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Fysisk aktivitet och träning hos
funktionshindrade – effekter på
aktivitetsförmåga och livstillfredsställelse
Vår kunskap är begränsad om muskelstruktur och muskelfunktion hos personer med neurologiska skador och sjukdomar, effekter av fysisk aktivitet och träning, och om träningseffekter leder
till förbättringar i aktiviteter i dagliga livet och livstillfredsställelsen. Genom att överbrygga basal
muskel- och träningsfysiologi och klinisk rehabilitering kan vi öka kunskapen om mekanismerna
bakom den muskelpåverkan vi ser hos personer med neurologiska skador och sjukdomar. Detta
kan skapa underlag för planering och utvärdering av fysisk aktivitet och träning och effekter på
utförandet av aktiviteter i dagliga livet och livstillfredsställelse hos personer med neurologiska
skador och sjukdomar.
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Fysisk aktivitet och träning utgör en
allt viktigare del i behandlingen och
rehabiliteringen av olika skador och
sjukdomar (1-3). Flera studier har visat
på positiva effekter i olika faser av en
sjukdom, i olika åldrar och för både
män och kvinnor. Vid vanliga sjukdomar som diabetes, hjärtsvikt, kronisk
obstruktiv lungsjukdom, njursvikt
och reumatism, leder fysisk aktivitet
och träning till förbättringar som inte
kan uppnås enbart med medicinsk
behandling. Idag rekommenderas att
fysisk aktivitet och träning integreras
i omhändertagandet av personer med
kroniska sjukdomar. Detta ställer krav
på sjukvårdsorganisationen och på
personerna i vården. Det måste finnas
personal som kan undersöka, planera,
till delar genomföra och slutligen
utvärdera effekterna av fysisk aktivitet
och träning. Det ställer också krav på
personernas kunskap om vilken typ
av fysisk aktivitet och träning som
ska ordineras, hur ofta, hur intensivt,
och hur länge man ska hålla på. Inom
idrotten vet vi ganska bra hur träningen ska läggas upp. Som motionär
finns ofta goda råd att hämta. Men, för
ett stort antal sjukdomar har vi mycket
begränsad kunskap om dosering,

intensitet och duration. Faktorer som
ålder och kön kan också behöva vägas
in, vilka andra sjukdomar personen har
samt pågående medicinsk behandling.
Planerat forskningsprojekt

Slaganfall (stroke), multipel skleros och
muskeldystrofier är vanliga neurologiska sjukdomar som drabbar många
yngre personer. Ett framträdande
symtom hos dessa personer är nedsatt
muskelstyrka. Detta leder till en påverkan på gångförmågan, möjligheten att
sköta sitt hem, ta sig ut i samhället,
resa bort och även att klara sitt arbete.
Orsaken till den nedsatta muskelsvagheten är ofta en kombination av en
påverkan på nerv- och muskelfunktionen och inaktivitet, men den inbördes
betydelsen av de olika faktorerna är
okänd. Därför är det idag inte möjligt
att i detalj lägga upp och utvärdera
träningsprogram för dessa personer.
För snart 10 år sedan startade jag
ett långsiktigt forskningsprojekt som
syftar till att klarlägga muskelstruktur och muskelfunktion vid kroniska
neurologiska sjukdomar. Ett övergripande syfte med projektet är att ta reda
på om fysisk aktivitet och träning kan
förbättra aktivitetsförmåga och livstillfredsställelse. Tanken är att kartlägga
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Muskelfunktion, träning och slaganfall

Bild 1. Isokinetisk mätning och utvärdering av
muskelstyrka.

relationen mellan muskelfunktion
och vardagliga aktiviteter, och knyta
samman kunskap inom idrottsmedicinen med den inom neurorehabiliteringen (4). Studier av äldre har visat
på den stora betydelsen av fysisk
aktivitet och träning – vi vet alltså att
det fungerar långt upp i åldrarna för
personer utan sjukdom (5-6)! Men vi
behöver många fler studier för att se
om det också fungerar hos personer
med funktionshinder till följd av neurologiska skador och sjukdomar.
De inledande delarna av projektet har haft stöd av Centrum för
Idrottsforskning och möjliggjort en
kartläggning av struktur och funktion hos friska unga och gamla män
och kvinnor (7-15). Metoder för
utvärdering av muskelstyrka har satts
upp (Bild 1), liksom metoder för att
undersöka den viljemässiga aktiveringen och dess inflytande på muskelstyrkan (Bild 2). Detta gör att vi idag
med en hög grad av reproducerbarhet
kan mäta muskelsvaghet och nedsatt
central aktivering hos olika patienter.
Vidare har metoder för att kartlägga
muskelmassa, inblandning av fett
och bindväv, samt olika aspekter av
muskelstrukturen utvecklats (Bild 35). Sammantaget kan vi idag kartlägga
dom olika faktorer som bidrar till
styrkeutvecklingen och den svaghet
vi ofta ser hos personer med neurologiska skador och sjukdomar. Detta
gör också att vi kan utvärdera effekter
av träning och bakomliggande mekanismer i samband med en uppnådd
träningseffekt.

Bild 2. Mätning och utvärdering av muskelstyrka
med elektrisk stimulering.

Bild 3. Magnetkameraundersökning av underbenets muskler hos en äldre kvinna. Med MRT kan
mängden muskelmassa, och den ökade mängden fett och bindväv vid åldrandet och sjukdom,
mätas och utvärderas.

Bild 4. Muskelbiopsi av underbenets muskler.

Bild 5. Mikroskopisk bild av muskelbiopsi.

Slaganfall (stroke) orsakat av en blödning eller blodpropp i hjärnan drabbar över 25 000 människor i Sverige
varje år. Under det senaste decenniet
har andelen yngre ökat. Slaganfall ger
ofta bestående funktionsbortfall och
aktivitetsbegränsningar med svårighet att delta i tidigare intressen och
motionsaktiviteter. Många patienter
upplever en nedsatt muskelstyrka (16)
och framför önskemål om att träna för
att uppnå en bättre muskelfunktion.
Eftersom skadan vid stroke sitter i centrala nervsystemet har det varit delade
meningar om effekten av muskelträning och om riskerna för att träningen
ökar den onormala muskelspänningen
som ofta förekommer i efterförloppet.
I en aktuell översikt visar vi att styrketräning trots allt kan medföra förbättrad muskelstyrka och en förbättrad
aktivitetsförmåga hos strokepatienter
(16). Trots det mycket stora antalet
personer som insjuknar årligen finns
bara 9 studier av effekterna av styrketräning. Kännetecknande för dessa
studier var olikheten i uppläggningen,
träningen, utvärderingen och hur man
mätt effekter på aktivitetsförmåga. I
vissa studier var belastningen faktiskt
så låg att man med idrottsmedicinsk
terminologi inte kan kalla dessa studier
för styrketräningsstudier utan mer för
uthållighetsstudier!
Det som var än mer slående var att
bara 2 studier hade gjorts med sedvanlig vetenskaplig noggrannhet – randomiserat och kontrollerat! I båda dessa
studier var antalet personer mindre än
20 och varken dessa två eller de andra
studierna hade gjort några försök
att analysera mekanismerna bakom
styrkeökningen. Det finns med andra
ord ett stort behov av kontrollerade
randomiserade studier, kartläggning av
bakomliggande mekanismer, analys av
långtidseffekterna och om en styrkeökning leder till effekter på utförandet av
aktiviteter i dagliga livet och livstillfredsställelse.
Det är här möjligheten finns att
knyta samman kunskap inom idrottsmedicinen med den inom neurorehabiliteringen. För att den här typen av
studier ska kunna genomföras och man
ska kunna dra några slutsatser av resultaten behövs kunskap både om hur
träning läggs upp i syfte att förbättra
styrka (och andra funktioner) och kunskap om den grupp av patienter som
ska undersökas.
För några år sedan har vi påbörjat
en stor studie i syfte att utvärdera just
effekterna av styrketräning vid olika
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NY BOK

Dags att avliva myterna
Utgiven av Sven-Anders Sölveborn

Idrottsläkaren
och författaren

Sven-Anders
Sölveborn har
nyligen givit ut en
intressant och lättläst bok med titeln
Dags att avliva
myterna inom
idrott, skador
och rörelseapparaten. Boken är
välkommen och
borde läsas av
alla som arbetar
inom detta
fält. Vi människor hör mycket
och tror mycket. Rykten sprids. Efter
tillräckligt många upprepningar blir de
snart till sanningar.
Även inom idrottsmedicinen florerar en rad myter. Sven-Anders har sammanställt 19 myter och på ett sakligt
och väl underbyggt sätt försöker han
avliva dem. Det är viktigt att stoppa
felaktig ryktesspridning. Forskningen
har en viktig uppgift.
Den första är myten är om
”motionsvågen” i Sverige”. Visserligen
samlar de stora klassikerna som Vasaloppet, Göteborgsvarvet m.fl. stora
skaror. Bilderna i tidningarna får oss
att tro att ”alla” är med. Men i själva
verket är det bara 3-5 % som har
någon aktivitet av betydenhet. Svenska
folket är tyvärr soffliggare, vilket bl.a.
visats i den stora LIV- studien. Denna
kunde också visa på en betydande
övervikt bland befolkningen, med
uppenbar risk för ökad ohälsa. Samma
tendens finns även bland skolungdomar. Sverige är nu näst sämst i Europa
vad gäller antal idrott och hälsostimmar i skolan.
En annan myt som avlivas är den
om ”lokal fettförbränning”. Åtskilliga
apparater och metoder har lanserats
med mirakelförmåga att förbränna
fett från speciella områden över mage
och stuss. Flera forskningsstudier har
gjorts där man inte kunnat belägga

detta koncept
med ”punktbantning”.
Kroppens
energiomsättning fungerar
inte så. Vid låg
och måttlig
intensitet sker en
transport av fett
i blodet, från en
mängd fettdepåer
i kroppen, till
den muskulatur
som aktiveras i
träningen. Fettet
tas alltså inte från
den
arbetande magen eller stussen. Skall man bli av med oönskat fett
gäller därför raska promenader, för den
otränade och löpning/jogging för den
mer tränade. Det är den totala energiomsättningen som är avgörande för
hur mycket fett som förbrukas.
Myt 19 gäller också fettförbränning
och att den startas först efter 30-45
min träning. Helt fel! Fettförbränningen finns med redan från början.
Även en kort promenad eller ”spring i
trapporna”, gärna flera gånger om dan
ger önskad fettförbrukning.
Vad gäller annan avlivning så
visas att idrottsskadorna inte ökar, att
idrottsskadorna inte ökar samhällskostnaderna, att fotbollsspelare inte
får utslitna knän och att marathonlöpare inte sliter ut sina knän på grund
av asfalt, utan snarare att växlingar
mellan olika underlag och tekniska
brister är orsak till problemen.
Här vore det synd att avslöja hela
boken. Du får köpa den och botanisera
själv. Liksom recensenten kommer
troligen läsaren att med ett igenkännande leende inse att man själv ”gått
på” flera av dem. Boken är lättläst och
trevlig och hör hemma i bokhyllan hos
alla som på något sätt arbetar inom
idrott. Den ges ut på det egna förlaget
SölveBok
Artur Forsberg
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