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Tema

• Symptomer ved Sjøgrens

• Fysisk aktivitet

• Smerte

• Fysioterapi



Symptomer mange kjenner på

• Tørre slimhinner

• Trøtthet/utmattelse

• Leddsmerter, ca 70%

• Muskelsmerter

• Redusert fysisk kapasitet

• Svingende forløp med gode og dårlige perioder

• Uforutsigbarhet 



Fysisk aktivitet og trening

• Hva skjer med oss når vi er fysisk aktive?



Fysisk aktivitet og trening

Minsker risiko for:

• Hjerte-karsykdommer

• Beinskjørhet (osteoporose)

• Overvekt

• Diabetes 

• Nedstemthet/depresjon

• Enkelte kreftformer



Positive effekter av fysisk aktivitet

Generelt vil fysisk aktivitet/trening:

• Bedre kondisjon

• Øke muskelstyrke

• Øke bevegelighet

• Bedre humøret

• Dempe smerter/stivhet

• Minske trøtthet/utmattelse



Fysisk aktivitet ved Sjøgrens

• Trening/fysisk aktivitet – er det bra?

• Hva vet vi pr i dag?

• Store individuelle variasjoner



Fysisk aktivitet og trening

Generelt ved revmatiske sykdommer:

• Det er ingen holdepunkter for at trening med moderat og 

høy intensitet øker sykdomsaktiviteten, tvert imot

Men

• Lite forskning på Sjøgrens

• Vi vet lite om alvorlig primær Sjøgren og hard fysisk 

aktivitet så ta det gradvis



Vanlige funksjonshinder ved Sjøgren

• Smerte, trøtthet, depresjon

• Ledd- og muskelfunksjon kan være nedsatt:

– Nedsatt håndkraft, knestyrke, skulderutslag og balanse

• Nedsatt oksygenopptak ved kondisjonstesting

• Lavere grad av fysisk aktivitet



Fysisk aktivitet og trening

• Medisiner er viktig, men bidrar ikke til bedre fysisk form

• Trening er «ferskvare»

• Effekt er knyttet til varighet og intensitet





Trening ved Sjøgren

• Kondisjonstrening kan øke O2-opptak, samt redusere 

trøtthet og depresjon

• De fleste med Sjøgren kan trolig følge anbefalingene for 

fysisk aktivitet og trening som gjelder befolkningen 

generelt

• Viktig å starte rolig for så å progrediere

• Ikke gjør for mye for fort!



Anbefalinger helsedirektoratet, 2014

• Fysisk aktivitet

• Moderat intensitet; 150 min pr uke eller

• Høy intensitet; 75 min pr uke

• Kan deles opp, med minimums 10 min varighet

• Gjerne mer aktivitet! 



Anbefalinger helsedirektoratet, 2014

• Styrketrening 2-3x pr uke

• Store muskelgrupper

• Trene så en blir «sliten» i muskulaturen: submaksimal 

belastning anbefalt: 8-10 repetisjoner x 2-3 serier

• Reduser stillesitting!



Andre anbefalinger

• Være i generell bevegelse: bra for bevegelighet og balanse

• Røykestopp 

• Smertelindrnede, avslappende tiltak:

– Varmebehandling; pakninger, dusj, bad

– Massasje med rulle, ball etc. 

– Avspenning/avslapping



Fysisk aktivitet og trening

• Finn balansen mellom aktivitet og hvile

• Øk belastningen gradvis

• Treningsverk kan forekomme – skille dette fra 

sykdomssymptomer

• Variasjon i trening

• Gode og dårlige perioder



Hva skal til?

• For å øke din fysiske aktivitet?

• For å fortsette?



Hva påvirker oss?

• Sykdomsaktivitet/dagsform

• Fysisk form

• Alder

• Hjemme- og jobbsituasjon

• Interesser/treningstrender/tidligere erfaring

• Treningsmuligheter i nærmiljøet

• Motivasjon 



Smerte

• Akutte smerter vs. langvarig smerte

• Treningssmerte vs. sykdomsrelatert smerte

• Sammensatt og smerteopplevelsen påvirkes av mange 

faktorer

• Mange måter å jobbe med smertehåndtering på



Smerte er sammensatt

• Biopsykososial forståelse av smerte

• Biologiske faktorer

– Inflammasjon, leddstruktur, muskelstyrke, kondisjon, søvn ernæring

• Psykologiske faktorer

– Sammenheng mellom tanke, følelse og handling

– Sykdomsforsåelse

– Aktivitetsnivå

– Stress, angst, depressiv reaksjon

• Sosiale faktorer

– Livssituasjon og sosiale miljøfaktorer, familie, venner, bolig, arbeid, 

skole, økonomi

– Systemer, tjenester, lover og regler



Smerte



God sirkel ved smerte



Fysioterapi

• Informasjon og veiledning

• Styrkeøvelser

• Kondisjonstrening

• Smertedemping

• Øvelser for bevegelighet

• Tøyningsøvelser

• Pusteøvelser

• Avspenningsøvelser 



Takk for meg!


