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Introduksjon:

•Ulcerøs kolitt er en betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarmen. Sykdommen 
er kronisk og kan variere i alvorlighetsgrad. I tillegg til hevelse, kan ulcerøs kolitt føre til 
sårdannelse i tykktarmen. 

•Crohns sykdom er en av sykdommene som går under samlebetegnelsen inflammatorisk 
tarmsykdom, på engelsk inflammatory bowel disease (IBD). Inflammasjon er det samme 
som betennelse, men ikke infeksjon. Infeksjon skyldes bakterier og er bare én av flere 
årsaker til betennelse. Crohns skyldes ikke en infeksjon.



Ulcerøs kolitt  symptomer  

•Fatigue er et betydelig problem hos 
pasienter med inflammatorisk 
tarmsykdom. Aktiv sykdom og 
depresjon er de faktorene som oftest 
er assosiert med dette.

•Forekomsten av fatigue syntes å være 
noe høyere ved Crohns sykdom (29 –
 77 %) enn ved ulcerøs kolitt (22 – 69 
%). (Grimstad et al 2016)



Hvorfor fysisk aktivitet?

•Fysisk aktivitet beskytter mot en rekke sykdommer 

•Kan være av betydning når en person gjennomgår behandling eller befinner seg i 
rehabiliteringsfase

•Fysisk aktivitet gir effekt som påvirker kondisjon, bentetthet, fatigue, den psykiske 
belastningen, immunsystemet og kroppssammensetningen i positiv retning



Definisjoner:  (WHO)

Fysisk aktivitet:

•All kroppsbevegelse som følger av 

muskelarbeid, og som fører til økt energiforbruk. 

•Enhver kroppslig bevegelse initiert av 

skjelettmuskulatur som resulterer i en økning av 

energiforbruket utover hvilenivå. 

Trening:

•Planlagt 

•Gjøres bevist for å bedre eller opprettholde en 

funksjon (intensitet)

•En systematisk påvirkning av kroppen over tid
1. Øke gangdistanse

2. Bedre balanse

3. Gå flere trapper i strekk

4. Øke belastning på et treningsapparat

5. Redusere bivirkninger av sykdom

6. Hjelpe kroppen å holde normalfunksjon i gang



• Fysisk aktive lever lenger og med 
bedre helse

• Reduserer og kontrollerer risikofaktorer 
som høyt blodtrykk, diabetes type 2, 
vektøkning, høyt kolesterolnivå

• Reduserer dermed risikoen for 
hjertesykdommer og hjerneslag 

• Beskytter mot utvikling av 7 type kreft 
(e.g tykktarmskreft og brystkreft)

• Fysisk aktivitet forbedrer mental helse 
og er viktig for muskel-, skjelett og 
leddhelse 

Regelmessig fysisk aktivitet kan bidra i god fysisk form:

(Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet)
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Osteoporose :
• Tap av beinmasse, forandringer i mikroarkitekturen i 

benvevet.
• Økt risiko for brudd (spesielt rygg, lårhals, håndledd)

Osteoporose  eller osteopeni er en alvorlig komplikasjon ved 
inflammatorisk tarmsykdom:
• Kortikosteroider
• Forstyrrelser i kalkstoffskiftet som følge av malabsorpsjon og 

vitamin D-mangel
• Redusert ernæringstilstand – lav BMI
• Frigjøring av cytokiner som innvirker direkte på skjelettet.

Fysisk aktivitet: 
Viktig for balansen mellom oppbyggende og nedbrytende 
beinceller.
Belastning former arkitekturen inni knoklene.

Fysisk aktivitet forebygge osteoporose:



IBD og fysisk aktivitet: 

Kan man trene eller være fysisk aktiv når man har 
inflammatorisk tarmsykdom?

Trening er helt trygt ved ulcerøs kolitt. Men samtidig vil 
sykdommens natur med magesymptomer og generell mangel 
på energi virke som barrierer mot trening.

Hvor mye kan pasienter med IBD  trene? 

• Individuelle forskjeller. 

• God balanse mellom aktivitet og hvile. 

Fysisk aktivitet under aktiv sykdom:

Selv om sykdommen er aktiv, så er det viktig å være i fysisk 
aktivitet for å minske påvirkningene på kroppen.

Avklar muligheter og begrensninger for fysisk aktivitet med 
legen som er ansvarlig for behandlingen. Forsiktighetsregler

Fysisk aktivitet under remisjon: 

Når sykdommen er i remisjon, kan du trene uten 
restriksjoner. Husk å få drikke rikelig med vann.



Retningslinjer/ Anbefalinger: 
American College of Sport Medicine- ACSM

• 150 min per uke 
utholdenhetstrening med 
moderat intensitet (3x 50min) 

• Minst 30 minutter 
sammenhengende fysisk 
aktivitet daglig 
(Helsedirektoratet/WHO )

• Minst 2x i uke styrketrening på 
de store muskelgruper



Hvor mye må til?

•Lett intensitet: tilsvarer aktiviteter 
som medfører omtrent normal pusting 
og puls. Eks: rolig gange

•Moderat intensitet: tilsvarer 
aktiviteter som medfører raskere pust 
og puls enn vanlig. Eks: hurtig gange

•Høy intensitet: tilsvarer aktiviteter 
som medfører mye raskere pust og 
puls enn vanlig.  Eks: løping

(Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2002)



Aktivitet under aktiv sykdom:

•Foreligger økende dokumentasjon på at fysisk aktivitet og trening er trygt og 
at det kan ha en viss effekt på symptomer, forløp og ikke minst livskvalitet ved 
ulcerøs kolitt.

•Mål: vedlikeholde funksjonsnivå

•Overbevisende effekter: 

1. Smertelindring

2. Reduserer trøtthet (fatigue)

3. Bedrer søvnkvaliteten

4. Økt fysisk form/ overskudd

5. Øker livskvaliteten



Sympatiske del:
Forbereder kroppen vår på kamp og 
flukt slik at kroppen reagerer før 
bevisstheten. 

Det autonome nervesystemet

Parasympatiske del:
Gjenoppretter 
kroppsfunksjonene når 
faren er over. 
Det jobber kun når vi er 
avslappet.

Hvordan virker avspenning?
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Anbefalinger for aktivitet, når du er redusert:

• Gode vaner
• Ikke gjør alle endringer på en gang
• Forsøk å være litt fysisk aktiv hver dag 
• Finn en aktivitet som du liker- lystbetont
• Kompistrening/ trene i gruppe- samhold, nettverk, avtaler
• Aktiviteten/treningen kan deles opp i kortere bolker
• Bruke store muskelgrupper, gjerne vektbæring
• Varighet: 15-60 min etter dagsform
• Ikke øk treningstiden mer enn 10% pr. uke 
• God balanse mellom hvile og aktivitet, restitusjonstid
• Bruk tekniske hjelpemidler som motivasjon 



Avspenning kan gi:

•økt konsentrasjonsevne

•økt følelse av å være uthvilt

•bedre håndtering av stress

• smertelindring

•bedre pust

•økt velvære



Avspenningsøvelser:

• krever konsentrasjon og bevisstgjøring
• krever ro
• tar tid å lære: ”øvelse gjør mester”
• basert på selvtrening
• innøves i ulike stillinger
• kan praktiseres hvor som helst
• krever ikke noe spesielt utstyr
• må innlæres i gode perioder.

• Mindfit app , Mindfullness app på 
norsk, Helsehuset Stavanger podcast (Spotify)



PUST:

• Ventilasjon er transport av luft inn og ut av lungene.

• Et åndedrett består av innånding (inspirasjon) og utånding 
(ekspirasjon).

• Tre typer respirasjonsmuskultatur:

1. Viktigst er mellomgulvet (Diafragma)

2. Intercostalmuskulatur

3. Halsmuskulatur (hjelpemuskel)



Praktisk gjennomgang i sittende:

1. Sitt komfortabelt, med knærne bøyd og med skuldrer, hode 
og nakke avslappet.

2. Plasser en hånd på øvre bryst og den andre like under 
brystkassen. 

3. Pust inn og kjenn at magen utvider seg. Hånden på øvre 
bryst skal bevege seg minst mulig.

4. Pust ut og kjenn at magemusklene aktiveres og at magen 
trekkes innover. Hånden på øvre bryst skal bevege seg minst 
mulig.

Dyp pust med mellomgulvet (Pusteteknikk):



Kommer i gang med trening: 

•Ta utgangspunkt i din kapasitet slik den er nå (trening som du mestres)

•Finn en aktivitet som du trives med 

•Hva ønsker du å oppnå med treningen (målet ditt er viktig for deg)

•Strategier for å få til trening ( tid; trener-strukturert treningsplan)

•Sosial støtte



Et steg av gangen


