (Category Ratio) (48). Dessa 


kan användas för att diskutera och förskriva lämplig intensitet av fysisk aktivitet. Det kan vara 


av värde att diskutera fysisk förmåga både vid aktivitet där kroppsvikten är avlastad, som vid 


cykling, och där vikten i högsta grad ger sig till känna, som vid gång. Detta kan ge helt olika 


upplevelse av ansträngning och fysisk förmåga.  


Med hjälp av mobilapplikationer, GPS, pulsklockor och olika typer av rörelsemätare, såsom 


accelerometer och stegräknare, går det att få gånghastighet, hjärtfrekvens med mera som mått 


på funktion och kapacitet. 


 


Sjukdomsspecifika markörer 
 


Vikt, BMI och midjemått är lätta att mäta. I början av ett träningsprogram kan paradoxalt nog 


kroppsvikten öka, då både muskelmassa och till viss del även blodvolymen ökar. 



http://www.orebroll.se/
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Kroppssammansättning (andel fett- och muskelmassa) kan mätas med bioimpedans, 


dubbelmärkt vatten, undervattensvägning, BodPod (en tryckluftskammare som beräknar 


kroppssammansättningen utifrån hur mycket luft kroppen pressar undan, en Archimedes 


princip med luft i stället för vatten), eller med DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry). 


Dessa metoder används dock övervägande i forskningssammanhang då de är komplicerade 


och dyra. 


 


Förutom vikt, BMI och midjemått kan andra sjukdomsspecifika markörer såsom blodtryck, 


blodsocker, långtidsblodsocker (HbA1c), samt blodfetter (triglycerider, HDL, LDL) mätas 


och med fördel vara en del av uppföljningen och utvärderingen av ordinerad fysisk aktivitet. 


Ett minskat behov av värktabletter kan också vara en indikator på effekten av fysisk aktivitet 


på smärtande leder.  


 


Livskvalitet 


 


Upplevd livskvalitet kan utvärderas med frågeformulär som SF-36 (49, 50), samt i det 


motiverande samtalet. 
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid övervikt och fetma 
 


Behandling av övervikt eller fetma 


Personer med övervikt eller fetma bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet tillsammans med 


kostråd för att gå ner i vikt med minst 5 procent, vilket kan anses som en kliniskt signifikant 


viktnedgång. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensgrad +++). 


 


ÖVERVIKT OCH FETMA – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 
X   Ja, se kapitlet ”Fysisk aktivitet som prevention”. 
  Nej 


ÖVERVIKT OCH FETMA – BEHANDLING med fysisk aktivitet  
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (viktnedgång)  


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (marginell effekt för viktnedgång) 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig Minst 300 5–7  8–10 8–12 Minst 1 2–3 


eller  


 Hög Minst 150 3–5 


eller kombinerat  


Tänk på att: 


Vid behandling av övervikt/fetma för viktnedgång måste fysisk aktivitet kombineras med kostomläggning. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


X  Nej  


 Ja 


*Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


Kommentar 


Det finns ett dos–respons-samband, det vetenskapliga underlaget för fysisk aktivitet talar för 


”ju mer, desto bättre”. Framför allt är det aerob aktivitet som påverkar vikten, att kombinera 


aerob fysisk aktivitet med styrketräning verkar inte öka viktnedgången. Muskelstärkande 


aktivitet i sig har en marginell effekt på vikten.  


Man bör ha i åtanke att många överviktiga och feta har praktiska begränsningar och 


svårigheter att genomföra program med fysisk aktivitet, vilket gör det extra viktigt att hitta 


motionsformer som känns realistiska för individen. Det kan vara av värde att tidigt skriva en 


remiss till fysioterapeut för behandling och konsultation. Det är bra att börja försiktigt och 


öka duration och intensitet långsamt för att förebygga skador och värk från leder och muskler, 


men också för att förebygga ”ytterligare” ett misslyckande. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna vid behandling av typ 1-diabetes.  


Samma rekommendationer om fysisk aktivitet gäller för personer med typ 1-diabetes 


som för personer utan typ 1-diabetes, det vill säga minst 150 minuter aerob fysisk 


aktivitet på måttlig till hög intensitet per vecka.  


 Fysisk aktivitet kan innebära en ökad risk för hypoglykemi. För att förhindra 


hypoglykemi vid fysisk träning behöver insulindoserna reduceras och extra 


kolhydrater tillföras både före, under och efter ett träningspass.  


 Kontinuerlig glukosmonitorering (CGM) kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att 


bättre kunna anpassa insulindoser och kolhydratintag framför allt vid långa 


träningspass eller tävlingssituationer. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  
Definition 


Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som leder till höga plasmaglukosvärden på grund av 


insulinbrist.  
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Förekomst 


Typ 1-diabetes kan debutera i alla åldrar, men sker vanligast hos barn och ungdomar. Antalet 


personer med typ 1-diabetes i Sverige är i dag cirka 40 000. Detta är en hög siffra ur ett 


internationellt perspektiv, se http://www.idf.org/diabetesatlas. 


 


Orsak/riskfaktorer 


Vad som startar denna process vet man inte säkert, men det finns en koppling till både ärftliga 


faktorer (se patofysiologiska mekanismer) och även infektionssjukdomar (virus). Sjukdomen 


orsakas av en autoimmun process där det egna immunförsvaret attackerar och förstör de 


insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Följden blir att insulinproduktionen upphör 


(1). 


 


Det finns en ärftlig komponent, men den är inte stark. Ärftligheten har framför allt kopplats 


till kromosom 6 som kodar för HLA (DR-3 och DR-4). Risken för att utveckla diabetes är 


cirka 3–4 procent om modern har diabetes, 5–6 procent om fadern har diabetes och 5–15 


procent för tvåäggstvillingar. Utöver den genetiska predispositionen behövs även en eller flera 


utlösande omgivningsfaktorer. I dag anses vissa förkylningsvirus spela avgörande roll för 


utveckling av typ 1-diabetes (1). 


 


Det som i dag misstänks starta den autoimmuna processen är banala förkylningsvirus. Vad 


som talar för detta är bland annat ökat insjuknande under höst- och vintermånaderna, men 


även den ökade risken i nordliga länder – framför allt Skandinavien. Högre insjuknandetal 


finns även hos barn och ungdomar under tillväxtperioder (1). 


 


Det finns även en koppling mellan typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar som 


hypothyreos, perniciös anemi (B-12 brist) och Addisons sjukdom (1). 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Tidigt i förloppet och innan man ser stigande glukosnivåer finns tecken på en kronisk 


inflammation i bukspottkörtelns insulinproducerande celler. Denna inflammation brukar 


betecknas som insulinit med en infiltration av inflammatoriska celler (makrofager, B- och T-


lymfocyter). Inflammation leder till successiv förlust av de insulinproducerande cellerna 


(betacellerna). Vid debut av diabetessjukdomen har de flesta förlorat majoriteten av sina 


betaceller och har ingen eller mycket liten kvarstående insulinproduktion. Vid typ 1-diabetes 


kan man påvisa en påverkan på betacellerna genom att mäta autoantikroppar mot GAD-65 


(glutamat dekarboxylas 65) och IA-2 (tyrosinfosfatas), båda antigen från de 


insulinproducerande cellerna. Det är i dag oklart om autoantikropparna leder till 


celldestruktionen eller är ett tecken på densamma (1). Dessa autoantikroppar används för att 


särskilja typ 1 mot övriga diabetesformer. 


 


Vanliga symtom 


Obehandlad typ 1-diabetes leder till kraftigt förhöjda glukosnivåer, utveckling av ketoacidos 


(syraförgiftning) och vidareutveckling till en diabetesketoacidos (DKA), som är livshotande. 


Initialt är symtomen ökad urinutsöndring, ökad törst, avmagring och trötthet. Vid 


syraförgiftning kan man få buksmärtor, huvudvärk och tilltagande medvetandepåverkan (1). 
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Behandling med tillförsel av insulin häver det katabola tillståndet, normaliserar pH och 


glukosnivåerna i blodet. Trots insulinbehandling finns risk för såväl akuta som kroniska 


komplikationer till typ 1-diabetes. Akuta komplikationer innefattar alltför höga eller för låga 


glukosnivåer eller DKA. Kroniska eller sena diabeteskomplikationer är påverkan på ögon, 


njurar, hjärt-kärlsystem och nervsystem (1). Graden av sena komplikationer kan påverka 


möjligheten att utöva fysisk aktivitet. Glukossvängningar kan också begränsa individen (1). 


 


Diagnostik 


 Diabetes definieras av ett venöst fasteplasmaglukos > 7,0 mmol/l (konfirmerande prov 


vid annat tillfälle krävs) (2), eller 


 symtom på diabetes och ett slumpmässigt taget venöst plasmaglukos > 11,0 mmol/l 


eller kapillärt prov 12,2 mmol/l (konfirmerande prov vid annat tillfälle krävs), eller  


 positivt oralt glukostoleranstest (OGTT) med ett venöst plasmaglukos > 11,0 mmol/l 


eller kapillärt 12,2 mmol/l, båda tas 2 timmar efter oralt intag av 75g glukos (2).  


Vid typ 1-diabetes finns i regel förhöjda titrar för autoantikroppar mot GAD-65 och IA-2. Vid 


debuten är ofta glukosnivåerna kraftigt förhöjda och man ser ökad ketonkroppsproduktion och 


ibland även ketoacidosutveckling. 


 


Sjukdomsförlopp 


Typ 1-diabetes har vanligen ett snabbt insjuknande över några veckor med tilltagande törst, 


ökad urinproduktion och trötthet. pH nivåerna sjunker på grund av stigande nivåer av 


ketonkroppar (syror) och tillståndet kan snabbt försämras med medvetandepåverkan och 


koma. Obehandlat leder typ 1-diabetes till döden inom 3–4 månader (1). 


 


Prognos 


Vid välreglerad typ 1-diabetes är prognosen god med en näst intill normal förväntad livstid. 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Vid typ 1-diabetes ses en insulinbrist och behandlingen strävar efter att tillföra insulin på ett 


så naturligt sätt som möjligt. Insulin ges antingen som multipla injektioner, så kallad 


pennbehandling (MDI) eller via insulinpump (CSII). Vid injektionsbehandling ges vanligen 


4–6 injektioner dagligen. Såväl bas- som måltidsinsulin ska ges. Snabbverkande 


måltidsinsulin ges inför måltider och basinsulin fördelas på 1–2 injektioner per dag (1). 


 


Insulin som tillförs via insulinpump ges då som en kontinuerlig dos subkutant med tillägg av 


bolusdoser till måltider. Insulindoserna ska anpassas utifrån flera olika faktorer såsom 


insulinkänslighet, måltid och dess kolhydratinnehåll, tidigare utförd eller planerad fysisk 


aktivitet, pågående annan sjukdom och menstruation (1). 


 


Fysisk aktivitet rekommenderas till alla med typ 1-diabetes. Vid typ 1-diabetes har i studier 


kunnat visas ett mindre behov av insulin, medan HbA1c ibland reducerats av den fysiska 


aktiviteten. För individen med typ 1-diabetes är fysisk aktivitet förknippad med såväl ökad 


risk för hypo- som hyperglykemi (3, 4), vilket ställer krav på ett adekvat omhändertagande. 


Akuta komplikationer till diabetes kan därför förväntas öka vid fysisk aktivitet. 
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Effekt av fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes  


Akuta effekter 


Vid fysisk aktivitet minskas insulinsekretionen hos friska individer samtidigt som 


motreglerande hormoner bidrar till en ökad glukosfrisättning från levern för att tillgodose det 


ökade glukosbehovet i skelettmuskulaturen under fysisk aktivitet (5). Hos individer med typ 


1-diabetes produceras inget eller mycket lite insulin av bukspottskörteln och mängden 


motreglerande hormoner kan också vara påverkad. Detta gör att glukosregleringen kan bli 


mer svårbemästrad vid fysisk aktivitet. För individer med typ 1-diabetes är fysisk aktivitet 


ofta förknippad med såväl ökad risk för hypo- som hyperglykemi (3). 


 


Vid fysisk ansträngning förbränner kroppen mer energi och denna energi tas i huvudsak från 


glykogendepåer i muskler och lever (5). Hur glykogenförråden töms beror framför allt på 


intensitet och duration av den fysiska aktiviteten, ju högre intensitet och längre tid, desto mer 


töms glykogenförråden. För att förhindra att glukos i blodet sjunker, kan man vid typ 1-


diabetes antingen minska insulindosen eller tillföra kolhydrater. Vid långvarig fysisk aktivitet 


rekommenderas tillförsel av kolhydrater var 20–30:e minut med 0,3–0,9 gram kolhydrat per 


kg kroppsvikt och timme, beroende på grad av fysisk aktivitet. 


 


Långvarig fysisk aktivitet med låg intensitet tenderar att ge en efterföljande hypoglykemi, 


medan fysisk aktivitet med hög intensitet kan leda till förhöjda nivåer av adrenalin och 


noradrenalin, vilket har en glukoshöjande effekt (6). Fysisk aktivitet som genomförs under 


eftermiddagen eller kvällen ökar risken för en efterföljande sen hypoglykemi under natten. 


Det är ofta den ökade risken och rädslan för nattliga hypoglykemier som medför att en del 


individer med typ 1-diabetes i viss utsträckning avstår från fysisk aktivitet. Dessa nattliga 


hypoglykemier kan dock minskas genom en lämplig justering av insulindos och intag av 


kolhydrater efter den fysiska aktiviteten. 


 


För personer med typ 1-diabetes som tränar fysiskt försvåras blodsockerregleringen även av 


att insulinkänsligheten ökar i samband med fysisk aktivitet. Mycket av den 


träningsinducerade insulinkänslighetsökningen anses bero på den minskning av 


muskelglykogen som uppstår vid fysisk aktivitet (5).  


 


Insulin påverkar muskulaturens glukosupptag, men även muskelns energistatus i sig, 


oberoende av insulin, kan påverka det muskulära glukosupptaget (7). Att återställa 


glykogenförråden i lever- och muskulatur efter träning ökar kroppens förmåga att reglera 


blodsockret och ökar även möjligheten att bevara en mer stabil insulinkänslighet.  


 


Tidpunkt för given insulindos samt mängden kolhydrater som intagits inför och under 


aktiviteten är faktorer som kommer att påverka glukosnivåerna. Utöver dessa faktorer 


kommer även intensiteten och durationen av den fysiska aktiviteten att påverka 


blodsockerregleringen. Vid både pennbehandling (MDI) och pumpbehandling (CSII) 


rekommenderas dosjusteringar (se avsnittet ”Interaktion med läkemedelsbehandling”).  


 


Långtidseffekter 


För en del individer med typ 1-diabetes är fysisk aktivitet sporadisk och relaterad till fritid, 


sport eller yrkesutövning. För andra är den högre prioriterad och del i ett tränings- eller 
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tävlingsprogram. Diabetes bör i sig aldrig utgöra en begränsning i valet av idrott, utan glädje 


och intresse bör vara självklara ledord i valet av fysisk aktivitet. 


 


Vid typ 1-diabetes har studier kunna visa minskat insulinbehov vid fysisk aktivitet, men den 


metabola kontrollen i form av reducerat HbA1c har inte kunnat påvisas i alla studier. Samma 


hälsobringande effekter hos individer med typ 1-diabetes är att förvänta vid regelbunden 


fysisk aktivitet som hos en normalpopulation. Vid sidan om glukoskontrollen finns det en rad 


andra viktiga positiva effekter av fysisk aktivitet. Kardiovaskulära funktioner och 


prestationsförmåga förbättras och risken för kardiovaskulära sjukdomar minskar.  


Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten främst i skelettmuskulaturen vilket leder till ett 


minskat insulinbehov. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). Denna 


akuta effekt planar ut efter 2–3 dagar. Effekten av fysisk aktivitet på glukosvärdet kan variera 


beroende på olika faktorer.  


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Regelbunden konditionsträning visades i en metaanalys kunna sänka HbA1c. På motsvarande 


sätt som hos individer med typ 2-diabetes, tycks frekvensen av träningen vara viktig för att 


sänka HbA1c över tid. Träning minst varannan dag är att rekommendera (8) Måttligt starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


  


I en metaanalys, där man studerade effekten av fysisk träning på HbA1c, kunde någon effekt 


på detta inte påvisas. Dock studerades inte träningsfrekvensen och de flesta av studierna 


inkluderade i metaanalysen hade en duration på mindre än 150 minuter per vecka (9). Endast 


fyra studier ingick i analysen av effekten på HbA1c hos vuxna med typ 1-diabetes. 


 


Högintensiv lågvolym intervallträning (HIIT), innebär korta perioder av högintensivt arbete 


varvat med längre perioder av vila eller lågintensivt arbete, detta tycks minska risken för 


hypoglykemiska episoder efter träning hos individer med typ 1-diabetes (8), på grund av 


högre stimuli av katekolaminer och tillväxthormon (GH) med högre produktion av glukos 


från levern som följd. Otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +).   


 


Dos–respons 


Det tycks finnas ett dos–respons-samband gällande styrketräning och HbA1c-nivåer hos 


individer med typ 1-diabetes (10), ju mer regelbunden och högre volym, desto större effekt på 


HbA1c. 


 


Verkningsmekanismer 


Glukoskoncentrationen i plasma svarar mot balansen mellan leverns förmåga att frisätta 


glukos till blodet och upptaget av glukos i vävnaderna (hjärna, njure, muskler). Leverns 


glykogenförråd innehåller cirka 100 gram kolhydrater då den är fylld, medan muskulaturen 


innehåller cirka 400–500 gram. Under träning förbrukas primärt det glykogen som finns 


lagrat i musklerna, vilket vanligen räcker i cirka 60 minuter. I takt med att muskelglykogenet 


förbrukas ökar utnyttjande av glukos från blodet, vilket i sin tur ökar kravet på leverns 


frisättning av glukos för att bevara glukosnivåerna i blodet på en lämplig nivå (4–8 mmol/l). 


Under träning ökar frisättningen av motreglerande hormoner, såsom glukagon, adrenalin och 


noradrenalin, vilket styr leverns frisättning av glukos till blodet. Vid mycket hög intensitet 
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frisätter levern cirka 60 gram glukos per timmes aktivitet, vilket kan jämföras med cirka 7–10 


gram i vila (11).  


 


 


Indikationer 


Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna vid behandling av typ 1-diabetes, parallellt med 


insulinbehandling. Fysisk aktivitet kan dock inte bota typ 1-diabetes. 


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 


Vid typ 1-diabetes ges insulin som farmakologisk behandling. Insulin sänker 


plasmaglukosnivåerna och risken för hypoglykemi är betydande vid fysisk aktivitet. Fysisk 


aktivitet ökar insulinkänsligheten och förstärker därigenom insulineffekten. Vid 


pennbehandling brukar man rekommendera att måltidsdosen före fysisk aktivitet minskas 


med 30–50 procent. Även kvällsdosen av basinsulin kan behöva minskas om aktiviteten varit 


ansträngande och pågått i över en timme. Den ökade insulinkänsligheten kan sitta i upp emot 


24 timmar. Vid upprepad fysisk aktivitet under flera dagar i följd kan även basinsulindosen 


till natten behöva sänkas ytterligare (1). 


 


För patienter som har insulinpumpbehandling rekommenderas att basdosen sänks med 20–50 


procent två timmar innan fysisk aktivitet startar samt under tiden som aktiviteten pågår. Efter 


träningen återgår man till normal basdos. Vissa individer har tendens till låga glukosvärden 


några timmar efter fysisk aktivitet och då kan man utöver tillförsel av kolhydrater även 


överväga att minska basen under 1–3 timmar efter träningen. Vid upprepad fysisk aktivitet 


kan basinsulindosen även behöva sänkas över natten (1). 


 


 


Kontraindikationer/risker  


Absoluta kontraindikationer 


Kraftig fysisk ansträngning bör undvikas vid ketos (förhöjda ketonkroppar), då träning kan 


leda till ökad hyperglykemi och tilltagande ketos samt risk för utveckling av DKA (13).  


 


Enbart en glukosförhöjning är inte en absolut kontraindikation såvida inte samtidigt förhöjda 


blodketoner förekommer. Vid kraftigt förhöjt plasmaglukosvärde (> 15 mmol/l) bör detta 


sänkas innan den fysiska träningen startar, för att säkra intracellulär energiförsörjning. 


 


Vid ögonbottenförändringar, proliferativ diabetesretinopati (PDR) eller allvarlig icke 


proliferativ diabetesretinopati (NPDR), kan ansträngande konditions- eller styrketräning vara 


kontraindicerat med tanke på den förhöjda risken för glaskroppsblödning eller 


näthinneavlossning (14). 


 


Relativa kontraindikationer 


Vid plasmaglukosvärden under 5 mmol/l bör man tillföra kolhydrater innan start av den 


fysiska aktiviteten. 
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Sena komplikationer och fysisk aktivitet 


Perifer neuropati  


Måttligt intensiv träning medför ingen ökad risk. Det är viktigt att se till att rätt skor används 


och att fötterna regelbundet kontrolleras för att identifiera eventuella fotsår (15). 


Autonom neuropati  


Detta tillstånd kan öka risken för skada i samband med fysisk aktivitet genom minskad 


kardiovaskulär adaptation till fysisk träning, risk för postural hypotension, försämrad 


termoreglering, nedsatt syn (främst nattetid) samt ökad risk för hypoglykemier (16).  


Hjärt-kärlsjukdom  


Kardiovaskulär autonom neuropati kan vara en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär död 


och tyst infarkt (17). 


Individer med diabetisk autonom neuropati bör undersökas av kardiolog/internmedicinare och 


eventuellt genomföra ett arbetsprov inför planerad väsentlig förändring av den fysiska 


aktivitetsgraden. 


Diabetesnefropati  


Vid fysisk aktivitet kan albuminutsöndringen ökas. Det finns ingen evidens för att kraftig 


fysisk aktivitet försämrar njurfunktionen, varför det i dag inte finns belägg för några 


restriktioner för fysisk aktivitet (18). 


 


För övriga kontraindikationer hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


 


Behov av medicinsk kontroll 


Vid typ 1-diabetes är regelbundna kontroller hos en diabetolog eller specialist i internmedicin 


1–2 gånger per år och att träffa diabetessköterska 1–2 gånger per år nödvändigt. Beroende på 


den metabola kontrollen kan antalet besök behöva ökas. HbA1c bör tas 3–4 gånger per år och 


årskontroller med screening av diabeteskomplikationer och komorbiditet bör göras årligen. 


 
 


Utvärdering och uppföljning  


Mikro-, meso- och makrocykler är begrepp som används vid fysisk träningsmonitorering (19). 


Mikrocykeln sträcker sig över cirka en vecka, vilket motsvarar hur fysisk träning planerats 


och utförs under denna period. Lämpliga utvärderingsmetoder kan till exempel vara 


träningsdagböcker, anpassade mobilapplikationer samt plasmaglukos. En mesocykel sträcker 


sig över 6–12 veckor, motsvarande tiden för att den förväntade fysiologiska adaptationen ska 


kunna ske. Lämpliga utvärderingsmetoder efter denna period kan till exempel vara 


konditionstester, styrketester och HbA1c. Makrocykler speglar långsiktiga övergripande mål 


med den fysiska träningen, såsom ökad livskvalitet och minskad sjuklighet. Lämpliga 


utvärderingsmetoder för denna period kan till exempel vara olika frågeformulär och 


handledande samtal. För mer detaljerad beskrivning av utvärdering och uppföljning av 


ordinerad fysisk aktivitet, se kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet”.  


 


Funktionstester/behov av hälsokontroll inför träningsstart 


Screening av diabetespatienter före start av träning rekommenderas inte (20). Patienter med 


hög risk för kardiovaskulär sjukdom bör starta med träning på låg intensitet och träna kortare 







FYSS-kapitel Typ 1-diabetes  2015-02-15 


8 


 


pass. Både träningspassens intensitet och duration kan sedan ökas successivt. Hos individer 


med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom kan man överväga att göra ett arbetsprov inför 


träningsstart, se avsnittet ”Relativa kontraindikationer”. 


 


Glukosmonitorering efter träningsstart 


Monitorering av plasmaglukos är mycket viktig vid förändrad fysisk aktivitetsgrad. Mätning 


av plasmaglukos ger endast en momentan bild av glukosvärdet. Det är viktigt att kunna se 


trender och hur snabbt ett glukosvärde förändras. Det finns i dag möjligheter att registrera 


glukosvärdet kontinuerligt under hela dygnet, men denna teknik är ofullständigt undersökt i 


anslutning till fysisk aktivitet. Kontinuerlig glukosmonitorering (CGM) används i dag i 


klinisk verksamhet för att registrera och analysera såväl retrospektiva som realtidsvärden av 


glukosnivåerna. CGM producerar ett glukosvärde var 5:e minut dygnet runt och kan påvisa 


trender såväl som episoder med hypoglykemi och hyperglykemi. Vid CGM mäter man 


interstitiellt glukos som har en tidsfördröjning om 10–15 minuter mot kapillärt glukos (1). 


 


Genom att använda så kallade prediktiva larm kan höga och låga glukosvärden förhindras i 


samband med fysisk aktivitet (1). 


 


Fysisk aktivitetsgrad 


Vid utvärdering och uppföljning av fysisk aktivitetsgrad och fysisk träning bör alltid frekvens, 


duration, intensitet och typ av fysisk aktivitet registreras. Fysisk aktivitet kan registreras på 


flera olika sätt, exempelvis genom aktivitetsdagbok, stegräknare, accelerometer, pulsmätare 


samt olika mobilapplikationer.  


 


Uppföljning av den fysiska aktivitetsgraden sker lämpligast med cirka 12 veckors mellanrum. 


Registrering av den fysiska aktivitetsgraden genomförs under sju på varandra följande dagar i 


nära anslutning till uppföljningstillfället. 


 


Funktion/kapacitet  


Vid förändrad fysisk aktivitetsgrad och fysisk träning är det viktigt att följa upp och utvärdera 


effekterna på fysisk funktion och kapacitet, såsom kondition, styrka, gånghastighet och 


gångsträcka med för dessa avsedda specifika tester. Uppföljning av funktion/kapacitet sker 


lämpligast med cirka 12 veckors mellanrum. 


 


Sjukdomsspecifika markörer 


Lämpliga sjukdomsspecifika markörer att utvärdera och följa upp är plasmaglukos (följs upp 


4–7 gånger per dag), HbA1c (bör följas var 12:e vecka) samt midjemått, midja–höft-kvot, 


vikt, BMI, blodtryck samt lipid status (HDL, LDL och total kolesterol) (följs upp 1–2 gånger 


per år).  


 


Livskvalitet 


Upplevd livskvalitet kan utvärderas och följas upp med hjälp av frågeformulär och 


motiverande samtal, lämpligen 1–2 gånger per år.  
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes  
 


Behandling av typ 1-diabetes med fysisk aktivitet 


Personer med typ 1-diabetes bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet 


för att förbättra glukoskontrollen. Begränsat vetenskapligt stöd (evidensgrad ++). 


  


TYP 1-DIABETES – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 


Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


  Ja  


X   Nej, inget talar för att fysisk aktivitet kan förebygga typ 1-diabetes. 


TYP 1-DIABETES – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  


Evidens: ++ (HbA1c) 
Muskelstärkande fysisk aktivitet  


 


Intensitet* Duration 


minuter/vecka 


Frekvens  


antal 


gånger/vecka 


Antal 


övningar 


Intensitet  


antal 


repetitioner  


Antal 


set 


 


Frekvens  


antal 


gånger/vecka 


Måttlig Minst 150 3–7   


 eller 


Hög Minst 75 3–5 


eller kombinerat 


Att tänka på: 
Mät plasmaglukos före och efter aktivitet, överväg 


att reducera insulindos inför och tillföra 


kolhydrater under och precis efter träning. 


Maximalt två dygn mellan träningspassen. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 


allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga sjukdom?  


 Nej  


X  Ja 


      – Muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


För individer över 65 års ålder, eller för dem som har rörelsehinder/sjukdom rekommenderas 


så mycket fysisk aktivitet som tillståndet tillåter. 


 


Prevention av andra sjukdomar vid typ 1-diabetes 


Sena komplikationer till typ 1-diabetes har inte kunnat visas minska genom fysisk aktivitet, 


däremot kan man inte utesluta att fysisk aktivitet kan påverka kardiovaskulära riskfaktorer 


och därmed minska risken för hjärtinfarkt och stroke. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 
 


Specifika egenskaper hos barn och ungdomar  


En rimlig fråga är varför barn och unga är speciella när det gäller hälsoeffekter av fysisk 


aktivitet. Många av de påvisade och kända effekterna av fysisk aktivitet är likartade oavsett 


ålder, men i vissa fall finns det anledning att lyfta fram vad som är specifikt för barn och 


unga. 


 


Mognads- och tillväxtprocesserna, som i princip pågår fram till cirka 18–20 års ålder, är ofta 


orsaken till de skillnader som finns. En rad kapaciteter och förmågor, till exempel 


syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, koordination och motorik samt mentala aspekter 


utvecklas över tid. En konsekvens av detta är att det är svårt att med precision utvärdera 


effekter av träning hos en ung individ, och att på ett korrekt och meningsfullt sätt särskilja 


dessa från mognad och tillväxt. En annan faktor är ökande kroppsstorlek, vilken medför att 


gränser för övervikt och fetma varierar mellan könen och med ålder upp till cirka 18 år. Att på 


ett korrekt sätt värdera effekter av insatser mot övervikt hos en växande individ kräver 


särskilda överväganden.  


 


En annan konsekvens av mognads- och tillväxtprocesserna är att effekten av träning och 


fysisk aktivitet (”träningsbarheten”) i flera avseenden skiljer sig från vuxnas. Före puberteten 


är exempelvis effekten av konditionsträning avsevärt lägre jämfört med under och efter 


puberteten (1, 2). Effekten av styrketräning är också annorlunda, då styrkeökningar främst är 


ett resultat av ökad neuromuskulär rekryteringsförmåga och inte, som senare i livet (3), även 


genom ökad tvärsnittsarea. Under barn- och ungdomsåren ökar benmineraltätheten och denna 


kan påverkas positivt av viktbärande aktivitet (1). Ett fåtal studier tyder på att motorik och 


koordination kan tränas mer effektivt under barndomen (4), men ytterligare forskning krävs 


innan generella råd om träningsbarheten av grovmotorik kan ges. 


 


En ytterligare följd av mognad och tillväxt är att delar av till exempel kroppens 


stödjevävnader är mer känsliga för skador. Skador (t.ex. frakturer) på tillväxtzonerna i 


rörformade ben och i ryggkotpelaren kan leda till långvariga besvär (5).  


 


Under tonåren befinner sig dessutom den växande individen i en period av personlighets- och 


identitetsutveckling. Här kan fysisk aktivitet ha en positiv betydelse för självkänslan (6, 7). 


Dock kan kroppsideal, prestationskrav och de speciella sociala situationer som exempelvis 
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kan uppstå i idrottssammanhang, bidra till stress och olustkänslor. Att leda unga människor i 


fysisk aktivitet, i synnerhet då ohälsa eller låg fysisk självkänsla föreligger, kräver 


medvetenhet och att hänsyn till detta tas i planering och praktiskt genomförande. Denna 


biopsykosociala utveckling (8) kan också påverka motivet till träning, vad som är roligt och 


vad som är ”socialt gångbart”. För att få individer att delta är anpassning av aktiviteter till 


fysisk, social och psykologisk utveckling alltså viktig.  


 


En ytterligare aspekt är när hälsoeffekterna kan beräknas uppträda. Många av de vanliga 


folksjukdomarna manifesteras i vuxen ålder, men livsstil redan under uppväxten har i många 


fall betydelse (9–11). 


 


 


Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa 


Det finns stora behov av ytterligare studier av sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa i 


åldersgruppen 0–5 år. I den hittills enda publicerade systematiska översikten av hög kvalitet 


bedömdes 18 studier avseende barn mellan 1 månad och 4,9 år uppfylla kraven att inkluderas. 


Ingen metaanalys kunde göras, bland annat beroende på att mätningarna av fysisk aktivitet 


skilde sig alltför mycket mellan studierna. Sammanfattningsvis sågs i den här åldersgruppen 


positivt samband mellan ”hög fysisk aktivitetsgrad/ökad fysisk aktivitet” och gynnsam 


grovmotorisk utveckling, skeletthälsa, kroppssammansättning (oftast mätt som BMI, Body 


Mass Index), psykosocial utveckling (självkänsla, interaktion med andra barn, frånvaro av 


aggressivitet och kognition) samt en gynnsam profil när det gäller indikatorer för framtida 


hjärt-kärlsjukdom/metabol sjukdom (12). I översikten anges att studier gjorda med 


accelerometer visat att barn mellan cirka 1 månad till 2,9 års ålder normalt är fysiskt aktiva i 


medeltal 130 minuter per dag. Det är i dag inte möjligt att ange den exakta mängd 


(frekvens/duration/intensitet) fysisk aktivitet som krävs för att uppnå hälsoeffekter i den här 


åldersgruppen. 


 


I åldersgruppen 6–17 år finns vetenskapliga belägg för positiva samband mellan fysisk 


aktivitet och till exempel skeletthälsa, mental hälsa och självkänsla. Dessa samband har till 


stor del påvisats i tvärsnittsstudier. De som är mer fysiskt aktiva har en bättre hälsa än de som 


är mindre fysiskt aktiva (1, 11, 13–16). Det finns få skäl att tro att barn med diagnoserna 


nedan (se avsnittet ”Effekter av fysisk aktivitet som behandling vid sjukdomstillstånd”) skulle 


ha svagare hälsoeffekt av fysisk aktivitet än barn utan diagnos. Det är ännu på grund av 


bristande evidens inte möjligt att uttala sig om vilken exakt dos och typ av fysisk aktivitet 


som krävs för nedan listade effekter hos friska barn. Däremot har barn och ungdomar med 


övervikt/fetma, högt blodtryck och höga blodfetter studerats i högre utsträckning i såväl 


experimentella studier som tvärsnittsstudier.  


 


 


Allmänna hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar  


i åldern 6–17 år – sammanfattning 
 


Kondition  
Pulshöjande träning är positivt korrelerad till höjd kondition hos ungdomar under och efter 


puberteten. Experimentella studier visar att konditionsträning kan öka konditionen även hos 


barn, dock i mindre grad än hos vuxna (1, 17). Måttligt till starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). 
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I en systematisk litteraturöversikt baserad på 21 kontrollerade experimentella studier har 


denna ordination föreslagits för att förbättra konditionen (direktmätt som maximal 


syreupptagningsförmåga): 


Typ av fysisk träning: Blandning av kontinuerlig träning och intervallträning med stora 


muskelgrupper (exempelvis löpning, simning, cykling).  


Intensitet: Pulsen behöver hos barn och ungdomar vara förhållandevis hög för att uppnå 


effekt, det vill säga i medeltal ≥ 85 procent av maximal puls under passet.  


Duration: 30–60 minuter per gång.  


Frekvens: 3–4 dagar i veckan.  


Träningsperiodens längd: Minst 12 veckor (17).  


 


Muskelstyrka  
Det finns i tvärsnittsstudier ett positivt samband mellan muskelstärkande träning och 


muskelstyrka hos både barn och ungdomar. Sådan styrketräning 2–3 gånger per vecka med 


vilodagar mellan träningstillfällen ökar muskelstyrkan signifikant (3, 11). En aktuell 


metaanalys inkluderande 42 träningsstudier på barn under 18 år tyder på att träningsfrekvens 


(2–3 gånger i veckan) och träningsperiodens längd (minst 8 veckor) har betydelse för 


styrkeökning (3, 18). Måttligt till starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  
 
Intensiteten (tyngden på vikterna/motståndet) hade ingen säkerställd betydelse, sannolikt 


beroende på att ökad styrka hos barn beror på neuromuskulär anpassning, vilken föreligger 


redan vid relativt låg belastning. Vissa svagheter fanns i de inkluderade studierna och det är 


svårt att utifrån dagens kunskapsläge uttala sig om exakt vilken belastningsgrad och 


träningsform som är optimal (11). 


 


Insulinkänslighet  


Effekten av fysisk träning på insulinkänslighet har främst studerats hos barn med övervikt och 


fetma specifikt, men också på blandad population. Samband mellan insulinkänslighet och 


fysisk aktivitet rapporteras i tre översiktsartiklar (19–21). Där anges gynnsamma effekter på 


insulinkänslighet i randomiserade, kontrollerade studier där konditionsträning enbart eller 


konditionsträning i kombination med styrketräning genomförts. Effekter sågs hos såväl 


normalviktiga som överviktiga barn och barn med fetma. Även om konsensus saknas 


avseende den mest effektiva träningsformen, kan det konstateras att den totala dosen av fysisk 


aktivitet har effekt på insulinkänslighet och att detta tycks vara oberoende av viktstatus och 


kondition. Kondition har ett oberoende positivt samband med insulinkänslighet.  


 


Interventionsstudier med konditionsträning har ofta bestått av 3–4 pass i veckan om 45–60 


minuter och med en programlängd om 8 veckor och uppåt. Intensiteten är rapporterad i några 


studier och anges till mellan 50–80 procent av maximal syreupptagningsförmåga. Samma 


resultat återfinns i majoriteten av de longitudinella studier där samband mellan fysisk aktivitet 


(huvudsakligen med objektiv metodik, såsom accelerometri eller pedeometri) eller kondition 


och insulinkänslighet studerats. Måttligt starkt till begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++ till ++).  


 


Det finns bara ett fåtal studier, där effekten av styrketräning på insulinkänslighet undersökts, 


men i två av tre studier visas en effekt oberoende av eventuell samtidig viktnedgång. 


Träningen utgjordes av 10–15 repetitioner med en intensitet mellan 50 och 70 procent av ett 


repetitionsmaximum (1 RM, den maximala vikt man klarar att lyfta en gång genom hela 


rörelsebanan) under två 60-minuterspass per vecka i 12–16 veckor (20, 21). 
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Kardiovaskulär hälsa  


De flesta studier av samband mellan fysisk aktivitet och kardiovaskulär hälsa har genomförts 


på barn med övervikt/fetma. Många av dessa effekter ses oavsett eventuell förändring av 


kroppssammansättning eller vikt.  


Blodtryck  


De flesta experimentella studierna har genomförts på barn och ungdomar som redan har 


övervikt/fetma och/eller högt blodtryck. Konditionsträning tycks ge säkrast 


blodtryckssänkande effekt, men träningens utformning behöver undersökas närmare (1). 


Akuta effekter av fysisk aktivitet på blodtrycket är ofullständigt undersökt hos friska barn (1). 


Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


Blodfetter 


De flesta experimentella studierna har genomförts på barn och ungdomar med övervikt/fetma 


och höga blodfetter. De studier som påvisat effekt har innefattat konditionshöjande fysisk 


aktivitet. Exakt mängd och intensitet behöver närmare undersökas (1, 13). Begränsat 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


I en översiktsartikel (22) påvisas normaliserade lipoprotein- eller HDL-nivåer efter 


konditionsträning. I en metaanalys (23) rapporteras tydliga gynnsamma effekter av 


konditionsträning i kombination med kostrestriktioner på HDL och LDL (för en utförligare 


beskrivning hänvisas till kapitlet ”Fysisk aktivitet vid blodfettsrubbningar”) samt av 


kombinationsträning (styrketräning och konditionsträning) på fasteglukos och insulinnivåer. 


Dessa effekter var större än de som erhölls av enbart kostrestriktioner. Konditionsträning har 


gynnsam effekt på LDL och triglycerider, medan kombinationsträning har gynnsam effekt på 


HDL hos barn med fetma (24). Ren styrketräning tycks inte påverka blodfetter hos barn med 


fetma, trots ökad fettfri massa och sänkt fettmassa (25).  


 


Endotelfunktion  


Ökad fysisk aktivitet påverkar endotelfunktion gynnsamt hos barn med fetma. Måttligt starkt 


till begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++ till ++).  


I en översiktsartikel (26) redovisas signifikanta gynnsamma effekter av huvudsakligen 


konditionsträning på flödesmedierad dilatation (FMD) hos barn med fetma. I en annan 


översiktsartikel påvisas signifikanta effekter på FMD av konditionsträning, men också en 


återgång efter 6 veckor, vilket indikerar att träningen både kan användas för behandling och 


prevention, men måste vara regelbunden (27). 


 


Skeletthälsa 
Friska barn som i experimentella studier utför regelbunden och viktbelastande aktivitet 


(exempelvis hopp, styrketräning, acceleration och inbromsning) har uppvisat positiva effekter 


på benmineraltäthet (1). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).  


Aktiviteten utfördes minst 2–3 gånger i veckan och durationen var 3–60 minuter. 


Träningsperiodens längd var 2 månader till 2 år. Den prepubertala perioden och den tidiga 


puberteten har föreslagits vara den period då skelettet är som mest påverkbart av 


viktbelastande aktivitet (11). Flickors normala inträde i puberteten inträffar tidigast vid 8 års 


ålder och vid 9 år för pojkar. Detta innebär att sådan träning redan i förskolan och lågstadiet 


kan ha betydelse.  
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Mental hälsa 


Studier på samband mellan mental hälsa/ohälsa hos barn och ungdomar (oftast studerat som 


självkänsla, symtom på depression eller ångest) och fysisk aktivitet är ännu förhållandevis få. 


De flesta är observationsstudier, även om experimentella studier finns (6, 7, 28). I de studier 


som redovisats finner man positiva effekter av fysisk aktivitet på självkänsla och 


självuppfattning (6, 7). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


Det är svårt att utifrån dagens kunskapsläge uttala sig exakt om vilken typ och dos av fysisk 


aktivitet som krävs. Långtidseffekter efter avslutade studier är otillräckligt studerade. För 


depression se även särskilt avsnitt under ”Effekter av fysisk aktivitet som behandling vid 


sjukdomstillstånd”.  


 


Skolprestation och/eller kognition  
I tvärsnittsstudier liksom i experimentella studier har man funnit tydliga positiva samband 


mellan kondition eller konditionsträning och skolprestation, men mer sällan direkta, tydliga 


samband mellan grad av total fysisk aktivitet och skolprestation (29, 30). Experimentella 


studier avseende skolprestation och/eller kognition (31–33) visar att de tydligaste effekterna 


på kognitiva förmågor uppnås vid förbättrad kondition (31). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++). 


 


Något mer osäkert är sambandet mellan kognition och total fysisk aktivitet (34, 35). Effekter 


av motorikträning och muskelstyrka är inte tillräckligt undersökta för att slutsatser ska kunna 


dras. De genomförda studierna har generellt metodologiska brister (36). Träningsdoserna är 


sällan angivna, men det är sannolikt att aktiviteten bör vara av konditionshöjande slag, det vill 


säga vara förhållandevis intensiv och utföras flera gånger i veckan. 


 


Viktigt är att trots att man tagit tid från undervisning till fysisk aktivitet inte sett ett negativt 


samband mellan fysisk aktivitet och skolprestation (11).  


 


 


Effekter av fysisk aktivitet som behandling vid sjukdomstillstånd 


Vad gäller behandling av sjukdomstillstånd redovisas nedan tre tillstånd som är vanliga hos 


svenska barn och ungdomar (övervikt och fetma, astma och depression). På dessa områden 


finns tillräcklig vetenskaplig grund för att kunna uttala sig om ett samband mellan fysisk 


aktivitet och dessa tillstånd samt möjliga effekter av fysisk aktivitet på dessa. Vad gäller 


neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autism behövs fler och större studier med 


adekvata kontrollgrupper. Såväl akuta effekter av enstaka pass som effekter av fysisk träning 


under en längre tid behöver undersökas närmare. Detsamma kan även sägas gälla barn och 


vuxna med medfödda och förvärvade hjärtfel, neurologiska funktionshinder, 


muskelsjukdomar med mera. 


Många barn söker vård på grund av kroniska smärttillstånd som huvudvärk och magont. 


Sömnstörningar är också vanliga under tonårstiden. Effekter av fysisk aktivitet på dessa 


hälsoproblem är än så länge ofullständigt kända och mer forskning behövs. 
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Övervikt och fetma 


Bakgrund 


Övervikt och fetma definieras utifrån ålders- och könsspecifika gränser (37), där 


normaliserade avvikelser från gruppens medelvärde uttrycks i antal standardavvikelser (SDS 


eller Standard deviation score). Som gräns för övervikt respektive fetma används värden som 


motsvarar BMI 25 respektive 30 för vuxna (drygt 1 respektive 2,5 standardavvikelser över 


köns- och åldersspecifikt medelvärde) används som gränser upp till 18 års ålder (37). Ett 


alternativt sätt att räkna har gett underlag för köns- och åldersspecifika gränsvärden för 


övervikt respektive fetma (38). 


 


Övervikt och fetma har ökat hos svenska barn under de senaste två decennierna av 1900-talet 


(39). Senare studier talar för att prevalensen av övervikt och fetma inte längre ökar lika snabbt 


(40, 41), och är nu mellan 17 och 25 procent beroende på kön och ålder (42), även om nyare 


data saknas. Övervikt är en konsekvens av långvarig positiv energibalans. Denna balans 


påverkas i sin tur av en rad individuella och sociala faktorer.  


 


Det är vanligt att överviktiga barn och ungdomar och barn och ungdomar med fetma växer 


upp till överviktiga vuxna respektive vuxna med fetma (43). Hos såväl barn som vuxna är 


fetma och övervikt sedan länge associerat till ökad risk för ortopedisk, metabol och 


kardiovaskulär ohälsa, beroende på grad av övervikt och fetma.  


 


Tvärsnittssambandet mellan grad av övervikt eller fetma och fysisk aktivitet är i flertalet 


studier måttligt till svagt. Negativa, men svaga, samband mellan total fysisk aktivitet och grad 


av övervikt eller fetma finns. Liknande gynnsamma samband mellan kondition och grad av 


övervikt och fetma finns också rapporterade (44). Låg total fysisk aktivitet hos barn tycks 


kunna bidra till successiv utveckling av övervikt och fetma (45). Barn med övervikt och fetma 


är minst lika mottagliga för hälsoeffekter av träning som normalviktiga. Effekter av ren 


konditionsträning hos barn med fetma har i en metaanalys påvisats vara god (46), med en 


effektstorlek på 0,46 (Cohen´s d). På samma sätt deltar överviktiga barn och barn med fetma 


minst lika mycket som normalviktiga i de olika interventionsstudier som genomförs, bland 


annat i skolmiljö. I en systematisk översiktsartikel (47) tenderar effekten (uttryckt som 


förändring i total fysisk aktivitet) till och med att vara större hos barn med övervikt eller 


fetma, jämfört med normalviktiga (p = 0,07).  


 


Till skillnad från de relativt svaga tvärsnittssambanden, ses relativt goda effekter av ökad 


fysisk aktivitet på kroppsvikt och i synnerhet kroppssammansättning. Utvärdering av sådana 


behandlingar med BMI-mått kan därför ge en missvisande bild. I en översikt och metaanalys 


(48) baserad på sammanlagt 31 studier i två systematiska översiktsartiklar, rapporteras 


påtaglig nedgång (Cochran’s Q: 0,4–0,5) i andel kroppsfett, men icke-signifikanta 


förändringar i BMI och kroppsvikt. En viktig observation är att viktnedgången är något större 


hos patienter i studier där kost och fysisk aktivitet i kombination utgjort behandling, än hos 


patienter i studier där endast kosten påverkats (23). 


 


Det epidemiologiska måttet ”numbers-needed-to-treat” (NNT) anger hur många som behöver 


ges en behandling för att en person ska nå behandlingseffekt (beroende på ”biologisk 


variation” och det faktum att inte alla väljer att genomföra behandling). Hos överviktiga barn 


respektive barn med fetma är NNT för behandling med fysisk aktivitet cirka 4 respektive 3 


(48). I Sverige finns lågt räknat 200 000 överviktiga barn eller barn med fetma mellan 4 och 
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18 år, varav mellan 50 000 och 75 000 skulle nå sänkt övervikt eller fetma om samtliga 


erbjöds behandling i form av ökad fysisk aktivitet.  


 


Styrketräning har i litteraturen visat sig ha något lägre effekt än konditionsträning på 


metabola och kardiovaskulära riskfaktorer (25). Till viss del kan det förklaras av att 


styrketräning inte är lika väl undersökt som konditionsträning. En annan förklaring är att 


träningen i många studier handlat om ben- och bålträning, där många överviktiga barn och 


barn med fetma redan har god styrka och behandlingspotentialen därför är begränsad. 


Styrketräning kan därför rekommenderas som ett komplement till konditionsträning och då 


inriktas på de övre extremiteterna, axlar, nacke och bröstrygg. 


 


Sammanfattningsvis ses i många studier, men inte alla, små positiva effekter av fysisk 


aktivitet i form av minskad andel kroppsfett hos barn med övervikt/fetma. Måttligt starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 


I de flesta fall har de i studierna ingående barnen utövat konditionsträning, men optimal 


mängd och intensitet behöver undersökas närmare. Det är vidare svårt att utifrån dagens 


kunskapsläge uttala sig om exakt vilken mängd och intensitet av fysisk aktivitet som krävs för 


att förebygga övervikt. Kroppssammansättning och grad av fysisk aktivitet har mätts på 


många olika sätt vilket försvårar bedömningen (1, 13).  


 


För effekter på blodtryck, blodfetter och endotelfunktion, se kapitlets inledande avsnitt 


”Allmänna hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar 6–17 år”.  


 


 


Astma 


Bakgrund  


Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Inflammationen är associerad med 


hyperreaktiva luftvägar innebärande svullna slemhinnor, sammandragning av luftvägarna och 


slembildning. Detta leder till återkommande episoder av pip i bröstet, andfåddhet, lufthunger 


och hosta. I de flesta studier av fysisk aktivitet och astma definieras astma som ”av patienten 


typiska uppgivna symtom” och/eller diagnos ställd av läkare. Det senare har bedömts mer 


tillförlitligt (49).  


 


Astma är vanligt. Cirka 10 procent av barn i tidiga tonåren är drabbade, något färre under åren 


kring skolstart (49).  


 


Sammantaget finns inga entydiga belägg för att konditionen hos barn och ungdomar med 


astma skulle vara sämre än hos barn utan astma (50).  


 


Akuta effekter 


Fysisk aktivitet kan utlösa astmasymtom hos astmatiker, och det kan vara det enda tillfälle då 


de upplever symtom. De ansträngningsutlösta besvären kommer under eller några minuter 


efter fysisk aktivitet. Symtomen är hosta, kraftig andfåddhet, slemmig andning och ibland 


pipighet i bröstet. En del upplever mest besvär efter ansträngning.  


 


Patogenesen bakom ansträngningsutlöst astma är inte helt klarlagd, men ökad andhämtning 


och därmed följande förändringar i luftvägens fysiologi antas vara orsaken (51). Här finns 


också individuella skillnader. Vanliga utlösande faktorer är kall torr luft, pollen, damm, 
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långvarig klorexposition och tobaksrök. En pågående inflammation i luftvägen vid 


luftvägsinfektion eller kronisk exposition för pälsdjur eller pollen hos individer med allergisk 


astma kan ytterligare försämra tillståndet. Även inflammation i näsan med nästäppa (rinit) kan 


förvärra symtomen, eftersom individen då tvingas andas med öppen mun och inte kan utnyttja 


näshålans viktiga fuktande och värmande effekt på inandningsluften.  


 


Många idrottare utövar sin sport framgångsrikt trots astmadiagnos. Samtidigt är många barn 


och ungdomar med astma rädda för att få besvär vid fysisk ansträngning. De anpassar sig 


genom att avstå, eller genom att välja mindre fysiskt ansträngande aktiviteter eller positioner. 


Det är viktigt att fråga barnet/ungdomen om aktivitetsvanor och symtom i samband med 


fysisk aktivitet. En dålig/nedsatt fysisk kondition kan naturligtvis ytterligare bidra till kraftig 


andfåddhet vid fysisk ansträngning. I oklara fall kan ett ansträngningstest hos fysioterapeut 


klargöra vilken typ av andningsbesvär det rör sig om. Barn med astma tolkar ofta sina besvär 


under ansträngning som utlösta av astman, men andra orsakssamband kan finnas (vocal cord 


dysfunction (52), exempelvis nedsatt kondition, hjärtproblem [ovanligt hos barn] eller anemi).  


 


Långtidseffekter 


Huruvida regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga astma är inte säkerställt (53). Aerob 


fysisk träning ökar dock konditionen hos barn och ungdomar med astma (50, 54). Starkt 


vetenskapligt underlag (evidensstyka ++++). 


 


I studier som visat gynnsam effekt har intensiteten, liksom hos friska barn, varit 


förhållandevis hög. Total träningstid under en vecka har varit minst 120 minuter uppdelat på 


2–3 tillfällen. Sammanlagt har träningsperioden varat minst 3 månader (50). Simning har 


särskilt studerats (55).  


 
I aktuella systematiska litteraturgenomgångar har man inte kunnat påvisa några entydiga 


effekter av fysisk träning på medicinförbrukning eller antalet episoder med försämrad 


astmakontroll, även om sådana kan ses i vissa enskilda studier (50, 55, 56). Även effekten på 


ansträngningsutlösta astmabesvär är oklar. Viss data tyder på att aerob träning minskar 


förekomsten av dessa besvär hos dem som innan träningsperioden har mycket 


ansträngningsutlöst astma (50). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Vad gäller livskvalitet behövs fler studier och det är oklart om eventuella effekter har enbart 


med en ökad fysisk kondition att göra (56). Effekten av aerob träning på lungfunktionen är 


svårbedömd eftersom beskrivningarna inte är enhetliga. Förändringar av FEV1,0  och PEF har 


kunnat påvisas i vissa sammanställningar (55) men inte i andra (50, 56). Även förändringar 


eller betydelsen av uppmätta förändringar i inflammatoriska parametrar i luftvägarna är 


svårbedömda (57).  


 


Risker med fysisk aktivitet vid astma 


Hos patienter med stabil astma finns inga allvarliga risker med fysisk träning (se tidigare (50, 


54–56). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


Barn och ungdomar med astma bör få mognadsanpassad information om åtgärder vid 


ansträngningsutlösta besvär och hur dessa kan förebyggas (se avsnittet ”Rekommenderad 


fysisk aktivitet för barn och ungdomar”).  
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Depression  


Bakgrund 


För en fördjupad bakgrund om depression hänvisas till kapitel ”Fysisk aktivitet vid 


depression” och Läkemedelsverkets sammanfattning (58). Viktigt är dock att betona att de 


diagnostiska systemen DSM-IV (DSM-5 under introduktion i Sverige) och WHO:s ICD-10 


har anpassats specifikt till barn och ungdomar. Vid depression under uppväxtåren är 


ospecifika symtom som magsmärtor, separationsångest, mörkrädsla, huvudvärk, bröstsmärtor, 


trötthet, irritation och sömnsvårigheter vanliga, och bilden varierar med åldern. Deprimerade 


förskolebarn har till exempel ofta ont i magen, medan tonåringar kan uppge huvudvärk och te 


sig irriterade. Vid bedömning och utredning ingår en noggrann sjukhistoria (anamnes) och en 


klinisk undersökning. Information om skolsituation, familjesituation, kamratförhållanden med 


mera, bör hämtas in. Skattningsskalor särskilt anpassade för olika åldersgrupper används 


också. Först därefter kan en sammanvägd bedömning göras (58). 


 


Prevalensen av egentlig depression hos tonåringar är 5–6 procent och hos skolbarn och 


förskolebarn knappt 1 procent. Före puberteten är depression lika vanligt oavsett kön, men 


från pubertetens början och framåt drabbas fler flickor än pojkar (58) 


 


Rekommenderad behandling av depression hos barn och ungdomar i Sverige inleds alltid med 


noggrann kartläggning av barnets livs- och relationssituation, och båda föräldrarna bör om 


möjligt engageras. Depression ska behandlas inom verksamheter med kompetens för detta. 


Råd om livsstilsförändringar ges. Bland dessa nämns en återetablering av normal dygnsrytm 


om denna är störd. Regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas, liksom bra kost och 


drogfrihet. Om depressionen bedöms bero på psykosociala problem (exempelvis mobbning 


eller andra missförhållanden) inriktas behandlingen främst mot att åtgärda dessa (58).  


För barn över 8 år finns visst vetenskapligt stöd för kognitiv beteendeterapi av olika slag. Det 


finns i dag inga läkemedel godkända i Sverige för behandling av depression hos barn och 


ungdomar. Vid medelsvår och svår depression kan detta dock vara indicerat i tillägg till andra 


interventioner. I dessa fall är läkemedel inom SSRI-gruppen bäst dokumenterade (58). 


 


Akuta effekter 


Det saknas tillräckliga data avseende akuta effekter av enskilda pass av fysisk aktivitet på 


depressiva symtom hos deprimerade barn och ungdomar. 


 


Långtidseffekter  


Sambandet mellan fysisk aktivitet och mental hälsa hos barn och ungdomar har 


huvudsakligen undersökts i observationsstudier, även om experimentella studier förekommer 


(1, 6, 7, 28). Sammantaget ses ett svagt positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet 


och frånvaro av depressionssymtom (det vill säga mindre förekomst av sådana, enligt 


skattningsskalor som exempelvis Becks skattningsskala). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensgrad ++). 


 


I de flesta experimentella studier där effekter på depressionssymtom har undersökts är det 


aerob aktivitet som utförts, men i ett fåtal har i stället styrketräning genomförts (1, 6, 7, 28). 


De experimentella studierna skiljer sig mycket åt avseende passens duration (20–90 minuter), 


frekvens (2–5 gånger per vecka), intensitet (låg–hög) och studielängd (6–40 veckor). 


Deltagarnas totala fysiska aktivitetsgrad är sällan angiven och träningen har organiserats på 


olika sätt. Studiedeltagarna har varit en grupp ur den allmänna befolkningen eller utgjorts av 


”riskgrupper” för att utveckla depression (till exempel överviktiga barn eller barn med fetma). 
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Sammantaget är alltså det vetenskapliga underlaget ännu för svagt för att man ska kunna ange 


vilken exakt typ och dos av fysisk aktivitet som förebygger och/eller behandlar depression 


hos barn och ungdomar med eller utan andra riskfaktorer för depression. Huruvida fysisk 


aktivitet är mer effektivt än läkemedelsbehandling och/eller andra terapiformer är inte heller 


tillräckligt undersökt. Långtidseffekterna behöver också klarläggas.  


 


 


Generella risker med fysisk aktivitet hos barn och ungdomar  


Vissa grupper barn och ungdomar är fysiskt aktiva på måttlig till hög nivå flera timmar varje 


dag, oftast i form av organiserad idrott. Hälsoeffekter av fysisk aktivitet uppnås redan vid 


avsevärt mindre mängd och lägre intensitet än frekvent idrottsträning med hög intensitet. För 


att uppnå de positiva effekterna av fysisk aktivitet och undvika skador och överträning krävs 


adekvat återhämtning (vilodagar, sömn, mental återhämtning) och ett tillräckligt närings- och 


energiintag. Organiserad fysisk aktivitet ska vara anpassad till individens motoriska och 


biologiska status och behov, samt psykologiska och sociala utveckling (8). 


 


I en litteraturgenomgång inkluderande kvinnliga och manliga unga gymnaster inom artistisk 


gymnastik (de flesta under 14 år) rapporteras gymnaster som går vidare till elitnivå vara något 


kortare och senare i sin kroppsliga mognad än jämnåriga (59). Effekter på slutlängden har 


enbart studerats i begränsad utsträckning, och man kan ännu inte säkert uttala sig om den. En 


selektion av kortare och sent mognande individer föreslås hittills förklara mönstret. Fler 


studier behövs, där exempelvis träningsmängd och nutrition är bättre beskriven, och där man 


följer ungdomarna tills de vuxit färdigt.  


 


Unga idrottare med täta och långa träningspass kan få svårigheter att täcka energi- och 


näringsbehovet. Attityder hos tränare och föräldrar och oundviklig exponering för media kan 


dessutom hos sårbara individer leda till ”viljemässig” energibrist genom ett lågt energiintag 


och eller ett excessivt idrottande. Detta kan hos flickor leda till utebliven menstruation, sen 


pubertet och i förlängningen tillväxtstörningar och osteoporos (60). Ätstörningar inom 


idrotten behöver förebyggas och upptäckas tidigt, och även här är kunskap viktig hos alla som 


möter unga idrottare (61).  


 


De flesta barn och ungdomar som söker vård på grund av skador i Sverige har skadat sig 


under idrottsutövning. Det totala antalet skador under fysisk aktivitet bör dock sättas i relation 


till total tid som barn är idrottsaktiva. Det senare är svårt att mäta, eftersom aktiviteter utövas 


såväl organiserat som oorganiserat. Olika aktiviteter har sannolikt olika skadepanorama och 


individen kan vara olika känslig i olika skeden av den biologiska och motoriska utvecklingen. 


En sådan period kan vara den snabba pubertetsspurten, då tillväxtzonerna i skelett och diskar 


kan antas vara mer känsliga för felaktigt utförda rörelser vid hög kraftutveckling. Korrekt 


utförd styrketräning har dock föreslagits vara skyddande mot idrottsrelaterade skador (62). 


 


Under 2007–2009 skadades 60 000 barn årligen i samband med idrottsutövning (63). Dessa 


siffror utgörs av de som sökte akutmottagning eller jourcentral vid sjukhus. De flesta 


skadorna inträffade under fritiden, men en femtedel inträffade under skoltid. Sex av tio av 


dessa var pojkar och de flesta (85 %) var äldre än 10 år. Oftast skadades barnen på 


idrottsanläggningar. Flest skadade sig under fotboll, men det är också den idrott som flest 


barn och ungdomar utövar i Sverige. Även skador i samband med slalom eller snowboard var 
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vanliga hos både pojkar och flickor. För detaljer rekommenderas läsning av Socialstyrelsens 


rapport ”Skador bland barn i Sverige” (63).  


 


Idrottsträning och tävling ska vara upplagd på ett sätt som minimerar skaderisker. Mer 


kunskap behövs och den kunskap som finns behöver spridas till barn och ungdomar och alla 


som organiserar idrott för dem. Detta inbegriper till exempel idrottsklubbar, skola och 


föräldrar. Skador kan förslagsvis förebyggas på flera nivåer, exempelvis genom utbildning av 


tränare och ledare inklusive attitydförändringar bland annat när det gäller behov av specifikt 


skadepreventiva övningar och återhämtning samt adekvat närings- och dryckesintag under 


tränings- och tävlingsdagar och mellan träningspass. Därutöver kan regelfrågor behöva ses 


över samt underlag och utrustning anpassas till idrottsutövarna. Dessutom kan en individuell 


läkarundersökning utföras för att identifiera lämpliga åtgärder för att hos den idrottande 


individen förebygga skador och ge förslag på anpassad fysisk aktivitet eller 


rehabiliteringsträning. Under idrottsevenemang och tävlingar bör medicinskt kunniga 


personer närvara.  


 


En detaljerad redogörelse för idrottsskador hos barn och ungdomar och hur dessa kan 


förebyggas ryms inte inom detta kapitel. För ytterligare läsning hänvisas till litteraturen, se 


referens (64, 65). När det gäller den spontana oorganiserade fysiska aktiviteten skulle 


exempelvis en översyn av infrastrukturen med säkrare cykelvägar, vara positivt i 


sammanhanget.  
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Rekommenderad fysisk aktivitet för barn och ungdomar 


Rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och ungdomar är framtagna av 


Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. 


 


Fysisk aktivitet kan innefatta aktiv transport (gå/cykla), lek och utforskande av omgivning 


och natur på fritid och raster samt spontan eller organiserad idrott och motion. För att främja 


fysisk och mental hälsa och fysisk kapacitet under uppväxtåren, och möjligen påverka 


framtida hälsa samt minska risken för att utveckla vissa kroniska sjukdomar i vuxenlivet, 


rekommenderas följande:  


 


Barn 0–5 år 


Barn i denna ålder är fysiskt aktiva som en del i utforskandet av omvärlden och sig själva. 


Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas, och endast i 


undantagsfall begränsas. Detta kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt 


utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion.  


 


Barn och ungdomar 6–17 år 


Alla barn och ungdomar ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster uppnås vid 


sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. 


 Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till 


hög. Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en 


markant ökning av puls och andning.  


 Fysiska aktiviteter som ger en markant ökning av puls och andning (hög intensitet) bör 


ingå minst 3 gånger i veckan.  


 Muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst 3 gånger i veckan. 


Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp. 


 Barn och ungdomar som på grund av sjukdomstillstånd eller funktionshinder inte kan 


nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella 


råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande 


fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska.  


  Även om dosen av fysisk aktivitet får anses osäker, kan 60 minuters daglig fysisk 


aktivitet öka sannolikheten för att individen uppnår någon eller flera av de positiva 


hälsoeffekterna. Större hälsovinster uppnås om dosen av fysisk aktivitet ökas 


ytterligare. Detta kan ske exempelvis genom ökat inslag av aktiviteter som utförs med 


hög intensitet eller genom att öka antalet minuter per vecka. 


 


På grund av enkelheten är ”antal steg per dag” ett attraktivt mått att skatta aktivitet. I 


litteraturen finns förslag på hur många steg per dag som kan anses tillräckligt. Begränsad 


evidens (66) finns för att överföra rekommendationerna om 60 minuters måttlig till intensiv 


fysisk aktivitet till ett visst antal steg om dagen (över 10 000 steg/dag för barn i förskoleålder 


och över 11 000–14 000 för äldre barn, beroende på kön). Emellertid saknar i princip mått på 


antal steg koppling till intensitet, vilket är en brist då intensitet i många fall är central för 


effekter på hälsa hos barn. Därför föreslås att stegräknare inte används för att skatta om ett 


barn uppnår rekommendationer. Däremot har stegräknare en funktion när det gäller att mäta 


en individs totala fysiska aktivitet över tid. 
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Förslag till anpassning av rekommendationer om fysisk aktivitet 


Oavsett förutsättningar och pågående sjukdomar har barn och ungdomar behov av fysisk 


aktivitet. Av det skälet kan individuell anpassning av generella rekommendationer behövas 


för barn och unga med pågående sjukdomstillstånd eller funktionshinder. Nedan ges förslag 


på sådan anpassning för några grupper. Behandlande läkare eller fysioterapeut kan i övriga 


fall ge lämpliga individuella råd. Kunskapsfältet när det gäller anpassad fysisk aktivitet för 


barn är under uppbyggnad. 


 


Övervikt och fetma 


För överviktiga barn och barn med fetma är durationen på det enskilda träningspasset 


sannolikt av större betydelse än för normalviktiga barn. Litteraturen talar för att ett 60 minuter 


sammanhållet träningspass, 3 gånger i veckan (intensitet cirka 75 % av maximal 


hjärtfrekvens) ger gynnsamma effekter på blodfetter och en ökad insulinkänslighet hos dessa 


barn (21, 24). Om man under 60 minuter utför en kombination av styrketräning och 


konditionsträning, bör den senare ha en något högre intensitet (> 75 % av maximal 


hjärtfrekvens). Endast styrketräning tycks ha något mindre effekt på blodfetter hos 


överviktiga/feta barn (25).  


 


I många fall görs avbrott i träningen, men positiva effekter på till exempel insulinkänslighet 


försvinner inte om avbrotten är kortare än cirka 3 veckor (21). Litteraturen ger inte ännu stöd 


för utformningen av växlingen i träningen på liknande sätt som vid prestationsträning (det vill 


säga att träningsveckor varvas med viloveckor). Mer kunskap om det skulle vara värdefullt 


vid rådgivning och uppföljning.  


 


Utformningen av träning kan skilja sig från den som föreslås till normalviktiga, då 


ortopediska besvär, alternativt vikten i sig, försvårar exempelvis gång, löpning eller 


cirkelträning (aerobics eller andra gympaformer) som träningsform. Förslag på alternativ är 


av dessa skäl cykling eller spinning samt simning eller vattengympa när det gäller 


konditionsträning, men råd ska ges på individuell basis. För barn och ungdomar med fetma är 


det särskilt centralt med successiv ökning av träningsvolym och intensitet. 


 


Det är också viktigt att betona att även om man inte ser en viktnedgång (alternativt sänkt 


BMI) finns det andra viktiga effekter på hälsan som sannolikt är av betydelse för framtida 


vuxenhälsa (exempelvis insulinkänslighet, blodfetter, kroppssammansättning och kondition).  


 


Astma 


Barn med astma behöver träna under former som minimerar astmabesvären. För detaljerade 


råd hänvisas till rekommendationer från Svenska Barnläkarföreningens (BLF) sektion för 


barn- och ungdomsallergologi (www.blf.net).  


 


Följande råd kan sammanfattningsvis ges till barn och ungdomar med känd astma: 


1. Luftrörsvidgande medicin tas cirka 15 minuter före träningspasset. 


2. Uppvärmning i cirka 10–15 minuter med successiv höjning av pulsen rekommenderas. 


Glöm inte nedvarvningen, som bör pågå 5–10 minuter och innehålla övningar som 


långsamt sänker pulsen. 


3. Inled (efter uppvärmningen) gärna passet med intervallträning (duration på 


intervallerna kan vara några minuter).  


4. Om besvär uppkommer: ta luftrörsvidgande medicin och varva ned ordentligt. Om 


besvären är svårare rekommenderas vila sittande med armarna mot knäna. 



http://www.blf.net/
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5. Om besvären är svårare och luftrörsvidgande inte hjälper, upprepa medicinering och 


tillkalla medicinsk hjälp.  


 


I behandlingen av astma ingår att ge anpassad information och kunskap om åtgärder vid 


eventuella besvär under kraftig ansträngning. Barnet/ungdomen behöver lära sig att hantera en 


sådan situation. I BLF:s rekommendationer betonas också vikten av att få barnen att acceptera 


att de kan få lite astmabesvär vid kraftig ansträngning, och känna sig trygga med vad de ska 


göra. Här kan dessutom utbildning och lättillgänglig information till idrottslärare och 


idrottsledare vara en ytterligare åtgärd av betydelse.  


 


Vissa typer av fysisk aktivitet tenderar att vara mer besvärliga för astmatiker än andra 


aktiviteter. Detta gäller till exempel löpning. Cykling är ofta lättare medan simning brukar 


utlösa minst symtom. Torr och kall luft kan vara ett problem som delvis kan avhjälpas med 


värmeväxlare om sådan tolereras. För barn och ungdomar som vistas i simhall i samband med 


idrottsutövning (simning/vattenpolo och liknande sporter) kan luftrörsvidgande i sprejform 


provas om pulverinhalatorer inte har förväntad effekt. Det är dock givetvis viktigt med 


instruktion vid eventuellt byte av inhalator.  


 


Under pollensäsong fungerar det ofta bättre med inomhusidrott. Det är viktigt att behandla 


eventuell nästäppa eftersom munandning förvärrar astmabesvären. Hyposensibilisering 


(”allergivaccination”) kan vara indicerat om optimal läkemedelsbehandling och ovanstående 


praktiska råd inte hjälper.  


 


Som nämnts har en del personer enbart besvär vid ansträngning. Det är viktigt att säkerställa 


att grundsjukdomen är välreglerad och att rätt diagnos har ställts (se avsnittet ovan om astma)! 


Vid ansträngningsutlösta besvär med hosta och lufthunger eller kraftig trötthet, där adekvat 


medicinering och ovanstående råd inte har effekt, bör andra diagnoser övervägas.  


 


Potentiella effekter av skolinterventioner 


När en tidigare inaktiv person uppmanas att öka sin fysiska träning är det vanligt att denna 


ökning kompenseras genom att andra fysiska aktiviteter minskar. Fenomenet kallas ”Activity 


Stat” och förekommer även hos barn och ungdomar (47). Detta innebär att en ökning av 


antalet fysiskt aktiva timmar i till exempel skolan inte automatiskt hos alla ger en ökning av 


den totala fysiska aktiviteten och de hälsoeffekter som följer med det. Å andra sidan ses 


specifika effekter på exempelvis insulinkänslighet och kondition först vid träning med högre 


intensitet, vilket motiverar sådan regelbunden träning för alla barn och ungdomar. 


Viktbelastande aktivitet är viktig för att erhålla positiva effekter på skelettet. Dessutom 


kommer de barn som innan interventionen är helt inaktiva att öka även sin totala fysiska 


aktivitetsgrad.  
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 
 


 Aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet kan öka den fysiska kapaciteten, fysiska 


aktivitetsnivån samt minska dyspnén under arbete hos individer med KOL, oavsett 


sjukdomens svårighetsgrad.  


 De allmänna aktivitetsrekommendationerna kan följas, men med specifik 


uppmärksamhet på andningsteknik, syrgasmättnad, blodtryck (systoliskt och 


diastoliskt), hjärtfrekvens samt BMI. 


 Personer med KOL bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för 


att förbättra fysisk aktivitetsnivå, aerob kapacitet, muskelstyrka och hälsorelaterad 


livskvalitet. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  
 


Definition 
Med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) avses här personer som har förhindrat flöde i 


sina luftvägar trots optimal luftrörsvidgande behandling. Detta mäts med spirometri, och 


konstateras då kvoten mellan forcerad exspiratorisk volym är under en sekund (FEV1) och 


forcerad vitalkapacitet (FVC), det vill säga FEV1 / FVC, är lägre än 0,7 efter luftrörsvidgande 


medicin. 


 


Förekomst  


Prevalensen av KOL i de nordiska länderna är 17 procent hos personer äldre än 40 år (1). Det 


finns inga stora könsskillnader. Prevalensen bland 45-åriga rökare är 5 procent och därefter 


stiger den till 25 procent bland rökare som är 60 år och 50 procent bland rökare som är 75 år 
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(2, 3). Drygt hälften (57 %) har lindrig KOL, 37 procent medelsvår, 5 procent svår och 1 


procent mycket svår KOL (2). Prevalensen av KOL hos personer över 40 år i världen är 7–12 


procent (4). Underdiagnostiken vid KOL är dock stor både i Sverige och internationellt. 


Enligt WHO beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken är 2030.  


 


Orsak/riskfaktorer  


KOL orsakas huvudsakligen av rökning, men sjukdomen kan även uppkomma hos icke 


rökare. Stigande ålder, ärftlighet, låg socioekonomisk grupp, yrkesmässig exponering för 


industriella luftföroreningar, stadsmiljö och förbränningsgaser inomhus i primitiva bostäder 


ökar risken för att utveckla sjukdomen (2). Alfa-1-antitrypsinbrist är en genetisk riskfaktor för 


KOL.  


 


Det föreligger ett tydligt dos–respons-förhållande, det vill säga ju fler ”rökår”, desto större 


risk för att utveckla KOL. I Sverige utvecklar cirka 50 procent av rökarna KOL (3). Kvinnor 


med samma rökexponering som män löper större risk att utveckla sjukdomen.  


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


KOL är en progressiv inflammatorisk sjukdom som orsakar strukturella förändringar i 


perifera luftvägar och lungvävnad, främst beroende på den retning (epitelskada) som 


tobaksrökning ger upphov till (5). De strukturella förändringarna är irreversibla. De perifera 


luftvägarna blir förträngda (ökad luftvägsresistans) och får en ökad tendens till kollaps, 


medan emfysemet (destruktion av alveolarväggarna) leder till minskade möjligheter till 


gasutbyte och en nedsatt elastisk återfjädring. I ett senare skede av sjukdomen sker en 


förtjockning av kärlväggarna i lungkretsloppet (fibrotisering), som dels påverkar gasutbytet 


negativt och kan medföra såväl hypoxi (låg syrgashalt) som hyperkapni (hög koldioxidhalt), 


dels bidrar till ett förhöjt blodtryck i lungkretsloppet, pulmonell hypertension, vilket kan leda 


till en högersidig hjärtsvikt, cor pulmonale. 


 


Vid svår KOL uppkommer dynamisk kompression av luftvägarna i samband med utandning, 


vilket leder till att personen omedvetet behåller en större mängd luft i lungan och på så vis får 


ett förhöjt andningsmedelläge (hyperinflation). Detta medför ett ökat andningsarbete eftersom 


andningsmusklerna får arbeta på ett ogynnsamt sätt (inspiratorisk muskelförkortning, mest 


uttalad i diafragma) (6). Vid fysisk aktivitet kan inte den normala andningen (tidalandningen) 


öka på grund av hyperinflation, som leder till att andningsfrekvensen stiger snabbt och 


individen upplever dyspné och kan inte fortsätta aktiviteten.  


 


Förutom lung- och kärlpåverkan är även andra organ och system i kroppen påverkade vid 


KOL (7). Den perifera skelettmuskelfunktionen är försämrad, hjärtfunktionen nedsatt, 


hormonstatus förändrat (bl.a. sänkta nivåer av androgener) och energiomsättningen ökad. Den 


perifera skelettmuskulaturen uppvisar både strukturella och biokemiska förändringar; minskad 


muskelmassa, låg andel typ I-fibrer (oxidativa) och hög andel typ II-fibrer (glykolytiska), 


minskad kapillärtäthet och minskad oxidativ enzymaktivitet (8). De bakomliggande orsakerna 


till den försämrade muskelfunktionen omfattar muskelhypotrofi, minskad neural aktivitet på 


grund av låg fysisk aktivitetsnivå, ökad mängd intramuskulär bindväv, hypoxi, hyperkapni, 


lokal och systemisk inflammation, ökad oxidativ stress och malnutrition. Dessutom kan intag 


av orala kortikosteroider, som kan vara en del av den farmakologiska behandlingen, ge 


upphov till steroidmyopati (9).  
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Vanliga symtom 


I ett tidigt skede av sjukdomen är långvarig hosta, ökad sekretproduktion och dyspné vid 


aktivitet vanliga symtom. I senare skeden är dyspné i vila samt uttalad trötthet 


kardinalsymtomen.  


 


Diagnostik  


Diagnosen ställs vid en lungfunktionsundersökning (dynamisk spirometri) efter inhalation av 


luftrörsvidgande läkemedel. Under förutsättning att kvoten FEV1 / FVC är lägre än 0,7 indelas 


sjukdomen i stadium 1 (FEV1 > 80 % av förväntat värde), stadium 2 (FEV1 = 50–80 % av 


förväntat värde), stadium 3 (FEV1 = 30–50 % av förväntat värde) och stadium 4 (FEV1 < 30 % 


av förväntat värde). Eftersom svårighetsgradering enbart baserad på lungfunktionsmått inte 


ger en helt rättvis bild av sjukdomen ska bedömningen även baseras på symtom och risk för 


försämringar (exacerbation) (10). 


 


Sjukdomsförlopp  
KOL är en progressiv sjukdom. Den kan hindras i sin utveckling genom rökstopp. 


Lungfunktionen kan dock inte förbättras och sjukdomsförloppet brukar beskrivas som en 


nedåtgående spiral. Symtomen kommer ofta smygande och kan börja med dyspné vid måttlig 


fysisk ansträngning. Personer med KOL sänker sin fysiska aktivitetsnivå och förlorar därmed 


fysisk kapacitet.  


 


Eventuell samsjuklighet av betydelse 


KOL är ofta förenad med andra sjukdomar (komorbiditet) såsom kardiovaskulär sjukdom 


(hypertension, koronarinsufficiens, hjärtsvikt och arytmier), metabola tillstånd 


(hyperlipidemi, diabetes, osteoporos och osteoartrit), skelettmuskeldysfunktion, anemi, 


infektioner, sömnapné, njurinsufficiens, sväljinsufficiens, gastroesofageal reflux, lungcancer, 


ångest, depression och kognitiv dysfunktion (11). Närvaron av en eller flera komorbiditeter är 


förenad med fler sjukhusinläggningar och högre mortalitet.  


 


Prognos  
Personer med en låg fysisk aktivitetsnivå (12) och/eller fysisk kapacitet (utvärderat med 6-


minuters gångtest) (13) har en sämre prognos. Fysisk aktivitetsnivå är den variabel som 


starkast kan predicera mortalitet (12). Personer med upprepade exacerbationer, hypoxi, 


nedsatt lungfunktion, pulmonell hypertension, undervikt (BMI < 22 kg/m
2
), komorbiditet och 


de som fortsatt röker har även de en sämre prognos. Det är en stor individuell variation i hur 


fort olika patienter förlorar sin lungfunktion. Somliga kan helt bromsa upp sin förlust av 


lungfunktion vid ett rökstopp, medan andra förlorar lungfunktion i snabb takt (14). Dock kan 


patienterna genom fysisk träning och ökad fysisk aktivitetsnivå förbättra sin fysiska kapacitet 


och leva ett bättre liv. 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Rökstopp är den mest effektiva behandlingen vilken medför minskade symtom och minskad 


mortalitet. Interdisciplinär rehabilitering som omfattar aerob och muskelstärkande fysisk 


aktivitet, utbildning samt kostöversyn förbättrar fysisk kapacitet, livskvalitet och dyspné. 


Rehabilitering sker oftast i stabilt skede av sjukdomen, men bör även alltid ges i direkt 


anslutning till en exacerbation (15). Den farmakologiska behandlingen omfattar 


luftrörsvidgande läkemedel samt steroider i inhalationsform. Läkemedlen minskar symtom, 


ökar fysisk kapacitet samt minskar antalet exacerbationer. Patienten bör profylaktiskt ta 


influensa- och pneumokockvaccin. Oxygenbehandling i hemmet, vilket ökar livslängden, ges 
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till de patienter som har hypoxi i vila. Lungvolymsreducerande åtgärder via kirurgi eller 


ventilbehandling kan också förekomma. 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid KOL  
 


Akuta effekter  
Förutom en ökning av hjärtfrekvens och systoliskt blodtryck ökar andningsfrekvensen snabbt 


under fysisk aktivitet. Möjligheten att öka tidalandningen är begränsad, vilket leder till snabbt 


ökad dyspné. Det sker också en snabb och uttalad förhöjning av blodlaktatnivåerna, vilket 


speglar tidig trötthet i skelettmuskulaturen.  


 


Långtidseffekter 


Ventilationsförmågan (lungfunktionen) påverkas inte av aerob och muskelstärkande fysisk 


aktivitet. Däremot leder aerob fysisk aktivitet och muskelstärkande fysisk aktivitet till att 


patienterna mer optimalt kan utnyttja den lungfunktion de har. Aerob fysisk aktivitet leder till 


förbättrad hälsorelaterad livskvalitet samt minskad ångest och depression (16, 17). Daglig 


fysisk aktivitet såsom promenader eller stavgång leder också till att den totala tid en person är 


fysiskt aktiv ökar (18, 19). Effekt av aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet på mortalitet 


har ännu inte undersökts. Dock kan man anta att en ökning av fysisk aktivitetsnivå är positivt, 


då aktivitetsnivån är den starkaste prediktorn för mortalitet.  


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Kombinationen av aerob fysisk aktivitet för nedre extremiteterna och muskelstärkande fysisk 


aktivitet för övre och nedre extremiteter leder till ökad aerob kapacitet och muskelstyrka hos 


individer med KOL (20). Både gång- och cykelträning leder till ökad aerob kapacitet, 


gångträning ger dock en större förbättring av gångförmågan. Aerob och muskelstärkande 


fysisk aktivitet som genomförts i bassäng leder till en ökad aerob fysisk kapacitet och 


hälsorelaterad livskvalitet (21). Aerob fysisk aktivitet i intervallform (från 30 sekunders till 3-


minuters intervaller) har samma positiva effekter som kontinuerlig träning (22). 


Muskelstärkande fysisk aktivitet för både armar och ben ökar muskelstyrkan (23). Muskulär 


uthållighet, det vill säga träning som genomförs med lägre belastning och fler repetitioner än 


vid sedvanlig muskelstärkande fysisk aktivitet, leder till förbättrad gångförmåga och 


funktionell fysisk förmåga i övre extremiteter (24). Träning av balans med övningar i stående, 


gående och förflyttningar i tillägg till sedvanlig träning leder till förbättrad balans (25). 


 


Träning med syrgas kan leda till ökad uthållighet under aktivitet och minskad dyspné, vilket 


kan underlätta för patienter med svår KOL att träna (26). Dock är det osäkert om träning med 


syrgas leder till ökad aerob kapacitet (gångsträcka) och hälsorelaterad livskvalitet (27).  


 


Neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) leder inte till någon effekt på gångförmåga, 


muskelstyrka eller muskelfibersammansättning, men den kan minska dyspnén under aktivitet 


hos individer med svår eller mycket svår KOL och gravt nedsatt fysisk kapacitet (28). 


Inspiratorisk muskelträning för patienter med svag inandningsmuskulatur i kombination med 


nedsatt fysisk kapacitet leder till minskad dyspné, ökad funktionell fysisk förmåga och 


förbättrad hälsorelaterad livskvalitet i tillägg till ökning av styrka och uthållighet i 


inandningsmusklerna (29). 
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Gånghjälpmedel vid fysisk aktivitet leder till avlastning av andningsmuskulaturen så att 


patienten har lättare för att vara fysiskt aktiv (30). Andningsteknikträning såsom sluten 


läppandning leder till att patienten kan genomföra sina fysiska aktiviteter lättare (31).  


 


Dos–respons 


De generella principerna vad gäller dos–respons och fysisk aktivitet är desamma för personer 


med KOL som för friska, dock krävs individanpassning. Effekt uppnås då den totala 


träningsdosen överskrider de krav som utgörs av patientens fysiska aktiviteter i dagligt liv 


(20). Träning med högre intensitet ökar de fysiologiska effekterna (32), men följsamheten till 


alltför intensiva träningsprogram minskar (20). 


 


Verkningsmekanismer 
Vid aerob fysisk aktivitet ökar de enzymer i skelettmuskulaturen som stimulerar oxidativ 


metabolism (8). Även syreextraktionen förbättras (8). Antalet mitokondrier ökar och 


blodlaktatnivåerna sjunker för samma grad av arbetsbelastning, det vill säga syre kan 


omsättas bättre och därmed förbättras den aeroba kapaciteten (33). Minutventilationen vid 


submaximal arbetsintensitet minskar, syreupptagningsförmågan (VO2) ökar och gångsträckan 


förbättras. Vid muskelstärkande fysisk aktivitet ökar tvärsnittsytan för typ I- och IIa-fibrer, 


det vill säga den oxidativa kapaciteten i muskulaturen förbättras (33). 


 


 


Indikationer 
  
Personer med KOL har stor nytta av aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet oavsett ålder, 


kön, grad av dyspné eller sjukdomens svårighetsgrad. De som har eller har haft en 


exacerbation har särskilt stor vinst av att i direkt anslutning till exacerbationen komma igång 


med dagliga aktiviteter såsom promenader, trappgång, lätta styrketräningsövningar och andra 


lättare aktiviteter för att förhindra de negativa konsekvenser som fysisk inaktivitet medför 


(15). Detta kan ske under sjukhusvistelse, polikliniskt eller övervakat i hemmet. Inför fysisk 


träning ska patienten vara optimalt behandlad farmakologiskt.  


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling  
 


Personer med KOL bör ta korttids- eller långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel i 


inhalationsform i samband med fysisk aktivitet så att bronkobstruktionen kan minimeras och 


andningsmedelläget sänkas. Att använda extra syrgas för de patienter som sjunker i 


syrgasmättnad (< 88 %) förbättrar möjligheten att träna intensivare och under längre tid. 


Personer med komorbiditet ska ta rekommenderade läkemedel för dessa tillstånd så att 


träningen kan ske så optimalt som möjligt. 


 


 


Kontraindikationer/risker 


  
Absoluta kontraindikationer för aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet är svår 


aortastenos, hypertrof kardiomyopati eller instabil angina. Relativa kontraindikationer kan 


vara grav reumatisk sjukdom, artrit, eller neurologisk sjukdom. Se vidare i kapitlet 


”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 
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Behov av medicinsk kontroll  
 


Innan start av aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet bör en kontroll av att patienten kan 


ta sina inhalationsmediciner göras. Även syrgasmättnaden bör mätas i vila. Om den är < 90 


procent ska läkare kontaktas eftersom patienten kan ha respiratorisk insufficiens. De patienter 


som har BMI < 22 kg/m
2
 eller som haft en snabb viktnedgång under det senaste halvåret bör 


komma i viktbalans innan träningen påbörjas. Om viloblodtrycket är > 180/110 mm Hg eller 


okontrollerat bör läkare kontaktas innan aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet kan 


påbörjas.  


 


 


Utvärdering och uppföljning  


 


Den fysiska aktiviteten ska följas upp och utvärderas efter avslutad träningsperiod. De 


patienter som har en låg aerob kapacitet alternativt kort gångsträcka (< 350 meter vid 6-


minuters gångtest) bör följas upp och testas minst en gång per år.  


 


Fysisk aktivitetsgrad 


Fysisk aktivitetsgrad mäts bäst med validerade frågeformulär, motionsdagbok och 


rörelsemätare såsom stegräknare eller accelerometer. Ett alternativ är att med patienten 


diskutera vilka fysiska aktiviteter hon/han kan utföra och sedan följa upp med samma 


patientspecifika aktiviteter.  


 


Funktion/kapacitet  
Ett väl validerat submaximalt test är 6-minuters gångtest (6MWT) som används för att 


bedöma fysisk kapacitet hos patienter med KOL. En 30 meter lång korridor används och 


patienten uppmanas att gå så långt som möjligt på 6 minuter (34).  


 


Ett progressivt maximalt gångtest, Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) (35), kan också 


användas. Patienten går runt två koner med 9 meters mellanrum i ett tempo som anges av 


förinspelade pipsignaler. Tempot ökar varje minut och patienten går till dess att tempot inte 


längre kan hållas. VO2max kan beräknas och testet korrelerar väl till gångsträckan uppmätt 


med 6MWT och till faktisk VO2max (36).  


 


Endurance Shuttle Walk Test (ESWT) är ett submaximalt test som utvecklats från ISWT (37). 


Patienterna går runt koner enligt ovan i ett konstant, submaximalt tempo och instruktionen är 


att gå så länge som möjligt. Det är mer känsligt för förändringar av den fysiska kapaciteten än 


vad ISWT är, eftersom det är lättare för patienterna att förbättra den submaximala än den 


maximala fysiska kapaciteten (VO2max). Det finns referensvärden för friska personer för 


6MWT (38) och ISWT (39).  


 


Gånghastighet är också ett viktigt utfall som kan mätas med 30-meters gångtest. Patienten går 


först 30 meter i självvald hastighet och efter två minuters vila i maximal hastighet. Testet 


korrelerar väl till 6MWT (40). 


 


Dynamisk muskelstyrka mäts genom RM (RM = repetitionsmaximum). 1 RM motsvarar den 


största belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan endast en gång. Dynamisk 


uthållighetsstyrka mäts lämpligen genom att personen gör ett maximalt antal upprepningar 


med en given submaximal belastning. Efter en träningsperiod upprepas samma test med 
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samma belastning. En ökning i antalet repetitioner är ett uttryck för en ökning av 


muskeluthålligheten. 


 


Vid Sit-to-stand-test räknar man antalet uppresningar på en minut (41). Testet predicerar 


mortalitet bland personer med KOL (41). 


 


Timed Up and Go (TUG) innebär att personen reser sig upp från en stol, går fyra meter 


framåt, vänder och går tillbaka och sätter sig på stolen. Testet har använts för att testa 


funktionell balans hos individer med KOL (42, 43). 


 


Sjukdomsspecifika markörer 


I samband med testerna ska hjärtfrekvens, syrgasmättnad och blodtryck mätas, samt subjektiv 


skattning av dyspné och bentrötthet enligt Borgs CR-10-skala noteras. Ofta sjunker 


syrgasmättnaden under rekommenderat värde (< 88 %) vid testningen. Detta är dock inte 


kritiskt, eftersom testtiden är förhållandevis kort. Förändring i längd och vikt behöver också 


undersökas regelbundet för att upptäcka viktnedgång och sänkning av BMI. 


Livskvalitet och symtom 


COPD Assessment Test, CAT (44), består av åtta frågor om symtom och påverkan av 


sjukdomen. Det är känsligt för att upptäcka tecken på exacerbationer (45). Medical Research 


Council scale (MRC-skalan) är en 5-gradig skala (0–4) som mäter dyspné vid olika nivåer av 


fysisk ansträngning (46). Sjukdomsspecifik livskvalitet kan mätas med Chronic Respiratory 


Questionnaire (CRQ) (47) eller St. George’s Respiratory Questionnaire (48). Generell 


hälsorelaterad livskvalitet kan mätas med Short Form 36 Health Survey (SF-36) (49) eller 


EQ-5D (50). 


 


För generella utvärderingsmetoder hänvisas till kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk 


aktivitet”. 


  







FYSS-kapitel KOL  2015-02-15 


 8 


Rekommenderad fysisk aktivitet vid KOL 


 


Behandling av KOL med fysisk aktivitet 


Personer med stabil KOL i stadium 2–4 med nedsatt fysisk kapacitet bör rekommenderas 


aerob fysisk aktivitet och muskelstärkande fysisk aktivitet så att de kan:  


 förbättra hälsorelaterad livskvalitet samt minska dyspné, ångest och depression.  


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 öka fysisk kapacitet (gångsträcka och arbetsförmåga) samt minska dyspné under dagliga 


aktiviteter.   


Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  
 


Personer med KOL stadium 2–4 med akut exacerbation bör rekommenderas ledarstyrd aerob 


och muskelstärkande fysisk aktivitet i direkt anslutning till exacerbationen så att de kan: 


 förbättra hälsorelaterad livskvalitet.  


Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++). 


 öka fysisk kapacitet och minska risken för inläggning på sjukhus och för mortalitet.  


Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka++).  


 


KOL – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 
 Ja 
X  Nej 


KOL – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet 


Evidens: +++ (livskvalitet), ++ (fysisk kapacitet) 


Aerob fysisk aktivitet Muskelstärkande fysisk aktivitet 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig   Minst 60 


(20–60 
minuter/tillfälle) 


3–5 8–10 8–12 1–3 2–3 


Tänk på att: 


För optimal effekt ska belastningen stegras under träningsperioden. 
Patienter med svår dyspné kan initialt rekommenderas att träna endast styrka och rörlighet som inte belastar andningen på samma 
sätt som aerob fysisk aktivitet. Aerob fysisk aktivitet utförd i korta intervaller kan därefter läggas till. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


X  Nej  


 Ja 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Kommentar 


Den aeroba fysiska aktiviteten kan bedrivas kontinuerligt eller i intervaller, på land eller i 


bassäng, och bör vara på måttlig intensitet (20), vilket motsvarar 4–6 på Borgs CR-10-skala 


för dyspné eller fatigue (bentrötthet) (51). Träningsperioden ska helst pågå under 6 månader 
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för att ge bäst resultat beträffande fysisk kapacitet och livskvalitet. Träningen kan bedrivas på 


sjukhus, inom primärvården, inom friskvård eller i hemmet beroende på patientens förmåga 


och/eller egna önskemål. 


Förutom aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet så bör individer med KOL utföra 


rörlighetsträning för övre och nedre extremiteter 2–3 gånger per vecka (24). 


Även muskulär uthållighet kan tränas med lägre belastning, 55 procent av 1 RM, med fler 


repetitioner, 25 repetitioner i 2 set.  


Specifika träningsråd omfattar premedicinering med inhalationsläkemedel (för de som har 


detta utskrivet). Man ska även kontrollera syrgasmättnad och hjärtfrekvens i vila och under 


ansträngning samt blodtryck vid träningsstart. Om patienten har ett viloblodtryck > 180/110 


mm Hg bör man avvakta med träning tills patienten varit i kontakt med läkare. Vid BMI < 22 


kg/m
2
 bör kontakt tas med dietist, så att extra näring kan förskrivas och tas i samband med 


träningen. Om patienten sjunker < 88 procent i syrgasmättnad bör intensiteten i träningen 


sänkas, träningen kan ske i intervallform eller så kan extra syrgas tillföras (konsultation av 


läkare ska ske eftersom oxygen är ett läkemedel). Sluten läppandning under aktivitet 


rekommenderas till samtliga patienter. Patienter med svår ventilationsbegränsning kan 


rekommenderas att starta med muskelstärkande fysisk aktivitet, rörlighetsträning och därefter 


aerob fysisk aktivitet i intervaller. Personer med KOL, som är otillräckligt fysiskt aktiva, bör 


få remiss till fysioterapeut för hjälp med att komma igång med träning.  


Patienter som haft en exacerbation ska ges möjlighet att komma igång med fysisk aktivitet i 


direkt anslutning till exacerbationen. Om patienten befinner sig på sjukhus ska aktiviteterna 


starta redan där. Det kan exempelvis vara i form av promenader i korridoren, lätt 


muskelstärkande fysisk aktivitet, trappgång, cykling på stationär cykel eller uppresningar från 


stol. När patienten skrivs ut från sjukhuset ska den fysiska aktiviteten/träningen fortsätta i 


hemmet, på sjukhemmet eller polikliniskt. Bäst effekt uppnås om träningen är ledarstyrd. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på såväl riskfaktorer för hjärt-


kärlsjukdom som etablerad hjärt-kärlsjukdom. Aerob fysisk aktivitet på måttlig 


intensitet rekommenderas allmänt. Mer fysisk aktivitet på hög intensitet har potentiellt 


ännu större effekt, men kan också medföra ökade risker för personer med 


bakomliggande hjärt-kärlsjukdom.  


 Plötslig hjärtdöd i samband med fysisk aktivitet bland individer > 35 år orsakas nästan 


uteslutande av kranskärlssjukdom. För äldre idrottare (> 35 år), liksom för icke 


elitaktiva, saknas i dag svenska rekommendationer om hjärtscreening. 


Självskattningsformulär, i utvalda fall kompletterat med hjärtundersökning hos 


ordinarie läkare, har föreslagits kunna minska risken i denna grupp. 


 Plötsliga dödsfall under idrottsutövning bland unga (< 35 år) beror vanligen på 


tidigare odiagnostiserade medfödda eller ärftliga hjärtsjukdomar. Riksidrottsförbundet 


(RF) och Socialstyrelsen rekommenderar riktade hjärtkontroller av unga elitidrottare 


från 16 års ålder, bestående av familjehistoria, symtom, fysikalisk undersökning och 


vilo-EKG.  


 


 


 


Definitioner 


I det här kapitlet görs skillnad på plötslig hjärtdöd mellan unga respektive äldre individer. 


Detta är en konstruerad indelning, baserat på att plötslig hjärtdöd i samband med fysisk 


aktivitet har olika orsaker i olika åldrar. Härav följer att man i dessa sammanhang brukar 


definera ”unga individer” som personer yngre än 35 år, och ”äldre individer” som personer 


äldre än 35 år. 


 


Ett oväntat dödsfall definieras som ”obevittnat dödsfall utan känd annan orsak inom 24 


timmar efter det att personen setts välmående i livet”. Hjärtstillestånd (sudden cardiac arrest, 
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SCA) definieras som bevittnat cirkulationsstillestånd. SCA kan obehandlat leda till döden. 


Plötslig hjärtdöd (sudden cardiac death, SCD) definieras som ”bevittnat dödsfall som inträffat 


inom en timme efter symtomdebut hos en person med tidigare känd eller icke känd 


hjärtsjukdom” (1). 


 


 


Inledning 


Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på de klassiska riskfaktorerna för hjärt-


kärlsjukdom, såsom hypertoni, höga blodfetter och diabetes, och minskar risken för total och 


kardiovaskulär död. I princip samtliga nationella och internationella rekommendationer om 


fysisk aktivitet, anger att vi bör vara fysiskt aktiva med åtminstone måttlig intensitet, minst 


150 minuter per vecka, helst 10 minuter åt gången eller mer (se kapitel ”Rekommendationer 


om fysisk aktivtet för vuxna”). Rekommendationerna anger också att man kan erhålla 


ytterligare effekt om man är ytterligare fysiskt aktiv, via längre duration eller högre intensitet. 


Samtidigt ökar risken för plötslig hjärtdöd i samband med själva aktiviteten, parallellt med 


ökande intensitet (2). Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att fysisk aktivitet med hög 


eller mycket hög intensitet, analogt med tävlingsidrottande, således ställer högre krav på 


individuell anpassning av rekommendationen om lämplig aktivitet, inklusive hänsynstagande 


till kontraindikationer och eventuella hinder, såsom samtidiga sjukdomar och fysiologiska 


begränsningar. Detta brukar man kalla att ”risk–nytta”-analysen blir mer avancerad, men 


förvisso potentiellt med ännu större effekt på sjukdomstillståndet. Detta kan tyckas vara något 


av en paradox, och hänsyn måste tas till detta vid rekommendation om lämplig aktivitet hos 


individer med ökad risk, såsom bakomliggande hjärtsjukdom. 


  


 


Förekomst av plötslig hjärtdöd 


Vi vet att alla patienter med kranskärlssjukdom har multipla hälsoeffekter av regelbunden 


fysisk aktivitet. Trots detta kan fysisk aktivitet av en alltför hög intensitet, hos dessa 


riskpatienter, också potentiellt fungera som en ”trigger”, och utlösa en hjärtinfarkt och/eller en 


malign arytmi med risk för plötslig hjärtdöd (3, 4). Det finns samtidigt studier, som visar att 


så kallad HIT-träning (High Intensity Training) är förenat med låg risk för komplikationer, 


även hos patienter med hjärtsvikt och kranskärlssjukdom (5, 6), förutsatt att man 


individualiserat träningen. En aktivitet som maratonlöpning är förenat med en risk för död på 


1/50 000 startande (7, 8), och de flesta dödsfall sker i slutet av loppet, vilket kan antyda 


betydelsen också av ansträngningens duration, i tillägg till intensitet.  


 


Förekomsten av plötslig hjärtdöd bland unga idrottsutövare (< 35 år) varierar mycket mellan 


olika studier. Underliggande patologiska tillstånd påverkar, men också vissa specifika 


faktorer, exempelvis typ och nivå av idrottsaktivitet, ålder, kön, klimat samt vissa beteenden 


(dopning). Det är väldokumenterat att plötslig hjärtdöd i idrott är vanligare hos män än hos 


kvinnor (9–11). Plötslig hjärtdöd är också vanligare i toppidrott (12). Metodologiska 


skillnader såsom olika inklusionskriterier, inkomplett registrering av hjärthändelser samt olika 


definitioner av vem som ska klassas som idrottsutövare, bidrar till de stora variationerna i 


rapportering om förekomst av plötslig hjärtdöd. Olika metoder för registrering, som 


prospektiv (13) eller retrospektiv registrering (7, 10, 14), frivillig rapportering (9) eller 


registrering baserad på uppgifter från media (15), bidrar också till varationen, och inte minst 


osäkerheten, i resultatet. 
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Att göra en metaanalys av befintliga studier är inte meningsfullt eftersom metodskillnaderna 


är stora. Incidensen av plötslig hjärtdöd i idrott tenderar uppskattningsvis att ligga mellan 1–


3:100 000 individer/år, i de flesta material (12, 16, 17). De två metodologiskt bästa studierna, 


den prospektiva italienska studien [incidens 1:48 000] (17, 18) och den registerbaserade stora 


amerikanska studien av cirka 2 miljoner collegeidrottare [incidens 1:44 000] (12), visar en 


ungefärlig incidens på 2:100 000 idrottare < 35 års ålder per år. Händelser där idrottaren 


överlevt hjärtstillestånd (SCA) är inte medtagna i något av materialen. Den reella totala 


incidensen av alla hjärtstillestånd (överlevande + dödsfall) inom idrotten, är således högre.  


 


 


Orsaker och risker för äldre idrottsutövare (> 35 år) 


Plötsliga dödsfall bland äldre i samband med fysisk aktivitet beror närmast uteslutande på 


bakomliggande kranskärlssjukdom (19). I kapitlet ”Rekommendationer om fysisk aktivitet för 


vuxna” illustreras sambandet mellan dos och risk för kardiovaskulära komplikationer, där 


risken brukar anges som ”högerförskjuten”, det vill säga riskerna ökar först vid högre doser, 


framför allt kopplat till intensitet.  


 


Studier av fysisk aktivitet på en mycket hög intensitet, så kallad HIT-träning (High Intensity 


Training), har också visat att man kan erhålla en större effekt på syreupptagningsförmågan 


(20), men också större effekt på blodfetterna och glukosprofilen (21), via träning på en högre 


intensitet jämfört med fysisk aktivitet på en låg eller måttlig intensitet. Samtidigt ökar risken 


för akuta hjärtkomplikationer, parallellt med ökad intensitet i träningen (2), speciellt hos dem 


med en, eventuellt okänd, bakomliggande kranskärlssjukdom.  


 


Sammanfattningsvis kan fysisk aktivitet av hög intensitet, hos äldre personer som oftare har 


en högre kardiovaskulär riskprofil och (eventuellt asymtomatisk) underliggande hjärtsjukdom, 


vara effektivare, men kräver också mer kunskap av den som rekommenderar och leder 


träningen. Aerob fysisk aktivitet av måttlig intensitet, har möjligen lägre effekt, men är i 


kliniken ”lättare” att rekommendera, och kräver mindre övervakning eller undersökningar 


före genomförandet. Det finns också studier som visar på minst lika bra effekt av aerob fysisk 


aktivitet av måttlig intensitet, som mer intensiv sådan, på patienter med övervikt (22). Detta 


kan sannolikt åtminstone delvis förklaras av att man kan förvänta en högre compliance till 


träning av lägre intensitet.  


 


 


Bedömning av äldre (> 35 år) som vill idrotta  


Enligt den europeiska kardiologföreningens (ESC) rekommendationer 2011 (23) avseende 


äldre, som vill idrotta eller vara fysiskt aktiva på motsvarande nivå, ska enbart de individer 


som har högst risk undersökas/screenas innan idrottande, och bara om aktiviteten är av en viss 


intensitet. Detta för att så få som möjligt ska uppleva hjärtundersökning som ett hinder för att 


vara fysiskt aktiv. Målet är ju att så många som möjligt ska vara fysiskt aktiva, även upp i 


åren. Avsikten är att man utifrån individens riskprofil, där även den normala fysiska 


aktivitetsnivån ingår, ska kunna ge råd om lämplig fysisk aktivitet, med störst vinster till 


minst risk.  


 


Rekommendationerna för bedömning av äldre individer (> 35 år), som avser att idrotta/vara 


fysiskt aktiva på motsvarande nivå, är avsedda att vara praktiska och bygger i första ledet på 


en ”självskattning”. Genom självskattningsformulär, till exempel ”physical activitity 
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readiness questionnaire (PAR-Q)” (24), svarar individen på ett fåtal frågor om symtom vid 


ansträngning, ärftlighet, medicinering och hinder för aktivitet. Om man svarar ”ja” på någon 


av frågorna, ska man i andra hand diskutera detta med sin ordinarie läkare. Denna kan då 


utifrån individens riskprofil bedöma om det finns behov av ytterligare hjärtundersökning. 


Exempelvis kan en regelbundet aktiv individ, utan övriga symtom eller riskfaktorer, delta i 


motionslopp, utan ytterligare undersökning, medan en överviktig medelålders man eller 


kvinna med diabetes, behöver ytterligare riskbedömning hos sin läkare, innan personen deltar 


i till exempel Vasaloppet.  


 


Det är viktigt att påpeka att det finns få eller inga studier, som kan visa att den nuvarande 


rekommenderade, praktiskt orienterade, bedömningen av äldre idrottare, som diskuteras ovan, 


kan minska risken för plötslig död. Den enda utvärderingen, som författarna känner till, av en 


motsvarande selektiv screening, är den som genomförs i samband med Two Ocean Race i 


Sydafrika (25). Här har man kunnat visa på en minskad risk för plötslig död, efter införandet 


av en screeningmodell som bygger på de europeiska rekommendationerna. Fler och längre 


studier krävs för att eventuellt kunna bekräfta dessa initiala fynd. Dock har man redan i dag 


börjat införa dylik selektiv screening, baserad på självskattningsfomulär, i samband med 


internationella maratonlopp.  


 


 


Orsaker och risker för unga idrottsutövare (< 35 år) 


Plötsliga dödsfall bland unga idrottare (< 35 år) beror vanligtvis på för individen tidigare 


okända medfödda/ärftliga hjärtsjukdomar (26). Kvaliteten på studier om orsaken till plötslig 


hjärtdöd hos unga idrottsutövare, beror på om det gjorts någon obduktion, samt med vilken 


kvalitet denna undersökning utförts (exempelvis specialistobduktion, virtuell obduktion, 


eventuellt kompletterat med molekylär- och toxikologisk undersökning). Variationen är dock 


stor. I vissa länder är det obligatoriskt att utföra en obduktion vid plötsliga oväntade dödsfall. 


I andra länder måste den avlidnes anhöriga ta initiativ till sådan och även bekosta den. Det 


pågår dock ett metodiskt arbete för att likrikta registreringen av plötsligt 


hjärtstillestånd/plötslig hjärtdöd, för att i framtiden uppnå bättre datakvalitet. 


 


Befintliga studier pekar på ett brett spektrum av underliggande ärvda, medfödda och (ibland) 


förvärvade kardiovaskulära missbildningar och sjukdomar, som orsak till plötslig hjärtdöd hos 


unga idrottsutövare (26–28). De viktigaste orsakerna är: 


 


 hjärtmuskelsjukdom (antingen hypertrofisk kardiomyopati [HCM, HOCM], 


 arytmogen höger kammarkardiomyopati [ARVC] eller dilaterad kardiomyopati) 


  kranskärlssjukdom (tidigt debuterande aterosclerotisk koronarssjukdom och 


 koronar anomali)  


 jonkanalsjukdomar (långt och kort QT-syndrom, Brugada syndrom, 


 katakolaminerg polymorf ventrikeltakykardi med flera)  


 klaffel och komplikationer knutna till Marfans sjukdom 


 följdsjukdomar (commotio cordis, infektioner [myokardit], dopingassocierade 


 myokardskador och situationer som utlösts av extrema temperaturer och 


 elektrolytrubbningar).  


 


Kunskaperna om både omfattningen och orsakerna till plötslig hjärtdöd är fortfarande under 


utveckling. Nyare studier har exempelvis visat att sicklecellanemi kan vara en dödsorsak hos 


färgade individer (29). Överraskande många obduktioner visar så kallat normalt hjärta (30, 
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31). Detta kan bero på att orsaker inte kunnat upptäckas vid obduktionen, exempelvis kan 


jonkanalsjukdomar spela större roll än man tidigare förmodat, att kvaliteten på obduktionen 


inte är tillräcklig, eller att det finns ännu ej upptäckta sjukdomstillstånd som disponerar för 


plötslig död i idrott.  


 


Dagens registrering av hjärtstillestånd utan dödlig utgång hos idrottsutövare är inte 


tillfredsställande. Kunskaperna om orsakerna till plötsligt hjärtstillestånd kommer i dag från 


klinisk utvärdering av enskilda fall, samt från extrapolering av fynd i material av plötslig 


hjärtdöd.  


 


Positivt screeningresultat av idrottsutövare kan i sällsynta fall leda till diskvalificering eller att 


man avråds från att delta i vissa typer av idrott. Därmed kan screeningproceduren i sig 


påverka både förekomst och orsaker i ett bestämt geografiskt område, genom att man hittar 


vissa sjukdomar i förtid och förhoppningsvis undviker en del dödsfall.  


 


 


Åtgärder för att identifiera unga idrottare (< 35 år) med ökad risk 


Det är inte svårt att förstå synpunkten att det är oerhört tragiskt när en ung och till synes frisk 


person plötsligt avlider, att allt bör göras för att söka förhindra att sådant inträffar, och att i 


den andan förespråka allmän ”screening” av alla som idrottar. I ett sådant ställningstagande 


behöver man dock också väga in vilka möjligheter som finns att verkligen hitta de 


sjukdomstillstånd som är förknippade med en ökad risk vid allmänna undersökningar av stora 


befolkningsgrupper, och vilka nackdelar ett sådant förfarande också kan föra med sig. Mot 


bakgrund av sådana överväganden har i nuläget svenska myndigheter och 


idrottsorganisationer rekommenderat riktade undersökningar av elitidrottare men inte av alla 


som idrottar (se vidare nedan).  


 


Olika syn på screening av idrottare (< 35 år) i olika länder 


Frågan om hjärtundersökning av idrottare har hanterats olika i olika länder. I USA finns sedan 


många år rekommendationer om ”preparticipation screening” för stora grupper av idrottande 


personer, med frågor om släktanamnes och symtom, kroppsundersökning, men inte EKG 


(32). För och nackdelar med detta har dock börjat diskuteras, och belysts, i ökande omfattning 


på senare år (33, 34). Italien har sedan början av 1980-talet lagstadgad screening av alla 


”tävlingsidrottare” med anamnes, status och EKG (35). Ett antal internationella 


idrottssammanslutningar föreskriver (UEFA, FIFA), eller rekommenderar (IOK), mera 


omfattande hjärtundersökning för deltagande idrottare, i respektive organisations 


internationella tävlingar. 


 


Den underliggande motiveringen för utformning av program för spårning av riskindivider är 


att en stor del av sjukdomarna är ärftliga och att många av sjukdomarna också i stor 


utsträckning är förenade med förändringar på vilo-EKG. Dessutom kan bäraren av sjukdomen 


ha symtom som kan väcka misstanke på sjukdom, men som ibland tenderar att bortförklaras 


både av idrottaren själv och av omgivningen.  


 


Europeiska kardiologsällskapet (ESC) presenterade 2005 ett förslag till gemensamt europeiskt 


standardprotokoll vad gäller undersökning av individer som deltar i tävlingsidrott (36). Det 


rekommenderade protokollet omfattar:  
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1. Personlig anamnes och familjeanamnes (sjukdomar, symtom och ärftlighet)   


2. Klinisk undersökning 


3. 12-avlednings vilo-EKG. 


 


Om inga relevanta fynd hittas vid denna screening, bedöms personen vara lämplig för 


tävlingsidrott. Vid avvikande fynd görs ytterligare undersökningar utefter vilken sjukdom 


som misstänks, av idrottsmedicinskt kunnig. Undersökningar som ekokardiografi (oftast), 


arbetsprov, långtids-EKG, magnetkameraundersökning, kärlröntgen (angiografi), 


hjärtmuskelbiopsi och elektrofysiologisk undersökning kan då bli aktuella.  


 


ESC rekommenderar och förespråkar att varje land anpassar rekommendationerna efter sina 


olika sjukvårdssystem och andra nationella förhållanden, bland annat avseende tillgång på 


idrottsmedicinsk expertis. I våra nordiska grannländer har inga formella rekommendationer 


från myndigheterna utfärdats (16). År 2008 föreslog experter från Finland och Sverige en 


”nordisk modell” där hjärtscreening begränsas till elitidrottare, och i sporter med belastning 


på hjärt-kärlsystemet. De föreslår också utbildning för att ge ökad kunskap om riskgrupper för 


såväl idrotten som sjukvården (37).  


 


Begreppet screening kan i dessa sammanhang vara något olämpligt, då de flesta förespråkar 


en mer riktad undersökning begränsad till riskgrupper. Begreppet ”riktad kardiovaskulär 


undersökning” kan vara mer relevant.  


 


Beträffande utövande av tävlingsidrott för personer med kända hjärtsjukdomar finns såväl 


europeiska som amerikanska rekommendationer som kan ge vägledning. I det enskilda fallet 


görs bedömningen med fördel i samråd mellan den hjärtläkare som sköter patienten och 


idrottsmedicinsk expertis. För fritids- och motionsaktiviteter för personer med hjärtsjukdomar 


finns också rekommendationer publicerade (se kapitlet ”Fysisk aktivitet vid 


kranskärlssjukdom”. 


 


Rekommendationer från Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen avseende screening 


I Sverige utfärdade Riksidrottsförbundet (RF) rekommendationer 2005 att elitidrottare från 


16 års ålder ska hjärtundersökas, vilket innebär ett begränsning jämfört med förslaget från 


europeiska kardiologsällskapet (som omfattar alla tävlingsidrottare), med anamnes, status och 


vilo-EKG. Vilka som ska räknas som ”elit” definieras av respektive specialförbund. Till 


elitidrottare räknas även studerande vid riksidrottsgymnasier.  


I Socialstyrelsens rekommendation från 2006 (38) betonas framför allt undersökning av 


riskgrupper enligt ovan, men ansluter även till RF:s rekommendation vad gäller elitidrottare.  


 


Socialstyrelsen (38) anser att personer som: 


 har anhöriga som avlidit plötsligt och oväntat före cirka 40 års ålder,  


 har förstagradssläktingar med diagnostiserad hjärtmuskelsjukdom eller annan sjukdom 


med ökad risk,  


 har ”illavarslande symtom” under idrottande, som distinkta ansträngningsrelaterade 


symtom av bröstsmärta, yrsel, svimningskänsla, distinkta hjärtklappningsattacker eller 


abnorm andfåddhet, eller 


 befunnits ha EKG-avvikelser,  


ska utredas med avseende på de aktuella sjukdomarna.  
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RF:s rekommendationer från 2005 reviderades 2014 (39), utan att målgruppen för 


hjärtkontroll förändrades. Dokumentet har kompletterats med ett avsnitt riktat till idrottens 


organisationer vad gäller vägledning om plötsligt dödsfall inträffar, visavi lagkamrater, 


förening och media. Det har också utarbetats ett kompletterande dokument riktat till 


sjukvården där man betonar många av sjukdomarnas ärftlighet, behov av att koppla in 


kardiogenetisk expertis i vissa fall, och instruktioner för provtagning för molekylärgenetisk 


analys. 


 


Sedan svenska rekommendationer från Socialstyrelsen och RF utkom 2005–2006 kan, även 


om vetenskapligt underbyggd statistik saknas, empiriskt konstateras att efterlevnaden inte 


varit fullständig vare sig inom idrotten eller sjukvården. Att adekvata undersökningar görs 


och bedöms korrekt hos rekommenderade målgrupper torde ha väl så stor betydelse som 


oselekterad screening av friska idrottare. Sedan föregående upplaga av FYSS har forskningen 


tillfört ny kunskap avseende kriterier för EKG-tolkning, för att skilja normala från misstänkta 


patologiska avvikelser hos idrottsutövare (40).  


 


Kardiogenetiska aspekter 


Utvecklingen inom kardiogenetik har ändrat förutsättningarna att spåra sjukdomar som har 


koppling till risk för plötslig död hos unga idrottare, och i viss mån utredningen. Man 


bedömer att det finns en påvisbar genetisk avvikelse vid mutationsscreening, i 30–65 procent 


av fallen av hypertrofisk kardiomyopati, 30–70 procent av arytmogen 


högerkammarkardiomyopati och 20–30 procent av dilaterad kardiomypati (41). Tillförlitliga 


analysmetoder för kända mutationer finns i många fall och blir successivt mindre kostsamma. 


Samtliga universitetssjukhus har i dag kardiogenetisk verksamhet och kan med fördel 


rådfrågas om kända eller misstänkta familjärt förekommande sjukdomar hos idrottande 


personer samt indikationer för genetisk testning med mera. Generella rekommendationer finns 


avseende indikationer för genetisk testning vid misstänkt ärftlig hjärtmuskelsjukdom (42).  


 


För idrottare som har förstagradssläkting med påvisad sjukdomsorsakande mutation för ärftlig 


hjärtsjukdom med risk för plötslig hjärtdöd kan indikation för genetisk testning föreligga om 


idrottaren samtycker. Ett dilemma är att man vet att elitidrott eller tävlingsidrott i vissa fall 


innebär en ökad risk för fenotyppositiva personer (d.v.s. hos dem med utvecklad sjukdom), 


men man vet samtidigt mycket lite om risken för anlagsbärare som vid grundlig utredning 


saknar tecken på sjukdom (s.k. fenotyp negativa). Att idrottare med svårbedömda 


undersökningsfynd inom gränsområdet till patologi skulle kunna testas för kända mutationer 


knutna till de sjukdomar som kan orsaka plötslig död, är inte förenligt med gällande generella 


rekommendationer för genetisk testning. För närvarande finns inte några officiella 


rekommendationer rörande genetisk testning specifikt hos idrottare. 


 


 


Sammanfattande rekommendationer för att förebygga plötslig 


hjärtdöd i samband med idrott 


Rekommendationer för äldre (> 35 år) som vill träna och tävla 


För äldre idrottare (> 35 år), liksom för icke elitaktiva, saknas i dag svenska 


rekommendationer om hjärtscreening. De nuvarande europeiska rekommendationerna för 


bedömning av individer, som är äldre än 35 år och som avser att idrotta eller vara fysiskt 


aktiva på motsvarande nivå, innefattar en självskattning för att hitta individer med ökad risk 
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(symtom, ärftlighet, nuvarande riskfaktorer/sjukdomar), som sedan kan kräva ytterligare 


riskbedömning och utvärdering hos läkare (23). Detta för att tillförsäkra maximala vinster av 


träningen, till minsta möjliga risk (se ovan).  


 
Rekommendationer för unga idrottare (< 35 år) 


• Sjukvård och skolhälsovård behöver kunskap om att ärftliga sjukdomar är en av orsakerna 


till plötslig död hos unga, och aktivt verka för att fånga upp förstagradssläktingar till 


personer med hjärtsjukdom som medför ökad risk för plötslig död, oavsett om de idrottar 


eller inte. Likaså är en ökad medvetenhet om detta inom idrottsrörelsen av värde.  


• Lyhördhet för ansträngningsrelaterade symtom, i form av bröstsmärta, yrsel, svimning, 


distinkta hjärtklappningsattacker eller abnorm andfåddhet, rekommenderas, och idrottare 


med sådana symtom bör utredas på lämplig nivå i sjukvården. 


• Elitidrottare (från 16 års ålder) rekommenderas riktad hjärtkontroll med anamnes, status och 


EKG. Detta är ett åtagande för idrotten (klubbar, idrottsgymnasier), primärt via dess anlitade 


klubbläkare/skolläkare. Avvikelser från det normala bör föranleda remiss för vidare 


utredning vid sjukvårdsinstans, där god idrottsmedicinsk kunskap finns, inkluderande 


kunskap inom kardiologi, kardiogenetik, idrottsfysiologi och diagnostik.  
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Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit  
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Reumatoid artrit M05, M06 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


Sammanfattning 


 Vid reumatoid artrit kan landbaserad konditionsträning förbättra aerob kapacitet och 


minska smärta. 


 Vid reumatoid artrit kan vattenbaserad konditionsträning förbättra aerob kapacitet. 


 Vid reumatoid artrit kan kombinerad landbaserad konditions- och styrketräning 


förbättra aerob kapacitet och muskelstyrka. 


 Personer med reumatoid artrit och låg till måttlig sjukdomsgrad bör rekommenderas 


land- eller vattenbaserad konditions- och styrketräning. 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  


Definition 


Reumatoid artrit (RA) är en systemisk och inflammatorisk sjukdom som drabbar flertalet av 


kroppens leder. 


 


Förekomst 


Reumatoid artrit förekommer hos 0,5–1 procent av befolkningen i Europa och USA (1), och i 


Sverige hos 0,5–0,7 procent (2). Kvinnor insjuknar oftare än män, könskvot 3:1 (1, 3), och 


insjuknandet kan ske i vilken ålder som helst, men är vanligast mellan 45 och 65 år. 


Incidensen beräknas vara 25–50 nya fall per 100 000 invånare och år (4). 


 


Orsak/riskfaktorer 


Den grundläggande bakomliggande orsaken till RA är i stora delar fortfarande oklar, men 


kunskaperna om samspelet mellan en rad genetiska, immunologiska och miljömässiga 


faktorer för sjukdomens utveckling har ökat (5). Sjukdomen utgår från att kroppens 


försvarsceller och immunsystem, som i normala fall aktiveras vid infektioner och andra yttre 


”angrepp”, aktiveras och förblir aktiverade trots att inga yttre angripare, såsom bakterier, virus 


eller andra mikroorganismer, kan identifieras. Denna oförmåga till nedreglering i 


immunsystemet leder till att kroppens egna organ och strukturer attackeras och skadas. 
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Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Reumatoid artrit presenterar sig vanligen som symmetrisk polyartrit med ett skovvis förlopp 


och karakteriseras av inflammation i synovialhinnor i leder (synovit), senskidor (tendovaginit) 


och slemsäckar (bursit). Destruktion av lednära ben och brosk förekommer frekvent som en 


följd av inflammationens benägenhet att angripa och destruera intilliggande vävnad och visar 


sig ofta tidigast vid synovialhinnans infästning i benet (5). Benskörhet (osteopeni och 


osteoporos) uppstår som en kombination av sjukdomsprocessen i sig, fysisk inaktivitet och 


eventuell kortisonbehandling och leder till ökad risk för osteoporosrelaterade frakturer (6–8). 


  


Smärta vid RA är huvudsakligen av nociceptiv karaktär, och betingad av den inflammatoriska 


processen i vävnaderna men även neurogen eller fibromyalgiliknande smärta förekommer. 


Minskat rörelseomfång följer med vätska i leden, förtjockning av ledkapseln och de 


förändrade belastningsförhållanden som är resultat av ben- och broskdestruktion. Nedsatt 


muskelfunktion kan dels bero på inflammation i muskeln, dels vara en följd av 


ledförändringar. Dessa kan resultera i utspänning av senor, ligament och ledkapslar med 


åtföljande ledinstabilitet, minskad muskelmassa och styrka. Sjukdomsrelaterad trötthet anses 


ofta vara relaterad till smärta men också till cerebral inflammation och skulle även kunna vara 


delvis betingad av fysisk inaktivitet (5). Stress anses bero på sjukdomens nyckfulla natur och 


de känslor av oro, nedstämdhet och osäkerhet detta kan medföra (9).  


 
Vanliga symtom  


Sjukdomen kan debutera akut eller komma smygande under en längre tid. Det vanligaste 


symtomet vid RA är smärta som, även om den varierar i intensitet, lokalisation och kvalitet, är 


att betrakta som kronisk. Ledsvullnad, stelhet, ömhet, sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) och 


stressreaktioner är vanliga (10–12). Enligt en svensk studie uppvisar en stor andel av patienter 


med RA redan tidigt i sjukdomsförloppet, trots medicinsk behandling, nedsatt ledrörlighet, 


muskelfunktion och kondition (13).  


 


Diagnostik 


Diagnoskriterier för RA har sammanställts av American College of Rheumatology (ACR), 


tabell 1 (14). Sedan 2010 (15) finns även klassifikationskriterier för personer med 


nydebuterade symtom framtagna. Dessa nya kriterier bygger på en poängbaserad algoritm av 


ledengagemang (stora leder, små leder), serologi (RF, ACPA), akutfasreaktion (CRP, SR) och 


duration (< 6 veckor, ≥ 6 veckor).  


 


Sjukdomsförlopp 


Även om sjukdomen i en del fall klingar av och försvinner helt efter en kort tid, blir den för 


många kronisk. Växlingar mellan uppblossande av sjukdomen i akuta skov och lugnare 


remissionsperioder leder dock i regel till en långsam försämring (16, 17). I vissa fall ser man 


också en allvarligare sjukdomsbild med snabbt och stadigt fortskridande, svårt destruktiv 


ledsjukdom med systemengagemang. Modern läkemedelsbehandling har bidragit till betydligt 


bättre prognos och sjukdomsförlopp hos patienter med RA (18, 19). 
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Tabell 1. 1987 års klassifikationskriterier för RA enligt ACR. 


1. Morgonstelhet 


2. Artrit i minst tre ledgrupper 


3. Artrit i handens leder 


4. Symmetrisk artit 


5. Reumatiska noduli 


6. Reumatoid faktor  


7. Röntgenologiska förändringar 


Minst fyra av sju kriterier ska vara uppfyllda för att diagnosen 


RA ska ställas. Morgonstelhet och symmetrisk artrit ska ha 


funnits i mer än sex veckor. 


 


 


Samsjuklighet 


Utöver ledbesvären förekommer även allmänna inflammationssymtom och engagemang i 


exempelvis hjärt- och lungsäck samt blodkärl i till exempel hud och inre organ. Fysisk 


aktivitet är ofta begränsad vid RA, vilket tillsammans med trötthet och ibland direkt hjärt-


lungengagemang leder till nedsatt kondition. I jämförelse med befolkningen löper personer 


med RA en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död (6, 20). Studier har visat att 


inaktiva personer med RA har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med 


fysiskt aktiva personer med RA (21, 22).  


 


Prognos 


På grund av de individuella variationerna i sjukdomsförloppet vid RA är prognosen i enskilda 


fall svår att förutsäga.  


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Behandling vid RA ges i regel i form av läkemedel. Under senare år har målen för 


behandlingen flyttats fram betydligt, vilket innebär att remission av sjukdomen, eller 


åtminstone näst intill remission, är realistiskt och innebär att artriterna i princip inte längre är 


kliniskt märkbara (18, 19). 


 


De läkemedel som används vid behandling av RA är kortison, non-steroid anti-inflammatory 


drugs (NSAID), sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) samt biologiska 


behandlingar i form av blockad (eller hämning) av TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, T-


cells co-stimulering eller CD 20 B-celler. Förutom kortison används gamla klassiska 


DMARD fortfarande framgångsrikt och de påverkar sjukdomsförloppet på ett positivt sätt vid 


reumatiska sjukdomar. Biologiska läkemedel, med fördel i kombination med ett DMARD, har 


de senaste åren revolutionerat behandlingen av RA. Skelett- och leddestruktioner synliga på 


röntgen upphör vid modern och framgångsrik biologisk behandling (23).  


RA-kirurgin har de senaste åren minskat dramatiskt i omfattning, mycket tack vare de nya 


biologiska behandlingarna.  


 


Förutom optimering av läkemedelsterapier är adekvata rehabiliteringsinsatser med hjälp av 


fysioterapeuter och arbetsterapeuter i hög grad motiverat för de personer som fortfarande har 


kvarstående ledbesvär trots adekvat farmakologisk behandling. Alla personer med RA bör 
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uppmanas att vara fysiskt aktiva för att förbättra och bibehålla sin fysiska och psykiska hälsa 


samt reducera de ökade riskerna för följdsjukdomar. Det är också viktigt att diskutera hur 


aktiviteterna ska kunna bli en naturlig del i vardagen. Coachning av fysisk aktivitet i vardagen 


med hjälp av stöd från fysioterapeut, över internet samt via utbildning, kan fungera som 


främjande av beteendet (24–27). På grund av sjukdomens varierande förlopp bör dock den 


organiserade fysiska träningen i syfte att förbättra kroppsfunktioner läggas upp individuellt. 


Lämpliga träningsformer vid RA är cykling, längdskidåkning, stavgång, promenader, 


motionsgymnastik, dans samt styrketräning i apparatur eller med gummiexpandrar (28). Den 


fysiska träningen kan även bedrivas i uppvärmd bassäng, då vattnet avlastar kroppens tyngd 


samtidigt som det ger möjlighet till ett mjukt och jämnt motstånd. Eftersom RA är en livslång 


sjukdom, är det viktigt att den fysiska träningen kan utföras så självständigt som möjligt, även 


om de fysiska träningsformerna som har ett starkt vetenskapligt underlag ofta har varit 


övervakade på klinik.  


 


Effekt av fysisk aktivitet vid reumatoid artrit 


Akuta effekter 


Hos personer med RA uppstår ibland en ökad smärta i samband med att fysisk aktivitet eller 


fysisk träning påbörjas. Denna tillfälliga smärtökning kan ses som en form av ofarlig 


”träningsvärk”. Smärtan är ofta övergående och hindrar i normalfallet inte fortsatt aktivitet. 


 


Långtidseffekter 


Personer med låg till måttlig sjukdomsgrad utan stora leddestruktioner, kan förbättra 


kondition och/eller muskelstyrka, utan att sjukdomen förvärras genom att utföra landbaserad 


konditions- och/eller styrketräning, samt konditionsträning i vatten (25, 29–43). De flesta 


effekter är beskrivna direkt efter avslutad intervention. Det vetenskapliga underlaget för 


långtidsuppföljningar är fortfarande begränsat. 


 


Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  
Forskning kring fysisk aktivitet vid RA har pågått aktivt i över 30 år och det finns en mängd 


olika studier av varierande kvalitet att tillgå. I många av de tidigare studierna har intensiteten 


varit lägre än dagens rekommendationer eller beskrivits på ett icke tillfredsställande sätt. I 


detta kapitel har endast randomiserade kontrollerade studier med väl beskriven intervention 


inkluderats. Krav för inklusion har varit en omfattning av fysisk aktivitet motsvarande minst 2 


gånger per vecka, minimum 20 minuter per tillfälle, under minst 6 veckor, med en intensitet 


motsvarande lägst 40–50 procent av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), och/eller 


på lägst 30–50 procent av 1 repetitionsmaximum (1 RM). Interventioner 8-26 veckor har 


bedömts som korttids-, och interventioner med en längd från 52 veckor som 


långtidsinterventioner. Interventionerna innefattar olika längd på uppvärmnings-, 


kondition/styrke- samt nedvarvningsdelarna i den totala tiden per pass. 


Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för att korttids (12–16 


veckor) landbaserad konditionsträning (aerob fysisk aktivitet) 3ggr/vecka, 30-75 minuter per 


tillfälle, på måttlig till hög intensitet (minst 40 procent av VO2max med progression upp till 


65 procent av VO2max) (29–32) kan förbättra kondition och minska självupplevd smärta, men 


inte muskelstyrka, direkt efter interventionens slut. Det vetenskapliga underlaget för hur 


aktivitetsbegränsningar påverkas är begränsat (evidensstyrka ++).  
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Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för att korttids (8–12 


veckor) vattenbaserad konditionsträning (aerob fysisk aktivitet) 3ggr/vecka, minst 60 minuter 


per tillfälle, på måttlig till hög intensitet (minst 40 procent av VO2max
 
med progressiv ökning 


upp till 80 procent av VO2max) (31, 38–39) kan förbättra kondition direkt efter 


interventionens slut. Det vetenskapliga underlaget för hur muskelstyrka, 


aktivitetsbegränsningar och självupplevd smärta påverkas är begränsat (evidensstyrka ++). 


 


Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för att korttids (12–26 


veckor) landbaserad kondition- och styrketräning (aerob- och muskelstärkande fysisk 


aktivitet) 2-3ggr/vecka, 30-80 minuter per tillfälle, på måttlig till hög intensitet (minst 40 


procent av VO2max med progression upp till 75-80 procent av VO2max, samt progressiv 


ökning upp till 70 procent av 1RM) (33–37) kan förbättra kondition och muskelstyrka, men 


inte självupplevd smärta, direkt efter interventionens slut. Det vetenskapliga underlaget för 


hur aktivitetsbegränsningar påverkas är begränsat (evidensstyrka ++). 


 


Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++) för att långtids (52–104 


veckor) landbaserad kondition- och styrketräning (aerob- och muskelstärkande fysisk 


aktivitet) 2-3ggr/vecka, 30-90 minuter per tillfälle, på måttlig till hög intensitet (minst 40 


procent av VO2max med progression upp till 85 procent av VO2max, samt progressiv ökning 


upp till 70 procent av 1RM) (25, 40–43) kan minska aktivitetsbegränsningar samt förbättra 


kondition och muskelstyrka direkt efter interventionens slut. Muskelstyrka kan dessutom 


bibehållas över tid. Det vetenskapliga underlaget för hur självupplevd smärta påverkas är 


begränsat (evidensstyrka ++). 


 


Dos–respons 


Det saknas ännu vetenskapligt underlag för att uttala sig om dos–responsförhållandet mellan å 


ena sidan dosen av kondition- och/eller styrketräning och å andra sidan effekten på 


exempelvis aktivitetsbegränsningar, kondition, muskelstyrka och självupplevd smärta.  


 


Verkningsmekanismer 


Allt tyder på att verkningsmekanismerna för fysisk träning är desamma vid medicinskt 


kontrollerad RA som i befolkningen i övrigt. Fysisk träning leder till minskade nivåer av pro-


inflammatoriska cytokiner, som till exempel TNF, hos friska individer och hos personer med 


hjärtsvikt och typ 2-diabetes (44). Hos individer med RA kan fysisk träning leda till färre 


svullna och ömma leder. Mekanismerna för dessa positiva effekter av fysisk träning är inte 


helt klarlagda. Fysisk träning tros kunna öka produktionen av hormoner som påverkar 


immunförsvaret. En annan möjlig mekanism är att aerob fysisk aktivitet kan aktivera det 


parasympatiska nervsystemet som har en anti-inflammatorisk effekt. Fysisk träning kan också 


motverka så kallad RA-kakexi genom att öka andelen fettfri kroppsmassa (44). 


 


 


Indikationer 


 
Fysisk aktivitet och fysisk träning används endast i behandlande syfte vid RA, eftersom 


primärprevention inte är möjlig. På grund av stress, fatigue samt de ökade riskerna för 


osteoporos och för tidig död, främst i hjärt-kärlsjukdom, är fysisk aktivitet för positiva 


hälsoeffekter i hög grad aktuell vid RA. Därutöver finns indikation för behandling med fysisk 


aktivitet med individuellt anpassad rörlighets- och styrkefrämjande fysisk aktivitet för att 


bibehålla optimala biomekaniska förhållanden, och aerob fysisk aktivitet i syfte att motverka 
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en gradvis nedsättning av den fysiska kapaciteten. Fysisk aktivitet kan också vara viktig för 


att minska stress, oro och nedstämdhet samt bryta social isolering. 


 


 


Interaktioner med läkemedelsbehandling 


  
Kortison är en katabol och dämpande steroid som minskar hållfasthet i bindväven, exempelvis 


ligament och senor, vilket medför ökad risk för bristning. Därför rekommenderas ibland 


försiktighet med extrem fysisk träning i samband med kortisonbehandling. Vid långvarig 


peroral lågdos kortisonbehandling kan fördelarna med fysisk aktivitet och fysisk träning 


överväga riskerna, men detta bör alltid bedömas från fall till fall. Det finns inga restriktioner 


till att vara fysiskt aktiv eller återhållsam med fysisk träning på grund av pågående 


antireumatisk behandling.  
 


 


Kontraindikationer/risker 


  
Egentligen föreligger inga absoluta kontraindikationer för fysisk träning vid RA. De nedan 


beskrivna tillstånden är alla att betrakta som relativa kontraindikationer, vilka kräver särskild 


uppmärksamhet från sjukvårdspersonal. Hjärtsäcksinflammation (perikardit), hjärtsvikt, 


lungsäcksinflammation (pleurit), lungfibros, blodkärlsinflammation (vaskulit) och 


njurengagemang kan förekomma vid RA. Personer med dessa komplikationer behöver 


specialutformad fysisk träning övervakad av sjukvårdspersonal. Vid osteoporos, som är 


relativt vanligt vid RA, är fysisk aktivitet en viktig del av behandlingen för att stimulera och 


stärka skelettet. Det är dock viktigt att komma ihåg att frakturrisken samtidigt är ökad och 


särskild uppmärksamhet och försiktighet bör vara påkallad för att förhindra olyckstillbud 


såsom fall eller liknande. Patienter med destruktion i stora leder ska informeras om att nyttan 


av högintensiv fysisk träning bör vägas mot en risk att deras leddestruktion kan utvecklas 


något snabbare. Fysisk träning ska läggas upp så att stora leder, framför allt skulderleder och 


subtalara leder, skonas i möjligaste mån. Även vid förekomst av ledplastik bör ibland viss 


försiktighet råda framför allt för muskelstärkande fysisk aktivitet med höga belastningar. Inför 


och efter ledplastikoperationer är dock fysisk aktivitet och fysisk träning som regel av godo 


för att bibehålla muskelfunktion och rörlighet i så hög utsträckning som möjligt. För övriga 


kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas till kapitlet ”Kontraindikationer för 


fysisk aktivitet”.  


 


 


Behov av medicinsk kontroll 


    
Behov av hälsokontroller är de gängse, exempelvis screening för hjärt-kärlsjukdom. Grad av 


leddestruktion bör bedömas innan dosering av fysisk träning påbörjas. 


 


 


Utvärdering och uppföljning 


 
För att lägga upp ett individuellt anpassat program och för att kunna utvärdera fysisk träning 


är det av största vikt att använda tester för kondition, muskelstyrka, funktion och andra 


relevanta mått innan programmet utformas, och sedan upprepa dessa med jämna mellanrum 
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under den fysiska träningens gång. För de flesta personer är det motiverande att veta att testet 


kommer att upprepas, vilket därför kan bidra till att programmet följs. 


 


Fysisk aktivitetsgrad 


Vid utvärdering av fysisk aktivitetsgrad används ofta frågeformulär utvecklade för 


befolkningen. Det saknas valida och reliabla instrument för diagnosspecifik självrapportering 


av fysisk aktivitet. Objektiva mått av fysisk aktivitetsgrad med hjälp av rörelsemätare såsom 


stegräknare och accelerometer har ökat i popularitet och enstaka modeller har visats ha god 


validitet för att bedöma energiåtgång vid RA (45). 


 


Funktion/kapacitet  


För att utvärdera kondition används med fördel submaximalt cykel- eller löpbandstest 


(treadmill) (46), eller 6-minuters gångtest (47), vilka har visat sig fungera bra vid RA. Det lite 


nyare Hälsospåret, eller Folkhälsospåret som testet också kallas, kan fungera bra som en 


självadministrerad utvärdering av kapacitet. Det är ett enkelt test där personen går eller joggar 


en utmätt sträcka på tid. Hälsospåret finns på 187 orter i Sverige, ofta i anslutning till redan 


befintliga motionsspår. Testet har vid RA visat sig ha god reliabilitet men överskattar 


maximal syreupptagningsförmåga (48).  


För utvärdering av styrkefrämjande fysisk aktivitet används gängse apparatur om sådan finns 


tillgänglig. Test av greppstyrka är vanligt för personer med reumatisk sjukdom. I Sverige 


används vanligen Grippit (49), men det finns även andra modeller (Jamar). Det är ett enkelt 


test som visat sig ha god validitet och reliabilitet och har använts i såväl forskning som klinik. 


För att bedöma styrka och/eller funktion i de nedre extremiteterna är olika uppresningstester 


vanliga. Det mest använda kallas Timed Stands Test (50). Det absolut vanligaste måttet på 


funktion vid RA är Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) (51), ett sammansatt 


bedömningsinstrument med 20 frågor om olika aktiviteter som kan vara svåra att klara av på 


grund av RA. Instrumentet ger ett score på 0–3 där 3 anger stora begränsningar i funktion.  


Livskvalitet 


Det vanligast förekommande måttet på hälsa och/eller livskvalitet är skattning av upplevd 


hälsa och/eller livskvalitet på visuell analog skala (VAS) 0–100 (52). Utöver detta anses 


Rheumatoid Arthritis Quality of Life questionnaire (RAQoL) ha bäst mätegenskaper. RAQoL 


är ett självrapporteringsinstrument med 30 frågor som besvaras med ja/nej (53).  
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid reumatoid artrit 
 


Behandling av reumatoid artrit med fysisk aktivitet 


Personer med reumatoid artrit bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet 


för att öka kondition och muskelstyrka. Måttligt starkt vetenskapligt underlag  


(evidensstyrka +++).  


REUMATOID ARTRIT – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas: 


  Ja, 
X   Nej, se beskrivning i detta kapitel. 


REUMATOID ARTRIT – BEHANDLING med fysisk aktivitet  
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: +++ (kondition) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 


Måttlig till hög 90–180  
(30–60 minuter/ 
tillfälle) 


3     


Aerob fysisk aktivitet i kombination med muskelstärkande fysisk aktivitet 


Evidens: +++ (kondition, styrka) 


Måttlig till hög  60–180 
(30–60 minuter/ 
tillfälle) 


2–3 8–10 8–12** 3 2–3 


Tänk på att:  


Durationen ovan avser effektiv träningstid. Träningen ska dessutom innehålla uppvärmning och nedvarvning. Intensiteten på den 


aeroba fysiska aktiviteten ska öka successivt inom passet/inom träningsperioden. Träningen kan med fördel ledas utav en 


fysioterapeut. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet för att förebygga sjukdom?  


 Nej  


 X Ja, se beskrivning i kapitel 
     – Om dosen för behandling understiger den allmänna rekommendationen, och sjukdomen tillåter, komplettera. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


** Muskelstärkande fysisk aktivitet: Progressiv ökning upp till minst 70 procent av 1 RM. 


 


Kommentar 


Belastningarna bör initialt vara lägre än de rekommenderade för att sedan successivt öka 


under perioder av minst 2–3 veckor. Den fysiska träningen måste även ständigt anpassas till 


svängningar i sjukdomens förlopp. Det är vanligt att den så kallade 24-timmarsregeln 


tillämpas och tillfälligt sänker belastningen om det uppstått ökad smärta som varat minst ett 


dygn direkt efter den fysiska träningen. På grund av smärta och felställningar kan exempelvis 


handledsortoser, specialanpassade skor och inlägg samt alternativa övningar behöva prövas ut 


för att underlätta den fysiska träningen. Det är även viktigt att genomföra rörelseuttag i 


samtliga leder några gånger i veckan. Aerob fysisk aktivitet kan genomföras antingen på land 


eller i vatten. Det finns inget som tyder på att träning upp till 75–90 minuter per pass skulle 


vara skadlig för det stora flertalet personer med reumatoid artrit. 
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Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid reumatoid artrit 


Personer med RA kan med fördel följa den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet 


för att främja hälsa. Det finns dock otillräckligt vetenskapligt underlag för att säkert kunna 


uttala sig om fysisk aktivitet vid RA kan påverka etablerad kardiovaskulär risk och 


riskfaktorer, men det finns ett fåtal studier som visar positiva effekter (36, 54). 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  


 


 


Sammanfattning 


 Gångsträckan förbättras markant av gångträning vid benartärsjukdom. 


 Övervakad träning ger bättre effekt än icke övervakad. 


 Personer med benartärsjukdom bör rekommenderas övervakad intermittent 


gångträning 30–60 minuter per tillfälle minst 3 gånger i veckan under minst 3–6 


månader. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet 


Definition 


Benartärsjukdom (claudicatio intermittens, intermittent hälta eller fönstertittarsjuka) beror 


huvudsakligen på åderförkalkning. Typiskt för sjukdomen är att patienten på grund av 


ischemisk smärta i benmuskulaturen vid ansträngning, såsom gång, tvingas stanna till och blir 


symtomfri efter en kort vila, vanligen några minuter.  


 


Förekomst 


Prevalensen, det vill säga förekomsten i befolkningen, kan uppskattas till 1,5 procent hos 


personer under 50 år för att stiga till över 10 procent hos personer över 65 år. I en relativt 


färsk svensk studie på 60–90-åriga individer angavs prevalensen för benartärsjukdom till 6,6 


procent hos kvinnor och 7,1 procent hos män (1). Om symtombilden förvärras, det vill säga 


patienten får smärtor redan i vila, svårläkta sår och/eller kallbrand (gangrän), brukar man tala 


om kritisk ischemi (otillräcklig blodtransporten till vävnaden). Progress till kritisk ischemi är 
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emellertid inte särskilt vanlig vid benartärsjukdom, men risken ökar vid rökning samt om 


patienten har diabetes.  


 


Orsak/riskfaktorer 


Grunden till problemet är att artärer som försörjer muskulaturen blir trängre eller stängs helt 


med nedsatt perfusion (genomblödning) som följd. I olika studier har riskfaktorer för 


uppkomst av claudicatio intermittens (benartärsjukdom) fastställts hos patienter utan tidigare 


sjukdom samt progress till allvarligare grad av extremitetsischemi hos patienter som redan har 


claudicatio. Sådana riskfaktorer är bland annat ålder, manligt kön, rökning, diabetes, 


hypertoni, höga blodfetter och högt fibrinogen. En patient med claudicatio söker i allmänhet 


för nedsatt livskvalitet till följd av förkortad gångsträcka, och ett problem vid behandling är 


att minskning av ovan nämnda riskfaktorer, som är potentiellt påverkbara, inte har någon 


omedelbar effekt på patientens symtombild. Det ger i stället effekt på lite längre sikt och då 


också i form av förbättrad överlevnad.  


 


I och med att antalet äldre ökar i befolkningen och rökvanor inte radikalt har förändrats, kan 


man räkna med en ökande förekomst av sjukdomen de närmaste decennierna. Dessutom ser 


man en ökad förekomst av rökning hos yngre, lågutbildade kvinnor.   


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Claudicatio intermittens orsakas vanligen av arterioskleros med förträngning av artärer, 


varvid blodflödet och därmed syrgastransporten till vävnaderna blir för liten, olika metaboliter 


ansamlas och symtom utvecklas.  


 


Vanligaste symtom 


Symtom vid fönstertittarsjuka är smärtor i engagerade muskelgrupper vid gång och 


smärtfrihet i vila. När smärtorna kommer räcker det med att stanna för att smärtorna ska 


försvinna (oftast inom några minuter). Vid kritisk ischemi föreligger även smärta i vila, 


speciellt i liggande. Patienten låter ofta benen hänga ut över sängkanten för att minska 


smärtan. Även svårläkta smärtande sår tillhör bilden vid kritisk ischemi. 


 


Diagnostik 


Diagnostiken är huvudsakligen klinisk, det vill säga typiska besvär enligt ovan samt svag eller 


utebliven puls i benen (ljumske, knäveck, fötter). Detta kombineras med en 


blodtrycksmätning i fötterna med en handhållen ultraljudsapparat. Om trycket är < 75 procent 


av armtrycket stöder detta den kliniska diagnosen claudicatio. 


 


Vid tveksamhet kan man gå vidare med en ultraljudsundersökning, där man kan kartlägga 


flödesförhållanden och förändringarnas morfologiska utbredning. I de få fall som blir föremål 


för invasiv behandling (öppen eller endovaskulär operation) behöver man oftast en mer 


detaljerad angiografisk utredning. 
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Prognos och sjukdomsförlopp 


 


Vid fönstertittarsjuka är prognosen avseende benet oftast god, det vill säga med konservativ 


behandling blir patienterna bättre. I några procent sker en utveckling mot kritisk ischemi, men 


risken för amputation är låg (cirka 1 % per år). 


 


Samsjuklighet 


Ateroskleros i andra delar av kärlsystemet är vanligt, vilket kan manifestera sig som 


kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke. Det är inte alltid som grav koronarskleros ger symtom, 


eftersom patienten på grund av sin benartärsjukdom inte kan anstränga sig så mycket att det 


ger symtom från bröstet.  


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Vid claudicatio är behandlingen vanligtvis konservativ. Eftersom åderförkalkning är en viktig 


etiologisk faktor är behandling av riskfaktorer viktig och riktar sig mot tobaksbruk, diabetes, 


högt blodtryck, blodfettsrubbning etcetera, både genom livsstilsförändringar och 


farmakologisk behandling. I Sverige finns för närvarande en farmakologisk substans, 


cilostazol, godkänd för att öka gångsträckan hos personer med claudicatio intermittens (2). 


Erfarenheten har visat att gångförmågan förbättras vid träning eller som den skotske 


angiologen Ed Housley uttryckte det i en ledarartikel i British Medical Journal 1988: 


”Treating claudication in five words: stop smoking and keep walking” (3). Vid kritisk ischemi 


krävs ofta operation, som kan utföras med olika metoder, både öppen och så kallad 


endovaskulär kirurgi. Här är avsikten att förhindra amputation. 


 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid benartärsjukdom 


Avsikten med detta kapitel är att diskutera vilka effekter träning kan tänkas ha på 


symtombilden vid claudicatio intermittens och systematiskt analysera befintligt vetenskapligt 


underlag för en eventuell effekt. 


 


Ett problem vid studier av behandlingseffekter vid claudicatio intermittens är 


spontanfluktuationer i sjukdomens symtom över tid, vilket gör randomiserade studier 


nödvändiga. De bör också vara av rimlig duration eftersom det rör sig om en kronisk 


sjukdom. Gångsträckan måste uppmätas objektivt, eftersom såväl patientens som läkarens 


uppskattning av avstånd kan visa sig förvånansvärt felaktig (7). 


 


Den litteratur som ligger till grund för detta kapitel bygger dels på SBU:s systematiska 


genomgång av behandling av benartärsjukdom till och med 2005 (8) och därefter en rad 


systematiska översikter (9–17). Av totalt 450 identifierade studier kvarstod 54 att analysera 


(4–6,14,18–68), där icke övervakad träning respektive övervakad träning har jämförts med 


andra behandlingar på ett randomiserat sätt.  


 


I 19 av 22 randomiserade studier med icke övervakad träning (4, 19–39) förbättrades 


gångsträckan i genomsnitt med 113 meter. Av 32 randomiserade studier med övervakad 


träning (5, 6, 14, 35, 40–68) skedde en förbättring i 28 av studierna med i genomsnitt 180 
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meter. Med användning av teckentest är båda behandlingsgrupperna signifikant bättre än 


kontrollgrupperna avseende gångförmågan (p < 0,001). I några studier har man mätt 


livskvalitet och i allmänhet sett en förbättring. Livskvalitet, mätt med generiska 


livskvalitetsformulär såsom SF-36 eller med sjukdomsspecifika livskvalitetsformulär såsom 


CLAU-S, förbättras signifikant med övervakad träning vid claudicatio intermittens 


(35, 40, 42, 45, 50). Övervakat träningsprogram efter bypassoperation i nedre extremiteterna 


förbättrar resultatet signifikant jämfört med bypassoperation utan träning (18). 


 


Huvudbudskapet från denna systematiska studiegenomgång är att träning ökar gångförmågan 


hos patienter med fönstertittarsjuka och att övervakad träning är mer effektiv än icke 


övervakad. När mätningar av livskvalitet har gjorts förbättras även denna efter träning. I 


denna genomgång har endast randomiserande studier inkluderats, men en potentiell svaghet är 


att de av naturliga skäl inte har kunnat göras dubbelblindade. 


 


Resultaten är i allmänhet konsistenta, men det finns en rad problem i studierna. Avsaknad av 


standardisering är påtaglig både avseende studieupplägg och resultatrapportering. Oftast 


används gångmatta för att mäta effekten, men här finns variationer i exempelvis hastighet, 


hastighetsökning, lutning etcetera. Resultat kan anges i gångkapacitet, gångsträcka (till 


smärta, absolut gångsträcka, till utmattning), gångtid, gångsträcka under en begränsad tid, 


oftast 6 minuter. 


 


Även kontrollgrupperna uppvisar stora variationer avseende hur de behandlas – ”standard 


care, usual care, optimal medical care, best medical treatment etcetera” – kan innebära stora 


olikheter. Ibland har kontrollgruppen behandlats med endovaskulär metodik, ibland 


kombineras träningen med någon farmakologisk behandling. När det gäller så kallad 


standardbehandling är det viktigt att angripa riskfaktorer, motivera rökstopp och optimalt 


behandla hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar etcetera.  


 


Även när det gäller hur träningen är genomförd föreligger stora variationer, och detta gäller 


alla typer av träning, från enkla verbala råd till de mer extensiva övervakade 


träningsprogrammen. Övervakningsprotokoll varierar också mellan de olika studierna. Därför 


är det svårt att dra någon säker slutsats om hur ett träningsprogram ska vara upplagt 


exempelvis vad gäller total duration, frekvens och intensitet, duration av enskilda 


träningspass, övervakningsgrad och övervakningsmetod.  


 


Det bör också nämnas att träningsprogram har en allmänt gynnsam effekt på kardiovaskulära 


riskfaktorer och kardiorespiratorisk funktion, vilket är viktigt att tänka på då patienter med 


claudicatio intermittens ofta har en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, stroke, typ 2-


diabetes, hypertoni med mera. 


 


Verkningsmekanismer 


Effekten av träning är antagligen multifaktoriell: ökad kardiell slagvolym, ändrad metabol 


aktivitet i muskulatur, flödesredistribution, förbättrad endotelfunktion, förbättrad 


syrgasextraktion, ökad muskelkapillärisering, ökad erytrocytdeformerbarhet, förändrad 


smärtperception, ändrat gångmönster, reducerad inflammatorisk reaktion, kollateralutveckling 


och kanske inte minst en psykologisk effekt av information om sjukdomens prognos, det vill 


säga att amputationsrisken är låg. 
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Det har diskuterats om träning också skulle kunna ha en ogynnsam effekt på grund av ett 


inflammatoriskt svar under gång eller möjligen under vilofasen som ett delfenomen i ett så 


kallat reperfusionssyndrom (4). Det har emellertid inte kunnat påvisas att träning leder till 


några skadliga kliniska effekter, snarare minskar det inflammatoriska svaret med ökad träning 


(4, 5). Gångmatteträning ökar inte plasmamarkörer som tecken på endotelskada (6). 


 


 


Indikationer  


Vid claudicatio intermittens ska gångträning tillsammans med rökstopp vara initial 


behandling innan invasiv behandling övervägs. 


 


 


Kontraindikationer/risker  


Se kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”.  


 


Utvärdering och uppföljning 


Uppföljning bör ske direkt efter den initiala träningsperioden (6 månader) för att säkerställa 


effekten och därmed kvalitetssäkra behandlingen, men också som en del i att motivera 


patienten till fortsatt träning och fysisk aktivitet. 


 


Fysisk aktivitet och funktion 


Utvärdering av fysisk aktivitetsnivå bör genomföras med samma metoder som för andra 


sjukdomsgrupper, såsom frågeformulär och rörelsemätare (stegräknare eller accelerometer). 


Objektiva funktionstest bör också användas, då den faktiska funktionsnivån inte alltid 


avspeglas i patientens egen uppfattning. Se vidare i kapitlet ”Bedöma och utvärdera fysisk 


aktivitet”. 


 


Livskvalitet 


Livskvalitet kan mätas med generiska livskvalitetsformulär såsom SF-36 eller med 


sjukdomsspecifika livskvalitetsformulär såsom CLAU-S (35, 40, 42, 45, 50). 
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid benartärsjukdom 


(claudicatio intermittens) 
 


Behandling av benartärsjukdom (claudicatio intermittens) med fysisk aktivitet 


Personer med benartärsjukdom bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att öka 


gångförmågan. Starkt vetenskapligt stöd (evidensstyrka ++++).  
 


BENARTÄRSJUKDOM – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas:  


  Ja 


X   Nej 


BENARTÄRSJUKDOM – BEHANDLING med fysisk aktivitet  


(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom). 


Aerob fysisk aktivitet  
Evidens: ++++ (gångförmåga) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet  
 


Intensitet* Duration 
minuter/vecka 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Antal 
övningar 


Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set 


 


Frekvens  
antal gånger/vecka 


Intermittent 
gångträning 
Framkalla 
symtom 


90–180  
(30–60 
minuter/tillfälle) 


3  


Tänk på att: 
Övervakad träning ger bättre effekt än icke övervakad träning. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar?  


 Nej  
X  Ja, se beskrivning i kapitel 
      – Muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna. 
      – När effekt uppnåtts, rekommenderas fortsatt aerob fysisk aktivitet, främst i form av promenad, enligt de 
allmänna  
      rekommendationerna. 


* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid benartärsjukdom 


Den träning som rekommenderas vid claudicatio intermittens medför också förbättringar av 


den generella hälsan, och minskar därmed även risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. 
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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). 


Sammanfattning 


 Belastande träning genom hela livet är fördelaktigt för en god benhälsa för både 


kvinnor och män. 


 Med belastande träning avses exempelvis styrketräning, rask promenad, 


joggning/löpning och hopp.  


 Personer med osteoporos bör rekommenderas belastande träning. Det bör helst vara 


muskelstärkande fysisk aktivitet (styrketräning) i kombination med till exempel raska 


promenader eller joggning för att förbättra bentäthet eller minska benförlust. Vid 


manifest osteoporos, speciellt bland äldre, bör man ta hänsyn till fallrisk innan 


träningsform rekommenderas. 


 Balansträning kan minska fallbenägenhet och därmed minska risken för fraktur hos 


personer med osteoporos. 


 


 


Beskrivning av sjukdomstillståndet  


Definition 


Osteoporos eller benskörhet definieras som en systemisk skelettsjukdom som kännetecknas av 


låg bentäthet (BMD, bone mineral density) och mikrostrukturell försvagning av benvävnaden, 


vilket leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur (1). 


 


Förekomst 


Osteoporos är en tyst sjukdom, vilket innebär att många med sjukdomen inte är medvetna om 


att de har den. Den skattade andelen svenska kvinnor och män över 50 år som har osteoporos i 


höftregionen (framför allt lårbenshalsen) är 22 respektive 7 procent. Osteoporos är en 
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riskfaktor för fraktur. Oftast handlar det om en lågenergifraktur, till exempel höftleds-, 


överarms- och handledsfraktur eller kotkompression, som leder till utredning och eventuell 


behandling av osteoporos. Den årliga incidensen i Sverige av någon form av fraktur orsakad 


av osteoporos hos kvinnor och män över 50 år är 803 respektive 319 per 100 000 invånare. År 


2010 inträffade enligt officiella register 107 000 osteoporosrelaterade frakturer i Sverige, 


varav 20 000 var höftfrakturer (2). 


 


Orsak/riskfaktorer 


Osteoporos kan delas in i två olika former beroende på bakomliggande orsak: 


 Primär osteoporos orsakas av det naturliga åldrandet, menopaus och livsstilsfaktorer 


som fysisk inaktivitet, rökning, alkoholintag samt inadekvat nutrition. 


 Sekundär osteoporos orsakas av olika sjukdomar och kan dessutom vara en följd av 


behandling med vissa läkemedel, till exempel kortison. 


 


Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 


Skelettet är en dynamisk vävnad som omsätts kontinuerligt. Dess form och hållfasthet 


regleras av specialiserade benceller. Osteoblaster, de benuppbyggande cellerna, syntetiserar 


benmatrix och reglerar mineraliseringen av benmatrix. De flerkärniga osteoklasterna - de 


bennedbrytande cellerna - har förmåga att resorbera ben. Slutligen finns osteocyter inne i det 


färdigmineraliserade benet. Osteocyterna är i kontakt med varandra via utskott och tros kunna 


reglera mycket av den benresorption och bennybildning som sker på benets yta. 


Remodelleringen, det vill säga benomsättningen, resulterar i att 10 procent av skelettet 


omsätts varje år hos vuxna, medan omsättningen är snabbare hos barn. Det trabekulära benet 


omsätts med större hastighet än det kompakta benet (3). Osteoklaster resorberar ben från 


benets yta, vilket tar 3–4 veckor. Detta följs av att osteoblaster växer in i den resorberade ytan 


och ersätter det ben som har resorberats med ny benvävnad vilken senare mineraliseras. 


Denna del av remodelleringen kallas formation och den tar ungefär 2–4 månader (figur 1). 


Osteoblasten och osteocyten styr hur mycket ben som ska bildas och reglerar bildandet och 


aktiveringen av osteoklaster. Det innebär att de också styr benresorptionsaktiviteten. Detta 


sker via proteinet receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL) som sitter på 


ytan på osteoblasten (3, 4). RANKL är en cytokin och tillhör familjen tumor necrosis factor 


(TNF). Den är en ligand för RANK på osteoklasternas yta och har en nyckelfunktion för 


differentieringen och aktiveringen av osteoklaster.  


Vid osteoporos blir det en obalans i remodelleringscykeln, det vill säga resorberat ben ersätts 


inte i den omfattning som skulle behövas, vilket resulterar i en benförlust (4). Osteocyterna 


har genom sina utskott också en betydelse genom att känna av och överföra signaler från 


skelettets mekaniska belastning, så att bennybildning påbörjas på benytor i det belastade 


området. Detta svar på belastning kan resultera i att nytt ben bildas utan föregående 


bennedbrytning och kallas då modellering. Mekanismen är inte helt klarlagd, men kan vara 


medierad via nedreglering av ett protein kallat sclerostin. Detta protein produceras av 


osteocyten och har förmåga att hämma nysyntes av ben (5).  
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Figur 1. Schematisk bild av benomsättningen (remodelleringen) med osteoklaster som bryter ned (resorberar) 


ben (till vänster i bilden) och den efterföljande benproduktionen av osteoblasterna (till höger i bilden). 


Modifierad efter Ericsen (6). 


 


Rökning kan ge en minskad bentäthet såväl genom direkt som indirekt inverkan. Direkt 


inverkan kan ske genom påverkan på: RANK-RANKL-OPG-systemet, kollagen metabolism 


och kärlnybildning i benet. En indirekt inverkan kan ske genom förändrad kalciotropisk 


metabolism, produktion metabolism och bindning av östradiol samt metabolism av 


binjurehormon (7). 


 


Vanligaste symtom 


Osteoporos har inga symtom utan upptäcks vid en fraktur eller vid en bentäthetsmätning. 


 


Diagnostik 


Diagnosen ställs genom bentäthetsmätning (Dual Energy X-ray Absorptiometry, DXA). 


Mätvärdet som erhålls jämförs med ett ungt referensmaterial (t-score). Ett t-scorevärde lägre 


än –2,5 standarddeviationer (SD) ger diagnosen osteoporos. Om patienten har t-scorevärde 


mellan –1 och –2,5 SD föreligger osteopeni, medan t-scorevärde över –1 SD är normalt (8). 


 


Tabell 1. Diagnostisering med hjälp av bentäthetsmätning. 


Bentäthetsvärde mätt med DXA, 
jämfört med ungt referensmaterial 


Bentäthet 
 


Högre än –1 SD Normal 
–1 till –2,5 SD Osteopeni 
Lägre än –2,5 SD Osteoporos 
Lägre än –2,5 SD och fraktur Manifest osteoporos 


 


FRAX är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg som finns lättillgängligt på 


http://www.shef.ac.uk/FRAX/. FRAX används för att beräkna sannolikhet för att få 


osteoporosrelaterad fraktur respektive höftfraktur (hos person 40–90 år) inom 10 år. FRAX 


tar hänsyn till olika riskfaktorer för fraktur, såsom ålder, kön, vikt, längd, tidigare fraktur, 


höftfraktur hos förälder, kortison (> 3 mån) samt olika sjukdomstillstånd. Riskskattning kan 


göras med eller utan resultat från bentäthetsmätning. FRAX-värdet ska användas dels för att 



http://www.shef.ac.uk/FRAX/
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ta ställning till om bentäthetsmätning ska utföras, dels för att tillsammans med värdet från 


bentäthetsmätning avgöra behovet av frakturförebyggande behandling (9). 


 


Sjukdomsförlopp 


Den högsta bentätheten (PBM, peak bone mass) uppnås ungefär i 20-årsåldern (10). Därefter 


börjar den sakta minska. Hos kvinnor sker en snabbare benförlust i och med klimakteriet på 


grund av östrogenbrist och då inträffar oftast de första osteoporosrelaterade frakturerna, till 


exempel radiusfraktur eller höftfraktur. Benförlusten fortsätter sedan med ökande ålder. 


Frakturrisken ökar samtidigt med ökad ålder, eftersom risken för fall också är åldersrelaterad 


(11). 


 


Prognos 


Med stigande ålder minskar bentätheten. När det gäller effekt av medicinsk behandling av 


frakturer, är dagens mediciner verkningsfulla framför allt avseende kotkompressioner. När 


höftfraktur eller kotkompression behandlas med antiresorptiv behandling, det vill säga 


mediciner vilka hämmar nedbrytningen av skelettet, ger det en riskreduktion för ny fraktur 


(12). 


 


Nuvarande behandlingsprinciper 


Behandlingsprinciperna bygger i första hand på medicinsk behandling. De mediciner som 


används är kalcium och vitamin D (t.ex. Calcichew-D3, Kalcipos-D) i kombination med 


antiresorptiv behandling med antingen alendronsyra (Alendronat, Fosamax), zolendronsyra 


(Aclasta) eller denosumab (Prolia). Hos vissa patienter med svår osteoporos och multipla 


frakturer kan anabol behandling, till exempel teriparatid (Forsteo), erbjudas i stället för 


antiresorptiv behandling (9).  


Dessutom bör den som behandlar patienter med en osteoporosfraktur försöka påverka 


livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet, kost och rökning. 


 


Effekt av fysisk aktivitet vid osteoporos 


Långtidseffekter 


Fysisk aktivitet är ”färskvara” för skelettet, där en livsstilsförändring från att vara fysiskt aktiv 


till att bli fysiskt inaktiv ger förlust av benmassa. Den normala remodelleringen tar cirka 4 


månader och ökad bentäthet har noterats i träningsstudier hos premenopausala kvinnor och 


hos män efter minst 6 månaders fysisk träning (13). Måttligt starkt vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka +++). Studier har också visat att äldre män som varit tävlingsidrottare i unga 


år har högre bentäthet jämfört med motsvarande män som inte varit lika idrottsaktiva (13, 14). 
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Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  


Viktbärande fysisk aktivitet såsom joggning, hopp, aerobics och styrketräning har positiva 


effekter på benhälsan oavsett ålder, medan cykling och simning har låg effekt. Både 


tyngdkraft och muskulaturens dragkraft är nödvändiga för att stimulera benmassan (13, 15). 


Dynamisk träning ger betydligt bättre effekt på skelettet än statisk träning (16–18). Under 


uppväxtåren finns det evidens för att benets svar på belastning beror på kön och 


mognadsgrad, där fysisk träning genom bollspel, dans, styrketräning och hopp kan ge ökad 


bentäthet hos barn och ungdomar (19, 20). 


Styrketräning som kombineras med ”high impact”-träning (genom exempelvis hopp, step-up 


och/eller löpning > 9 km/tim) 2–3 gånger per vecka kan öka bentäthet i lårbenshalsen och 


ländryggen med 1–2 procent hos premenopausala kvinnor. Träningsperiodernas längd varade 


mellan 6 och 24 månader (18, 21). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 


+++). 


Hos postmenopausala och äldre kvinnor kan styrketräning med ≥ 60–70 procent av 1 RM 


(repetitionsmaximum), 8–12 repetitioner, 2–3 gånger per vecka bromsa benförlust i ländrygg 


och höftregion (trokanter major) med 0,9 respektive 1,0 procent. När olika slags 


träningsmoment (”impact” och progressiv styrketräning) kombineras kan effekten bli mer 


påtaglig med 3,2 procent mindre benförlust i ländrygg. Träningsperiodernas längd varade 


mellan 9 och 16 månader (22, 23). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


Styrketräning för äldre kvinnor med osteopeni/osteoporos (dock utan osteoporos i 


höftregionen) som inleds med 50–60 procent av 1 RM, 10–15 repetitioner i 2 set, där 


belastning successivt ökas till 75–80 procent av 1RM, 8–10 repetitioner i 3 set och som 


kombineras med smidighets- och balansövningar 50 minuter per tillfälle, 3 gånger per vecka 


under 1 år kan ge 2 procent mindre benförlust i underbenet (tibia) enligt ett benstyrkeindex 


(24). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


Hos medelålders och äldre män kan intensiv progressiv styrketräning som kombineras med 


”moderate impact” träning, där belastningen inleds med 50–60 procent av 1 RM, 15–20 


repetitioner i 3 set och sedan ökas till 60–85 procent av 1 RM, 8–12 repetitioner i 2 set, 60–75 


minuter per tillfälle, 3 gånger per vecka under 18 månader öka bentäthet i lårbenshals 1,8 


procent (25). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


Flera studier visar att styrketräning 40–60 minuter per tillfälle, 2 gånger per vecka under 2,5 


till 5,5 månader kan förbättra hälsorelaterad livskvalitet och minska smärta hos medelålders 


och äldre kvinnor med osteopeni/osteoporos (26, 27). Ryggresningsövningar (”back-ups” 


utförs i magläge med 5 sekunder statiskt kvarhåll och 10 sekunder vila mellan 


uppresningarna) 10 repetitioner i 1 set, 5 gånger per vecka under 4 månader kan också 


förbättra livskvalitet hos kvinnor med osteoporos (28). Begränsat vetenskapligt underlag 


(evidensstyrka ++).  


Hos kvinnor som ådragit sig en kotkompression kan individuellt anpassad styrketräning som 


inkluderar övningar för rygg, övre och nedre extremitet, samt balans och koordination 45–60 


minuter per tillfälle, 2–3 gånger per vecka under 2,5 till 6 månader förbättra hälsorelaterad 


livskvalitet (29, 30). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  


Balansträning och tai chi kan förbättra balansförmågan och minska fallbenägenhet hos äldre i 


ordinärt boende (10, 31). Det finns starkt stöd för att balansträning 15–20 minuter per dag 


(motsvarande cirka 2 timmar per vecka) som kombineras med ”skräddarsydd” styrketräning 
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(genom gummiband, vikter eller egen kroppstyngd) av de stora muskelgrupperna minst 2 


gånger per vecka har effekt på fall hos äldre med osteoporos. Effekt av motsvarande träning 


på fall hos äldre med kotkompression har måttligt starkt stöd i litteraturen, eftersom 


kotkompressioner ofta ger upphov till ökad ryggkyfos, så kallad hyperkyfos (kutrygg), vilket i 


sig innebär ökad risk för fall (32). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 


+++).  


Det är en utmaning att utvärdera effekten av fysisk träning för att förebygga fraktur, då det 


krävs stora studiegrupper och långtidsuppföljning. Det finns emellertid stöd för minskat antal 


osteoporosrelaterade fallfrakturer samt en tendens till minskat antal kotkompressioner genom 


fysisk träning i grupp och/eller som hemträning 2–3 gånger per vecka under 2,5 till 10 år hos 


medelålders/äldre kvinnor med osteopeni/osteoporos (33–35). Begränsat vetenskapligt 


underlag (evidensstyrka ++).  


 


Dos–respons 


Skelettets svar på belastning avgörs av belastningens storlek och fördelning, antal repetitioner 


och antal cykler (13, 36, 37). Styrketräning med hög belastning och få repetitioner är att 


föredra framför aerob fysisk aktivitet med låg belastning och många repetitioner (16–18). Vid 


osteoporos måste rekommenderad träningsdos hela tiden anpassas till individens 


förutsättningar och behov och sedan ökas successivt för bästa effekt. I synnerhet hos patienter 


med osteoporotisk kotkompression gäller det att beakta fragilitet vid val av träningsdos (17). 


 


Verkningsmekanismer 


Osteocyten kan liknas vid en ”budbärare” som registrerar temporär mekanisk deformering vid 


belastning av skelettet via induktion av vätskeflöden i nätverket av kanaler runt osteocyterna, 


vilket troligtvis ändrar de intracellulära kalciumnivåerna och därefter påverkar lokala 


osteoblaster och osteocyter. Effekten av belastningen ökar med kraftens storlek och hastighet 


samt ökar om kraften har en ovanlig eller växlande riktning (13, 16, 23). Deformeringen av 


skelettet har större betydelse för det anabola svaret än belastningens storlek. Benvävnadens 


respons innefattar bland annat en cellulär reaktion med akut lokal frisättning av 


prostaglandiner och som sedan medför lokal produktion av tillväxtfaktorer och därmed till 


bennybildning som svar på den ursprungliga belastningen. En mer generell reaktion från 


benvävnaden sker också som följd av den ökade fysiska aktiviteten, då påverkan sker av 


hormoner och tillväxtfaktorer som är kända för att ha effekt på skelettet, exempelvis 


tillväxthormon (GH), parathormon (PTH), insulinlik tillväxtfaktor-1 (IGF-1) och många andra 


(13).  


Den teoretiska ”mekanostat”-modellen liknas vid en termostat som strävar efter att hålla den 


mekaniska belastningsrelaterade deformeringen av benvävnaden i balans, troligen via 


reglering av sclerostin (38). Vid alltför intensiv träning med mycket kraftig deformering av 


skelettet kan mikroskador överstiga benets reparationsförmåga och ge upphov till stressfraktur 


(13).  


Nedsatt muskelstyrka, balans och koordination innebär ökad fallrisk. Träning av 


muskelstyrka, i synnerhet av nedre extremitet samt balansträning (som stimulerar visuellt, 


vestibulärt och proprioceptivt informationssystem), kan ge effekt med både minskat antal 


individer som faller (fallrisk) och minskat antal fall per individ (fallfrekvens) (11, 31, 39–41).  
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Indikationer 


Fysisk inaktivitet är en av de livsstilsfaktorer som kan bidra till låg bentäthet. Därför har 


fysisk aktivitet utan tvekan en viktig roll att fylla i behandlingsarsenalen för osteoporos. 


Socialstyrelsen skriver i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar gällande 


osteoporos: ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda handledd fysisk träning till kvinnor med 


osteopeni, osteoporos eller osteoporosrelaterad kotfraktur.” Denna rekommendation har 


prioritet 5 enligt Socialstyrelsens prioriteringsskala 1–10, där åtgärder med prioritering 1 har 


störst angelägenhetsgrad (9).  


Osteoporos är en riskfaktor för fraktur, en annan riskfaktor är fall. Därför finns det indikation 


för fysisk aktivitet till patienter med osteoporos både för att stärka skelettet och för att 


förebygga fall.  


 


Kontraindikationer/risker 


Osteoporos innebär i sig ingen kontraindikation för fysisk träning men vid fraktur bör man 


avvakta med fysisk träning tills frakturen har läkts. Vid kotkompression kan läkningen ta flera 


månader. 


Träningsmängd och träningsintensitet ska anpassas individuellt och ske i stabila 


utgångsställningar för att inte orsaka skada (13, 17). Äldre kvinnor med manifest osteoporos 


bör promenera i lugn takt på grund av ökad risk för fall och fraktur (42). Framåtböjning och 


vridning av ryggen ska undvikas hos patienter med kotkompression. Sit-ups och 


yogaövningar som innebär betydande ryggflexion kan ge ökad risk för kotkompression och 


bör undvikas (13, 17, 43, 44). För övriga kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas 


till kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 


Behov av medicinsk kontroll 


När diagnosen osteoporos är ställd finns inget behov av medicinsk kontroll innan man 


ordinerar eller initierar fysisk aktivitet. Däremot kan patienten ha andra sjukdomar som kräver 


medicinsk kontroll. 


 


Utvärdering och uppföljning 


Fysisk aktivitetsgrad 


Det krävs handledning och råd från erfaren benforskare vid val av passande metod för 


uppföljning och utvärdering av fysisk träning och dess effekt vid osteoporos. Validerade 


frågeformulär är oftast inte helt adekvata vid studier av träningseffekt på skelettet. En 


träningsdagbok kan kvantifiera självrapporterad fysisk aktivitet, men den har sin begränsning 


när det gäller att utvärdera effekt av fysisk aktivitet på skelettet. Stegräknare och 


accelerometrar av olika kvalitet finns att tillgå på marknaden samt kraftplattor som registrerar 


normalkrafter (ground reaction forces, GRFs) vid fysisk aktivitet. Mycket forskning återstår 
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dock innan någon enskild metod eller kombinationen av flera metoder kan rekommenderas 


för bästa tillförlitlighet vid uppföljning och utvärdering av träningseffekt på skelettet (13). 


Funktion/kapacitet  


Människans balansförmåga försämras efter 60-årsåldern samtidigt som åldrandet innebär 


försämrad benmassa med ökad risk för osteoporos och fraktur. Fysioterapeuten har inte 


tillgänglig teknik för att utvärdera effekt av fysisk träning på bentäthet och av denna 


anledning är det därför oerhört viktigt att använda olika balanstest för att utvärdera effekt av 


träning på balansförmåga, för att förebygga fall och osteoporosrelaterad fraktur hos äldre. 


Funktionella balanstest har ofta hög specificitet (förmåga att identifiera dem som inte faller) 


men måttlig sensitivitet (förmåga att identifiera dem som kommer att falla). Bergs balansskala 


har emellertid förmåga att identifiera personer som är fallbenägna (minst två fall under en 


uppföljningsperiod) (45). FRAMO index är ett frågeformulär för riskbedömning av 


höftfraktur hos äldre och består av fyra enkla frågor som besvaras med ja eller nej. 


Sammantaget predicerar faktorer som ålder över 80 år, kroppsvikt under 60 kg, inträffad 


osteoporosrelaterad fraktur efter 40-årsåldern samt oförmåga att resa sig upp från stol fem 


gånger i följd utan stöd av armar för höftfraktur (46). Balans- och gångförmåga kan bedömas 


genom Timed Up and Go-test (TUG) under tidtagning. Tre meter TUG-test (3 m-TUG) 


innebär att en person från sittande på en standardhög stol (cirka 46 cm) med armstöd ska resa 


sig upp och gå 3 meter, vända och gå tillbaka och sitta ned på stolen (47). Hos äldre kvinnor 


med kotkompression predicerar självrapporterad fallbenägenhet som kombineras med 


oförmåga att klara 5 meter TUG-test (5 m-TUG) inom 30 sekunder för nytt fall. Specificitet är 


hög medan sensitivitet är låg när dessa två instrument kombineras (48).  


Förmåga att stå på ett ben med öppna ögon är åldersrelaterad och försämras efter 60-årsåldern 


(49). Äldre kvinnor som inte klarar att stå på ett ben med öppna ögon under 10 sekunder har 


nästan trefaldigt ökad höftfrakturrisk jämfört med dem som klarar motsvarande. Kvinnor med 


både hög FRAX-risk och nedsatt balansförmåga (oförmåga att stå på ett ben med öppna ögon 


under 10 sek) har ungefär dubbelt så stor risk för höftfraktur jämfört med dem som bara har 


en av riskfaktorerna (50). 


 


Sjukdomsspecifika markörer  


Utvärdering av bentäthet görs som tidigare nämnts med bentäthetsmätare, DXA. Effekten på 


bentäthet av en period med fysisk inaktivitet, exempelvis gipsad extremitet, kan ses med 


DXA redan efter någon månad. Däremot tar det längre tid att se en eventuell uppgång i 


samband med ökad fysisk aktivitet. I kliniken mäts bentätheten hos patienter med osteoporos 


ungefär vartannat år för att kunna bedöma effekten av behandling. 


En persons kroppslängd kan ha minskat betydligt sedan ungdomsåren på grund av 


kotkompressioner och därför är det viktigt att mäta aktuell kroppslängd med stadiometer (en 


väggfast vertikal skala med rörlig horisontell del som vilar mot personens huvud vid 


längdavläsning) och jämföra med kroppslängd i 20-årsåldern (figur 2) (51).  
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 Figur 2. Stadiometer. 


Upprätningsförmåga kan testas genom att mäta centimeteravstånd mellan nackben (occiput) 


och vägg (alternativt mellan tragus, det vill säga främre delen av ytterörat och vägg eller 


mellan sjunde halskotan och vägg) (52). Debrunner kyfometer och flexicurve linjal används 


för att mäta graden av thorakal kyfos (figur 3, 4) (53, 54). 


 


 


 Figur 3. Kyfometer.  Figur 4. Flexicurve. 


En FRAX-beräkning av 10-årsrisk för fraktur bör kompletteras med fallriskbedömning där 


man bland annat ställer följande fråga om fallförekomst: ”Har du ramlat den senaste månaden, 


det vill säga har du snubblat eller halkat, så att du tappade balansen och föll på golvet eller på 
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marken?” Fall definieras som en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet, marken 


eller lägre nivå – oavsett om skada inträffar eller ej (55).  


Livskvalitet 


Vid skattning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) hos kvinnor med osteoporotisk 


kotkompression används både det generiska Short Form 36 (SF-36) och det 


sjukdomsspecifika frågeformuläret Qualeffo-41 (quality of life questionnaire of the European 


foundation for osteoporosis) (56–58). Qualeffo-41 består av 41 frågor där patienten skattar sin 


förmåga eller upplevelse avseende smärta, ADL (aktiviteter i dagliga livet), hushållsaktivitet, 


rörlighet, social funktion, allmänt hälsotillstånd och mental funktion. Instrumentet finns att 


tillgå på International Osteoporosis Foundations hemsida 


(http://www.iofbonehealth.org/quality-life-questionnaires-qualeffo-41). 


 


  



http://www.iofbonehealth.org/quality-life-questionnaires-qualeffo-41
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Rekommenderad fysisk aktivitet vid osteoporos 


Behandling av osteoporos med fysisk aktivitet 


Personer med osteoporos bör i första hand rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet 


(styrketräning) i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet, för att bromsa 


benförlust eller öka bentäthet. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensgrad ++). 


 


OSTEOPOROS – FÖREBYGGA med fysisk aktivitet 
Den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet kan tillämpas:  


 X  Ja, i synnerhet muskelstärkande fysisk aktivitet (styrketräning) och annan fysisk aktivitet som belastar 
skelettet såsom raska promenader, joggning/löpning och hopp har en primärpreventiv effekt.  


  Nej, se beskrivning i kapitlet. 


OSTEOPOROS – BEHANDLING med fysisk aktivitet  
(Obs! Fokus här är på att behandla sjukdom eller dess symtom.) 


Muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet*  
Evidens: ++ (bentäthet) 


Dosen gäller muskelstärkande fysisk aktivitet. 


Det saknas vetenskapligt stöd för att ange dos 
för ”annan” fysisk aktivitet som belastar 
skelettet. 


Antal övningar Intensitet  
antal repetitioner  


Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 


8–10 8–12 2–3 2–3 


Att tänka på:  


Vid manifest osteoporos, speciellt bland äldre, rekommenderas speciellt anpassad muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination 
med balansträning och promenad i lugn takt. Joggning bör undvikas på grund av ökad risk för fall och fraktur. 


Även balansträning rekommenderas för att minska fallbenägenhet och därmed minska risken för fraktur hos personer med 
osteoporos. 


Finns det behov av KOMPLETTERANDE fysisk aktivitet utifrån behandlande dos för att nå den 
allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet för att förebygga andra sjukdomar?  


  Nej  


X  Ja, aerob fysisk aktivitet rekommenderas med dos enligt de allmänna rekommendationerna, med 
beaktande av de restriktioner som anges ovan. 


* T.ex. raska promenader och joggning. 


 


Kommentar 


Hos kvinnor som ådragit sig en osteoporotisk kotkompression kan individuellt anpassad 


styrketräning med övningar för rygg, övre och nedre extremitet, samt balans och koordination 


45–60 minuter per tillfälle, 2–3 gånger per vecka förbättra hälsorelaterad livskvalitet. 


Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 


 


Förebygga andra sjukdomar med fysisk aktivitet vid osteoporos 


För att förebygga fraktur bör man även ta hänsyn till riskfaktorn fall. Om personer med 


osteoporos har en ökad fallrisk bör även balansträning erbjudas personer med osteoporos. 


Balansövningar som ställer stora krav och utmanar balansförmågan samt tai chi 


rekommenderas.  
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