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Tittel: Fysisk aktivitet og trening for skrøpelige eldre
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FYSISK AKTIVITETSNIVÅ I NORGE
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Rapport: Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge (2008-2009) -Helsedirektoratet

6-20 % av personer over 65 år oppfyller aktivitets-anbefalingene
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ANBEFALINGER OM FYSISK 
AKTIVITET

• Voksne trenger 30 minutter fysisk aktivitet om 
dagen!

• Voksne generelt
– HVA? ofte fritidsaktiviteter
– MÅL?  helsegevinst og forebygge sykdom

• Skrøpelige eldre
– HVA? ofte hverdagsaktiviteter
– MÅL?  opprettholde funksjon og selvhjulpenhet i 

hverdagen 

Geriatrikonferanse 2011
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HVEM HAR GEVINST AV FYSISK AKTIVITET?

Fysisk aktivitetsnivå

Presenter
Presentation Notes
Kurven viser grad av aktivitetsnivå i forhold til helsegevinsten; Og viser at de med et i utg.p lavt aktivitetsnivå har mest å hente på å være aktiv. 
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Kvinne 84 år med gangfunksjon 
DAGLIG AKTIVITET 3 MND ETTER HOFTEBRUDD
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Kvinne 84 år med gangfunksjon
DAGLIG AKTIVITET 3 MND ETTER HOFTEBRUDD
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AKTIVITET I LØPET AV EN UKE FOR EN 
AKTIV OG EN INAKTIV PERSON
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EFFEKT AV IMMOBILITET HOS FRISKE ELDRE

REDUKSJON ETTER 10 DAGER SENGELEIE:
• 1 kg muskelmasse (underex.)
• 16% muskelstyrke
• Større reduksjon enn hos yngre

REDUKSJON ETTER LANGVARIG SYKDOM
• Primære og instrumentelle dagliglivsaktiviteter
• Mobilitet
• Fysisk aktivitet
• Sosial aktivitet

Kortebein P. et al 2008

Gill TM et al 2004
Geriatrikonferanse 2011
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FYSISK AKTIVITET FOR Å OPPRETTHOLDE 
FUNKSJON OG GI RESERVEKAPASITET

alder

Terskelverdi for funksjon

styrke

reserve
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Presenter
Presentation Notes
Gradvis reduksjon i komponenter av fysisk form f.eks som har betydning for en bestemt funksjon. Kommer ikke til utrykk som funkjonsvikt før en nærmer seg en terskelverdi der styrken er så lav at en får problemer f.eks med å reise seg fra stol. Når en nærmer seg terskeleveridien er det lite reservekapasitet å gå på og en i utgangspunktet uskyldig hendelse en UVI eller noen dager sengeleie kan være nok til at en vipper over terskelverdien og en får problemer med å mestre funksjonen. Denne sårbarheten hos eldre for inaktivitet er det viktig å ha i mente – ha en forståelse av hvor uhyre viktig det er med tidlig mobilisering. En ting er at styrken ptapes raskt et annet moment er at eldre bruker lengre tid  på å gjenvinne styrke om de i det hele tatt gjør det.Hypotetisk modell som viser kjønnsforskjeller i styrke i forhold til å reise seg fra stol uten armstøtte.Kvinner har i utgangspunktet mindre styrke, og vil med alderen raskere komme til terskelverdien for det som kreves av styrke for å klare å reise seg fra stol uten armstøtte. Noen studier bruker denne terskelen som definisjon av skrøpelighet ofte sammen med at ganghastigheten er lavere enn 0.6 m/sec
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Endring i I-ADL
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ENDRING I FUNKSJON ETTER 
HOFTEBRUDD

Ganghjelpemiddel innendørs
Før bruddet v/ 3mnd 
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Presenter
Presentation Notes
Rollatorbruk- skiller resultatene seg radikalt ut I forhold til andre tilsvarende internasjonale studier.
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HVORDAN ØKE FYSISK AKTIVITET HOS 
SKRØPELIGE GAMLE?

• Som del av 
hverdagsaktiviteter

• Tilrettelagt aktivitet

• Trening med spesifikke 
funksjonsmål

Geriatrikonferanse 2011
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AKTIVITET UNDER KORTTIDSOPPHOLD I 
SYKEHJEM OG HJEMME

Utfordring i institusjon: alt er tilrettelagt!!!
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AKTIVITET UNDER REHAB OPPHOLD
PÅRØRENDE-INVOLVERING KAN ØKE AKTIVITET!

Presenter
Presentation Notes
Bevegelse og aktivitet kan også være en innfallsvinkel til kommunikasjon og generell stimuleringFor hjemmeboende personer med demens er det en fordel å ha tilbud om aktiviteter i nærmiljøet – slik at det er lett å komme seg til og fraInvolvering av pårørende kan gjøre gjennomføring letterePÅ sykehjem er det viktig at miljøet er stimulerende slik at det tilrettelegges for muligheter for aktivietDette eksempelet viser en dame som er på rehabilitering som sover store deler av dagen, men som har ei datter som er på besøk 1g hver dag, og aktiviserer pasienten. Dette eksempelet viser en eldre dame uten initiativ, men som heldigvis har en pårøende som aktiviterer….
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EKTEFELLE SOM BIDRAR TIL Å FYSISK AKTIVITET
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FYSISK TRENING:
GENERELLE TRENINGSPRINSIPP FOR ELDRE

• Tåler samme dosering som yngre, men 
må tilpasses den enkeltes helsetilstand

• Tilvenningsperiode
• Dose-respons

– Jo lavere intensitet, jo lengre varighet
• Aktiviteten bør stimulere

muskelstyrke, balanse, utholdenhet 
og bevegelighet
Pollock 1994, Am College of Sport Medicine 1990, Evans 1999, Heath 
2002, King 2000, Christmas 2000

SAMME TRENINGSPRINSIPPER GJELDER FOR SKRØPELIGE GAMLE

Presenter
Presentation Notes
Det er utviklet flere retningslinjer for trening av eldre generelt, som baserer seg på treningsprinsipper for yngre voksne og testet ut i populasjoner av eldre mennesker, mest i forhold til friske eldre. Pollock beskriver de største forskjellene i program mellom yngre og eldre voksne som forsiktighet ved for høy intensitet for å unngå skader og lengre tilvenningstid til høye intensitet for å tåle belastningen. Som for treningsprinsipp ellers gjelder dose-respons forholdet, slik at jo lavere intensitet, jo lengre periode må trening holde på for å oppnå samme effekt. Tempo på utførelsen av begelsene er også anbefalt å være rologere . Trenignsprogrammene bør likevel være designet slik at de inneholder alle basiskomponentene av fysisk form (fitness) . For styrketenign anebfaler Polloch å starte på 30-40 % av 1 RM. Som for styrketrening ellers snakker man om 8-12 repetisjoner og 3 serier, og 8-10 ulike øvelser og for utholdenhetstening intensiteter ned på 35 -40 % av VO2 max. Jeg har funnet en  retningnslinje for trening av skrøpelige eldre. Forfatteren argumenterer  for å drive trening ut fra en begrunnelse at fysisk aktivitet og øvelser forebygger funksjonssvikt og minsker sykelighet  Retningslijene bygger på en usystemtaisk gjennomgang av litteraturen, og bygger på en pragmatisk tilnærming. Heath sier feks at det er en misforståelse at trening må være høydosert for å ha terapeutisk virkning. Dose avhenger vel kanskje også av hvilken effekt man er ute etter å måle, om det er en generell helseeffekt eller opplevd velvære, eller om det er en mer spesifikk effekt på komponenter av fysisk form. 
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EFFEKT AV TRENING HOS PERSONER MED 
ULIKK GRAD AV SKRØPELIGHET

Gill, N Eng Med Rehabil 2002

Geriatrikonferanse 2011

Presenter
Presentation Notes
I Gill sin studie ble skrøpelighet definert som å gå frem og tilbake 3 m på mer enn 10 sekunder eller at de ikke greide å reise seg fra stol med armene i kors. Treningsgruppen gjennomgikk 6 mnd hjemmetrening individualisert tilrettelagt og fulgt opp av fysioterapeuter. Fysioterapeuten besøkte psaientene 16 ganger, og delatkeren førte trenigsdagbok mellom besøkene. Treningen hadde fokus på styrke, balanse og motorisk funksjon. Kontrollgruppen fikk et program bestående av helseinformasjon.  Treningen varte i 6 mnd.Del A i figuren viser  endring i score på funksjonsproblem, eller disability,  for hele treningsgruppen og for kontrollgruppen. Funksjonsproblemsscoren er en sumscore for 8 ADL-aktivtieter og motorisk funksjonsaktiviter og ble gradert ut fra 0) utførermed letthet, 1)trenger ikke hjelp, men utførelse er vanskelig, 2)treger assistanse av andre. Max score er 16.  Figur A viser at treningsgruppen vedlikeholdt funksjonsnivået sitt i de 6 månedene som treningen varte, mens kontrollgruppens funksjonsproblemer økt. Etter avsluttet trening har de to gruppene samme takt på økning i vansker med selvstendighet, men treningsgruppen fungerte bedre også 6 mnd etter avsluttet trening. Figur B og C viser utvikling i funkjosnproblem for dermed moderat skrøpelighet og de med dårligst funksjon. Figurene viser at treningen hadde best effekt på de med moderat skrøpelighet sammenlignet med kontrollgruppen. De skrøpeligset hadde slik figur C illustrerer liten effekt av treningen. Dette illustrerer at den forebyggende effekten av treningen på funksjonstap er størst hvis man når pasientene før de blir for dårlige. 
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HJEMMEØVELSER

10 repetisjoner

2 ganger daglig

Rolig tempo

Helbostad og medarb., Fysioterapeuten 2005

EFFEKT AV HJEMMEØVELSER OG 
GRUPPETRENING HOS HJEMMEBOENDE ELDRE 
OVER 75 ÅR
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ENDRING I GANGHASTIGHET
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EFFEKT AV TRENING PÅ HELSERELATERT 
LIVSKVALITET
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EFFEKT AV TRENING HOS ELDRE I SYKEHJEM

↑ ↑ Muskelstyrke
± Balanse
↑ Bevegelighet
± Utholdenhet
± Gangfunksjon
↑ ↑ Mobilitet 
± ADL

Rydwik, Frändin, Akner. Age & Ageing 2004

Presenter
Presentation Notes
UT fra kvalitetskriteriene studiene ble vurdert etter og resultatene fra de enkelte studiene, konkluderer forfatterne med sterk evidens for effekten av trening på muskelstyrke og motorisk funksjon. Det er videre en moderat effekt på bevegelighet. Det ble videre konkludert med motstridende evidens for effekten av trening på balanse, utholdenhet og  ADL.  PRIORITERT?
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BEBOERE OVER 90 ÅR I SYKEHJEM:
EFFEKT AV STYRKETRENING PÅ KNESTREKK 

ETTER 8 UKER TRENING

1R
M

, K
G

5

10

15

20

25

25

BASELINE 8 UKER
Fiatarone et al. 1990

Geriatrikonferanse 2011



Harstad apirl 2011

EFFEKT AV TRENING HOS 
SYKEHJEMSBEBOERE MED DEMENS

Toulette et al., Age Ageing 2003
Geriatrikonferanse 2011

Presenter
Presentation Notes
N=20, RCTMean MMS = 16.3, SD=6.5, alder mean 81fall i løpet av siste 3 mnd, selvstendig gangfunksjon45 min 2 gang per uke i 16 ukerInnhold trening: gruppe på 5 personer, samme øevsler hver gang, styrke med strikk som motstand, gange på ulike underlag, statisk og dynamisk balanse, fleksibilitetResultat: Bedring i TUG, reise seg fra stol, tid på å gå 10 m, svai i stående.MMS stabil for treningsgruppe, redusert med 13% for kontrollgruppeFærre fall i treningsgruppen under trening, men økning etter avsluttet trening
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NORDISK STUDIE: SKREDDERSYDD INTERVENSJON 
FOR Å BEDRE FUNKSJON HOS SYKEHJEMSBEBOERE

• 12 ukers intervensjon
• Tiltak: Ekstra fysio- ergoterapiinnsats

– Utforme individuell mål og plan i samarbeid 
med pleiepersonale og ev. beboer

– Fysisk trening: forflytning, gå, balanse, 
styrke...

– ADL-trening 
– Veiledning/ samarbeid med pleiepersonale 

om tilrettelegging i ADL for den enkelte 
pasient

– Deltakelse i kulturelle og sosiale aktiviteter
Geriatrikonferanse 2011
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PER, 75 år
• Botid: 2 mnd
• Vært svaksynt
• Redusert korttidshukommelse
• Ble kjørt i rullestol men kan gå med rullator, hjelp til personlig stell, spiser 

selv
• Mål: tryggere  forflytning, mer selvhjulpen i ADL, bedre benstyrke og 

balanse
• Tiltak terapeuter: 1.7 timer per uke

– Leddbev.het, balanse, styrke, personlig stell, veiledning personale
• Tiltak personale: daglig oppfølging av egenaktivitet i stell og forflytning
• Endringer: glede og engasjement, omsorg for andre beboere, ledet 

gruppetrening, tryggere i forflytning

MMS FIM BBS COVS PGCMS

Før trening 21 55 14 52 7

Etter trening 23 44 28 64 4

3 mnd etter 
avsluttet trening

27 42 24 66 2
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BERIT, 77 år
• Botid: 8 mnd
• Kognitiv svikt
• Går  uten ganghjelpemidler
• Initiativløs, ligger mest i senga
• Mål: deltakelse i ulike aktiviteter i avdelingen
• Avslo tiltak til å begynne med
• Tiltak terapeuter: 30 min per uke

– Leddbevegelighet, balansetrening, styrketrening, gangtrening, deltakelse 
kulturelle aktiviteter

• Tiltak personale: kun 1 aktivitet i løpet av 12 uker er registrert, oppfølging fra 
frivillighetssentral kom ikke i gang

• Endringer: tok selv initiativ til å møte opp etter hvert, sa hun kom til å savne 
treffene, viste glede ved å delta i sosiale sammenhenger

MMS FIM BBS COVS PGCMS

Før trening 19 83 41 77 14

Etter trening 20 79 49 79 12

3 mnd etter 
avsluttet trening

12 50 29 78 15
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ENDRING I FUNKSJON OVER 12 UKER
SOM FØLGE AV INDIVIDUALISERTE TILTAK

120 beboere fra 4 sykehjem i Trondheim
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Nordisk sykehjemsstudie, upubliserte 
data fra Trondheim
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ENDRING I URINLEKKASJE (ml per døgn) SOM 
FØLGE AV GENERELL AKTIVISERING (n=100)

Trenings-
gruppe

Kontroll-
gruppe

Før trening 576 (465) 424 (379)

Etter 6 mnd 489 (375) 624 (454)

Etter 6 mnd, justerte 
verdier

462 653

Vinsnes et al. Innsendt artikkel
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”Vi snakker daglig om hvor 
viktig det er å la beboerne 

bruke de ressursene de har, 
men vi har ingen planer for 

hvordan det skal skje…”

FYSISK AKTIVITET I SYKEHJEM

Granbo og Helbostad, Studie i sykehjem 
(upubliserte data)

Trenger en individuell plan for hver beboer!

Trenger en aktivitetsplan for hele avdelingen
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OPPSUMMERING
FYSISK AKTIVITET HOS SKRØPELIG ELDRE

HVA?
• Daglig fysisk aktivitet 
• Spesifikk trening i kortere perioder
• Doseringsprinsipper for trening som hos 

andre
HVORDAN?
• Bruke hverdagssituasjoner
• Må ligge i planer for den enkelte bruker og for 

enheter/avdelinger!!
HVOR MYE?
• All aktivitet har betydning

– Jo mer og høyere intensitet, jo større effekt
• Fysisk aktivitet må vedlikeholdes
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Forskningsgruppe for geriatri
NTNU og St. Olavs hospital

Olav Sletvold 
Ingvild Saltvedt
Kristin Taraldsen
Pernille Thingstad
Anders Prestmo
Espen Ihlen
Elin Einarsen
Ann Kristin Lyngvær

Beatrix Vereijken
Randi Granbo
Rolf Moe-Nilssen
Sandra Lamb
…..

Takk for oppmerksomheten!
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