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Sammendrag
Kunnskap om styrketrenings helsefremmende effekter har økt de senere år,
og det er påvist en sammenheng mellom lav muskelstyrke og økt risiko for
tidlig død. Styrketrening bør benyttes både som forebygging og behandling
av sykdommer som diabetes, fedme, metabolsk syndrom (forhøyet blodfett,
blodsukker, blodtrykk og midjemål), hjerte- og karsykdommer, osteoporose,
ledd- og ryggsmerter samt angst og depresjon. Styretrening må også benyttes
aktivt som forebygging av muskel- og skjelettplager hos eldre. Svekket muskelfunksjon kan begrense evnen til å utføre daglige aktiviteter betydelig og
øke risikoen for fall og beinbrudd. Blant eldre, og i pasientgrupper hvor tap av
muskelmasse er et problem, kan det være nødvendig å starte med en periode
med styrketrening for at annen fysisk aktivitet i det hele tatt skal være mulig.
To tiårs tap av styrke og muskelmasse hos eldre kan gjenvinnes etter to måneder med styrketrening.
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Anbefalinger
I 1990 utga American College of Sports Medicine (ACSM) en av de første
anbefalingene om stryketrening for den allmenne befolkningen, som en del
av et allsidig treningsprogram med kondisjons-, stryke- og bevegelighetstrening. Anbefalingen er basert på vitenskapelig dokumentasjon. ACSMs dokument bidro til å gjøre styrketreningen «stuerein» og ble etterfulgt av flere lignende dokumenter fra andre helseorganisasjoner. ACSM og en rekke andre
organisasjoner, som American Heart Association, US Department of Health
and Human Service samt American Diabetes Association (1–7), anbefaler å
trene styrke minst to ganger i uken. Det anbefales at én treningsøkt består
av 8–10 ulike øvelser for ulike muskelgrupper. Hver øvelse utføres minst én
gang (ett sett) med belastningen 8–12 RM (tabell 10.1). Personer med kronisk
sykdom anbefales ofte belastningen 10–15 RM, altså noe lettere vekter og flere
repetisjoner. 1 RM (repetisjonsmaksimum) betegner den vekten man kan løfte
i løpet av ett sett. Styrkegevinsten for treningsprogrammer med flere serier
sammenlignet med en serie er marginal til å begynne med (5, 6, 8), men det tar
ikke lang tid før personen når et nivå der det kreves flere serier for å øke styrken ytterligere. Formålet med å anbefale en serie innledningsvis er at det trolig er flere som vil gjennomføre styrketreningsprogrammet dersom treningen
er mindre tidkrevende. Det er disse faktorene som ligger til grunn for anbefalingen om minst en serie. Et lignende resonnement ligger bak anbefalingen om
minst to ganger i uken i stedet for minst tre ganger i uken.
Det er vist en sterk sammenheng mellom muskelmasse og styrkenivået i
store populasjonsstudier og det er litt av bakgrunnen til at ulike helseorganisasjoner anbefaler styrketrening med 8–15 repetisjoner som i hovedsak fører
til økt muskelmasse (hypertrofi). Det er viktig å være klar over dette, og det
er ikke sikkert at denne type trening er den mest hensiktsmessige for personer
som trenger å bli sterkere men som har nok muskelmasse fra før (for eksempel mange sterkt overvektige personer). Færre repetisjoner (1–6 stk) og høyere belastning (som gjør at man ikke klarer mer enn 1–6 repetisjoner) gir stor
styrkegevinst uten at muskelmassen øker i særlig grad og har vist seg å være
svært effektivt både for friske og i ulike pasientgrupper. Den enkelte lege må
vurdere hvilken type styrketrenings som er best egnet for sin pasient, basert
på disse betraktningene og ACSM sin oversikt over vitenskapelig dokumentasjon om mer avansert styrketrening (4, 9). Eksempel på styrketrening med
færre repetisjoner og de fysiologiske tilpasningene er beskrevet godt andre steder (9, 10, 11).
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Tabell 10.1. Anbefalinger for styrketrening (minimumsnivåer) (1–7).
Hver øvelse bør gjennomføres med minst en serie.
Serier, RM

Antall øvelser

Frekvens

Friske voksne (inaktive)

1 sett, 8–12 RM*

8–10

To ganger i uken

Eldre

1 sett, 10–15 RM

8–10

To ganger i uken

Personer med hjerte- og
karsykdommer eller diabetes

1 sett, 10–15 RM

8–10

To ganger i uken

* RM = repetisjonsmaksimum. 1 RM tilsvarer den høyeste belastningen som kan løftes gjennom
hele bevegelsesbanen i løpet av ett sett.

Gir styrketrening noen helsegevinst?
Både styrketrening (tabell 10.2) og kondisjonstrening (aerob trening) kan
gi betydelige helsegevinster, og de to variantene gir noen like og noen ulike
resultater over tid. Et viktig aspekt ved styrketrening er at muskelstyrke er
nødvendig for fysisk aktivitet. Det er spesielt viktig at personer som har vært
fysisk inaktive og sengeliggende i forbindelse med sykdom, og som derfor har
tapt både styrke og kondisjon, trener styrke for å klare belastningene de møter
i hverdagen.

1. Muskelstyrke, muskelmasse
Et par måneders styrketrening gir ofte betydelig økt muskelstyrke, alt fra
20–30 prosent opptil flere hundre prosent (11, 12), blant annet avhengig av type
trening, evalueringsmetoder og initial treningsgrad. Evnen til å øke styrkekapasitet og muskelmassen ser ikke ut til å avta med årene, og selv personer på
90–100 år kan oppnå økt betydelig økt styrke og muskelmasse etter en periode
med styrketrening (13, 14).
De fleste studier viser en økning av musklenes tverrsnitt på 10–60 prosent,
vanligvis rundt 20 prosent. Mål av hele muskelgruppens tverrsnitt med MR
eller CT gir som oftest verdier på rundt 10 prosent. Det kan skyldes at ekstracellulærrommet reduseres ved trening, slik at MR- og CT- undersøkelser gir et
lavere resultat enn den egentlige økningen av muskelmasse.

2. Maksimalt oksygenopptak og utholdenhet
De fleste undersøkelser viser at styrketrening ikke øker det maksimale oksygenopptaket i nevneverdig grad. Styrketrening kan allikevel øke utholdenhetsprestasjonen både på ergometersykkel og tredemølle (15, 16). Styrketrening gir
redusert kardiovaskulær belastning i form av lavere hjertefrekvens og blodtrykk under gange (17), antagelig forårsaket av bedre arbeidsøkonomi (10). Det
er usikkert om dette kan tilskrives den tilpasningen som skjer som følge av selve
styrketreningen, eller om det skyldes at den økte styrken gjør det mulig å være
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mer fysisk aktiv i hverdagen, slik at man får bedre kondisjon. Uansett årsak er
det en viktig kardiovaskulær gevinst av styrketrening.

3. Stoffskifte og kroppssammensetning
Styrketrening kan være et betydelig hjelpemiddel for kontroll av kroppsvekt,
kroppssammensetning og energiomsetning. En forutsetning for redusert
kroppsvekt og fettmasse er at energiforbruket per døgn øker i forhold til inntaket. De to viktigste komponentene for energiforbruket per døgn er basalforbruket av energi (BMR) og energiforbruket i forbindelse med fysisk aktivitet, så vel
spontan aktivitet i hverdagen som strukturert fysisk trening. Økningen av energiforbruket i direkte tilknytning til styrketrening er moderat. I relative tall er
belastningen under en økt ca. 20–50 prosent av maksimalt oksygenopptak (18).
Det tilsvarer 100–200 kcal (grovt regnet) ved en økt på 30–40 minutter, omtrent
det samme som ved en spasertur med samme varighet.
Den viktigste faktoren for BMR er kroppens fettfrie masse, hvorav 60–75 prosent er muskulatur. Blant inaktive utgjør BMR den største komponenten (60–75
%) av energiforbruket per døgn. Studier på styrketrening viser at BMR kan øke
med ca. 5 prosent eller 100 kcal per døgn (19, 20) i løpet av en treningsperiode
på 3–5 måneder. Hunter og medarbeidere viste at den fettfrie massen økte med
2 kg og BMR med 90 kcal per døgn hos 70-årige kvinner og menn etter 26 ukers
stryketrening (45 minutters trening 3 ganger i uken) (19). Økt BMR på 90 kcal
per dag øker fettforbrenningen med 15 g per dag i hvile (kroppen bruker 6–7
kcal på å forbrenne 1 g fett). Dette gir stort utslag i løpet av et år (ca. 5.5 kg) og
viser betydningen av selv en moderat økning av BMR etter en treningsperiode.
Økningen skyldes trolig en kombinasjon av selve den økte muskelmassen (1 kg
muskler forbruker basalt 10 kcal per døgn), økt proteinomsetning (21) samt økt
sympatikoadrenerg aktivering (18). Det faktum at muskelmassen i seg selv ikke
kan forklare hele økningen støttes av studier som viser at BMR kan være forhøyet i opptil 48 timer etter én enkelt treningsøkt (22). BMR kan altså øke uten
at muskelmassen endres. Det bør påpekes at i de studiene som viser at BMR
øker i forbindelse med styrketrening, har treningen vært forholdsvis omfattende
og intensiv (minst tre sett per øvelse, tre ganger i uken). En nylig publisert styrketreningsstudie på yngre kvinner (to sett per øvelse, tre ganger i uken) viste
ingen økning av BMR (23), mens en studie på overvektige personer hvor man
trente maksimal styrke i beina (beinpressapparat) i 4 serier med en belastning
tilsvarende 5RM (5 repetisjoner ved ca. 90 % av 1RM), 3 ganger per uke i 12
uker, viste økt BMR målt direkte i muskulaturen (11).
Hunter og medarbeidere (19) viste at det gjennomsnittlige totale energiforbruket per døgn økte med 240 kcal (ca. 10%) etter en styrketreningsperiode. Det
skyldes sannsynligvis at den fysiske aktiviteten utenfor treningsprogrammet
økte siden summen av BMR-økningen (90 kcal per døgn) og energiforbruket
i forbindelse med styrketreningen (60 kcal per døgn) utgjorde totalt 150 kcal
per døgn. Tilsvarende ble observert etter styrketrening blant yngre menn (24).
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Teoretisk sett bør derfor en måneds styrketrening som beskrevet av Hunter og
medarbeidere (19) kunne redusere fettmassen med 1 kg i den samme perioden
dersom energiinntaket er konstant.

4. Insulinfølsomhet
Styrketrening kan gi bedre insulinfølsomhet (15, 25–28) og i enkelte tilfeller
også bedre glukosetoleranse og glykemisk kontroll (15, 27–31). Styrketreningens effekt på glukoseomsetningen skyldes nok delvis effekten på kroppsvekten, kroppssammensetningen og energiomsetningen. Kvalitative endringer av
muskulaturen bidrar sannsynligvis også. Styrketrening gir for eksempel en økt
andel type IIA-fibere på bekostning av type IIB-fibere. Det vil si en endring mot
høyere oksidativ kapasitet og langsommere kontraksjonshastighet (18).

5. Fettstoffer i blodet
Studier har vist en sammenheng mellom muskelstyrke og forbedret lipidprofil
(31, 32). Det er også påvist at enkelte styrketreningsøkter kan gi økt HDL-kolesterol (det gode kolesterolet) hos unge, utrente menn (33).

6. Blodtrykk
Flere studier viser at styrketrening kan senke blodtrykket (15, 27, 34, 35). En
metaanalyse fra 2007 viser at styrketrening reduserer det diastoliske blodtrykket, men ikke det systoliske blodtrykket, hos personer med høyt blodtrykk (36).
Resultatene er ikke entydige, og det er behov for flere og større studier for at
styrketrening alene skal kunne anbefales som ikke-farmakologisk behandling
av personer med høyt blodtrykk. ACSM fraråder personer med manifest hypertensjon å trene bare styrketrening (37). Når formålet er å senke blodtrykket,
anbefales fortrinnsvis aerob trening eller et allsidig program som både inkluderer aerob trening og styrketrening.

7. Beintetthet, fallrisiko, balanse og bevegelighet
En rekke studier viser at styrketrening øker beintettheten eller reduserer det
aldersrelaterte beintapet, og at effekten er forholdsvis spesifikk for de musklene
og de delene av skjelettet der musklene er festet (38–40). Det er utført betydelig
flere studier på kvinner, da osteoporose (beinskjørhet) forekommer langt hyppigere hos kvinner, spesielt eldre kvinner. Risikoen for lårhalsbrudd fordobles
hvert femte år etter fylte 50 år, og hver tredje kvinne i 80-årsalderen brekker
lårhalsen (15). Den økte beintettheten som både er observert etter styrketrening
og for eksempel aerob trening, er imidlertid på under fem prosent, og det hevdes
at en større økning er nødvendig for å forhindre fall og/eller beinbrudd ved fall
(15). En vel så viktig effekt av styrketrening er kanskje at det bidrar til å forhindre fallulykker. Det er begrenset grunnlag for å hevde at fallulykker blir mindre
vanlige etter styrketrening, men det er påvist at risikofaktorer for fall, som for
eksempel muskelstyrke, gangevne og balanse, påvirkes i positiv retning (15, 38).
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8. Ledd- og ryggsmerter
Slitasje og nedbrytning av brusk i kneleddene medfører store smerter og
nedsatt funksjon. Styrketrening har vist seg å redusere smerten og forbedre
funksjonen (15, 41–44). Etter kardiovaskulære sykdommer er kronisk smerte
i korsryggen et av våre største helseproblemer. Det er påvist at et spesifikt treningsprogram for ryggen, bestående av kun ett sett med 8–12 repetisjoner én
gang i uken, kan gi mindre smerte og økt styrke og bevegelighet (44). Også
andre typer (styrke)trening, er effektive for behandling av kroniske smerter i
korsryggen (45).

9. Mental helse
Både aerob trening og styrketrening kan lindre symptomer ved angst og depresjon. Ti uker med styrketrening hos eldre, deprimerte personer har vist seg å
redusere alle mål på depresjon betydelig (46). Det er imidlertid ikke påvist at
trening kan forebygge symptomene (47). Et interessant funn er at lengden på
den enkelte treningsøkten later til å ha betydning for effekten på sinnsstemningen. Ifølge disse studiene bør treningsøkten være på over 20 minutter, fortrinnsvis på 30–40 minutter.
Tabell 10.2. Effekter av styrketrening. Modifisert etter (15) og (12).
1. Muskelstyrke
Muskelmasse
2. Maksimalt oksygenopptak

↑↑↑
↑↑
↔↑

Utholdenhet

↑

3. Basalstoffskifte

↑

Fettmasse

↓

4. Insulinfølsomhet

↑

5. Blodtrykk

↓↔

6. Fettstoffer i blodet

↓↔

7. Beintetthet

↑↔

Fallrisiko

↓

Balanse

↑

Bevegelighet

↑↔↓

8. Leddsmerter

↓

Ryggsmerter

↓

9. Mental helse

↑

↑↑↑ = svært stor økning, ↑↑ = stor økning, ↑ = økning, ↓ = reduksjon, ↔ liten eller ingen endring
eller varierende funn.
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Er styrketrening farlig?
Såfremt styrketreningen utføres som anbefalt, regnes styrketrening for å være
minst like sikkert som aerob trening, om ikke sikrere (7, 48–50), men i likhet
med annen fysisk trening innebærer styrketrening en viss risiko, om enn svært
liten, for komplikasjoner i hjerte, blodårer, muskler og skjelett. I en studie på
eldre kvinner og menn fant man kun to mindre muskel- og skjelettskader per
1 000 treningstimer, og treningen kunne gjenopptas etter en hvileperiode (51).
Det er rapportert om svært få kardiovaskulære komplikasjoner i forbindelse
med styrketrening blant så vel yngre som eldre, inkludert personer med hjertesykdom. Blant 57 hjerteinfarktpasienter, som både trente styrke og kondisjon
i 12 uker, fikk kun én pasient en ukomplisert hjerterytmeforstyrrelse under en
styrketreningsøkt, mens totalt 45 pasienter opplevde brystsmerter eller fikk en
EKG-forandring som tydet på oksygenmangel i hjertet eller hjerterytmeforstyrrelser, under trening eller kondisjonstest (50).
Frykten som enkelte har for styrketrening, bunner i den hemodynamiske
responsen som er påvist ved enkelte former for styrketrening. Studier viser at
for eksempel yngre menn som utfører gjentatte konsentriske og eksentriske
kontraksjoner med begge beina til maksimal utmattelse med belastningen 90
prosent av 1 RM, kan nå et blodtrykk i størrelsen 300–400 mm Hg (36, 53).
Deltakerne i studiene fikk holde pusten (Valsalvas manøver) i forbindelse med
løftene. Senere studier viser imidlertid at den hemodynamiske responsen er
mer moderat, omtrent som ved aerob trening, dersom pressing unngås (53–56).
For å redusere risikoen for kraftig blodtrykksøkning i forbindelse med styrketrening anbefales det å puste jevnt, og å puste ut når anstrengelsen er størst
(ved løft og/eller når musklene forkortes), samt å puste inn når anstrengelsen
er mindre (ved tilbakegang og/eller når musklene forlenges). Pasienter med forhøyet risiko for kardiovaskulære komplikasjoner, som for eksempel kort tid
etter hjerteinfarkt, frarådes dessuten å overskride anstrengelse 15–16 på Borgs
RPE-skala (57). Enkelte frykter at styrketrening, gjennom store blodtrykksøkninger, kan medføre konsentriske hjerteforstyrrelser, men de fleste studier
tyder på at dette er en overdrevet bekymring. Blant kroppsbyggere som misbruker anabole steroider, har man imidlertid funnet både hjerteforstyrrelser
og redusert diastolisk hjertefunksjon (58).
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Kontraindikasjoner for styrketrening
Absolutte kontraindikasjoner (6):
• Ustabil hjerte- og karsykdom
• Ukompensert hjertesvikt
• Ukontrollert hjertearytmi
• Pulmonal hypertensjon (alvorlig > 55 mm Hg )
• Aortastenose (alvorlig)
• Akutt myo-, endo- eller perikarditt
• Ukontrollert høyt blodtrykk (> 180/110 mm Hg)
• Aortadisseksjon
• Marfans syndrom
• Høyintensiv styrketrening (80–100 % av 1 RM) hos personer med alvorlig
nyresvikt på grunn av diabetes (diabetesnefropati)
• Diabetesretinopati
•
Relative kontraindikasjoner (konsulter lege) (6):
• Høy risiko for hjerte- og karsykdommer
• Ukontrollert diabetes
• Ukontrollert høyt blodtrykk (> 160/> 110 mmHg)
• Begrensninger i muskulatur eller skjelett
• Personer som har pacemaker eller defibrillator
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