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Betydning av fysisk aktivitet



Fysisk aktivitet:

All kroppslig bevegelse som fører til at man bruker mer 

energi enn når man hviler

Trening: fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert og 

som gjentas. 

Generelle effekter av fysisk aktivitet



Hva skjer i kroppen ved fysisk aktivitet?

• De fleste organer og vev påvirkes. 

Regelmessig fysisk aktivitet:

• Gir overskudd i hverdagen og positive effekter på både 

fysisk og psykisk helse.

Virkningen avhengig av kroppsstørrelse, alder, kjønn, 

treningsgrad, gener mm.

Generelle effekter av fysisk aktivitet



3 viktige faktorer:

• Frekvens

viktig med regelmessighet

• Varighet

større effekt hvis det varer lenger, men all fysisk 

aktivitet har positiv effekt

Viktig med den totale daglige varigheten

• Intensitet

vanligvis: jo hardere jo mer effekt

Generelle effekter av fysisk aktivitet



Helseeffekt fysisk aktivitet



Helsedirektoratet, oppdaterte anbefalinger 2022:

Alle voksne og eldre anbefales å være moderat fysisk 

aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken; dvs. 20-40 

min hver dag. 

Ved høy intensitet kan tiden halveres.

Moderat intensitet: aktiviteter som medfører raskere pust 

enn vanlig. 

Høy intensitet: aktiviteter som medfører mye raskere pust 

enn vanlig. 

Anbefalinger mht fysisk aktivitet



• All aktivitet teller!! 

• Lite fysisk aktiv fra før: betydelig helsegevinst ved 

moderat fysisk aktivitet 20 min daglig

• Øvelser for muskelstyrke til store muskelgrupper minst 

2 dager pr. uke. 

• Personer som er ustø/eldre: balanse- og styrketrening 

minst 2-3 ganger pr. uke for å opprettholde fysisk 

funksjon og forebygge fall.

Anbefalinger mht. fysisk aktivitet



Mange er for lite i fysisk aktivitet

Forskning viser: 

• Positiv effekt på generell funksjon, evne til å klare 

seg og på kondisjon.

• Bedre livskvalitet og redusert grad av 

tretthet/utmattelse

• Fysisk og psykisk overskudd

Fysisk aktivitet og MS



• Ikke dokumentasjon at den ene treningsformen er 

bedre enn den andre.

• lite kjent om intensitet, varighet og frekvens 

• Flere prosjekter: intensive treningsperioder (noen 

uker til noen måneder) gir effekt som varer mange 

måneder – opptil ett år. Både fysisk og for 

livskvaliteten.

• Treningsformene har ofte moderat intensitet 

(ergometersykkel, bassengtrening og gangtrening) 

men også høy intensitet trening har vist positive 

effekter. 

Fysisk aktivitet og MS



Varmeintoleranse: nedsatt evne til å tåle fysisk aktivitet 

og økt funksjonssvikt pga. forhøyet kroppstemperatur.

Som regel normalisering innen 30 min. etter avsluttet 

trening

Kjølebehandling: klimaanlegg, svale lokaler, nedkjølende 

dusj, kjølevest. 

Fysisk aktivitet og MS



Tretthet/utmattelse:

• Bruker mer energi i dagligdagse aktiviteter

• Kompenserer for svake muskler eller redusert balanse

• Nedstemthet

• Kognitiv tretthet, bruker mer energi til tankevirksomhet

• MS-typisk utmattelse

Fysisk aktivitet og MS



• Energiøkonomisering: å jobbe på en måte som 

krever minst mulig energi

• Aktivitetsregulering: bruke den energien man har 

tilgjengelig til enhver tid. Ikke gjøre for mye og heller 

ikke for lite.

• Forebyggende hvile: «Hvile før man må hvile»

Tretthet/utmattelse



Aktivitetsregulering og energiøkonomisering tar 

utgangspunkt i 4 P’er:

• Prioritering

• Planlegging

• Plassering

• Pauser

Tretthet/utmattelse



• Å bruke den energien man har bevisst. 

• Å være i aktivitet, men å unngå utmattelse. Ta en 

pause når du begynner å bli sliten. 

• Få en god balanse mellom aktivitet og hvile.

• Få mer overskudd til positive eller lystbetonte 

aktiviteter. 

Viktig å legge opp til et jevnt aktivitetsnivå fra dag til dag. 

Ikke øke for raskt.

Tretthet/utmattelse



Aktivitetsdagbok

Revurder daglige aktiviteter:

• Er denne aktiviteten nødvendig?

• Må jeg gjøre den? Kan den delegeres?

• Når skal jeg gjøre den?

• Hvor mye og hvor lenge?

• Hvor skal jeg gjøre den?

• Hvordan skal jeg gjøre den?

Tretthet/utmattelse



Ikke dokumentasjon for at fysisk aktivitet/trening kan 

utløse et attakk. 

Viktig å begrense/redusere aktivitet:

• ved pågående attakk

• når man får kortisonbehandling (SoluMedrol)

• når man har en infeksjon i kroppen 

Fysisk aktivitet og MS



• Fysioterapi - egenandelstak når man går til en 

fysioterapeut som har avtale med HELFO.

– Trening under veiledning

– Individuell tilpasset, f.eks. smerter, spastisitet, 

balanse, avspenning

– Gruppetrening, bassengtrening

• Hjemmeøvelser

• Treningssenter

• Rehabiliteringssenter

Fysioterapi/trening



• Velg aktiviteter man trives med.

• Små bolker i løpet av hverdagen

• Hverdagsaktivitet.

• Begynn gradvis og ta evt. pauser. Lytt til kroppen!

• Gjør noe sammen med andre. 

• Tilpass aktivitetene til funksjonsnivå. Ikke overdriv. 

• Ta hensyn til dagsform. 

• Prøv å sette av fast tid

• Variasjon

• Evt. nedkjøling

Generelle råd



• Aktivitetshåndbok: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshand

boken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling

• https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-

aktivitet/rad-om-fysisk-aktivitet/#anbefalinger-om-

aktivitet-for-voksne-og-eldre

• https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-

for-multippel-sklerose-ms

• https://msveileder.no

• http://www.mssenteret.no/

Bakgrunnsinformasjon

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling
https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/rad-om-fysisk-aktivitet/#anbefalinger-om-aktivitet-for-voksne-og-eldre
https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms
https://msveileder.no/
http://www.mssenteret.no/

