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Sammendrag
Fysisk aktivitet har stor betydning i forbindelse med behandling og rehabilitering av personer med langvarige smerter. Det er mulig å skille ut tre hovedeffekter:
1) Den rent smertelindrende effekten av fysisk aktivitet,
2) andre effekter av økt fysisk aktivitet, for eksempel forbedret prestasjonsevne,
bedre humør, redusert følsomhet for «stress» og bedre nattesøvn, som kanskje
har enda større effekter på pasientens smertesituasjon, samt
3) positive effekter på sykdom relatert til levevaner hos disse pasientene, som
ofte er fysisk inaktive.
Fysisk aktivitet som direkte og indirekte smertelindring bør drives regelmessig og
kontinuerlig. Aktiviteten bør i hvert enkelt tilfelle pågå i minst 10 minutter, gjerne
betydelig lenger, og ha minst moderat intensitet (> 60 % av VO2-maks). Forskningen viser først og fremst støtte for kondisjons- og utholdenhetstrening som
spaserturer, jogging, sykling og svømming. I utgangspunktet vil også valg av akti-
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vitetstype avhenge av den underliggende smertetilstanden og den fysiske prestasjonsevnen. Personer med langvarige smerter har ofte svært lav prestasjonsevne,
og aktiviteten bør ha en langsom stigning fra en begynnelse med lav intensivitet.

Innledning
Det er gjentatte ganger beskrevet at folk har kunnet fortsette å drive idrett uten
å kjenne smerter, for eksempel i forbindelse med stressfrakturer (1) eller akutt
hjerteinfarkt, (2) og det er også diskutert om evnen til å tåle smerte er en viktig
suksessfaktor i utholdenhetsidretter (3). Det har vist seg at elitesvømmere tåler
mer smerte enn mosjonssvømmere (4), og utøvere av kontaktidrett ser dessuten
ut til å tåle mer smerte enn de som er aktive innen det som betegnes som ikkekontaktidretter (5). Det har også vært diskutert om smertefølsomhet i seg selv
skulle kunne predisponere for fysisk inaktivitet (6).
Den nøyaktige forbindelsen mellom fysisk inaktivitet og langvarige smerter
er imidlertid ennå ikke fullstendig kjent.

Definisjon
Smerte defineres av International Association for the Study of Pain (IASP)
som «en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse forbundet med vevsskade eller truende vevsskade, eller beskrevet med ord som for en slik skade»
(7). Smerte er dermed alltid en subjektiv opplevelse som ikke alltid er relatert
til omfanget av vevsskade, som ikke nødvendigvis engang trenger å forekomme.
Smerte er et psykologisk fenomen og kan ikke beskrives objektivt, bare i forhold til den enkeltes atferd og egen opplevelse. Adekvate metoder kan imidlertid gi en pålitelig vurdering av smertene.
Smertene kan være akutte eller langvarige (kroniske). De akutte smertene er
sjelden et alvorlig terapeutisk problem og svarer som regel bra på analgetika eller
årsaksrelatert behandling. Akutte muskel-skjelettsmerter svarer som oftest bra
på analgetika eller fysioterapi som tar sikte på å gjenopprette funksjonen. Til å
begynne er behandleren (pleiepersonalet) her gjerne aktiv og pasienten passiv.
De langvarige ikke-maligne smertene (per definisjon over 3 måneders varighet) er derimot mer komplekse og ofte svært vanskelige å behandle. Her bør
pasienten være den aktive parten, og behandleren bør ha en rådgivende funksjon, inkludert å stimulere pasienten til aktivitet.
Smerteanalyse brukes for å vurdere om smertene er nociseptive, det vil si at
de skyldes vevsskade, eller nevropatiske, det vil si at de har sammenheng med en
nerveskade eller nervedysfunksjon på et eller annet nivå. Ved komplekst regionalt smertesyndrom forekommer allodyni, som betyr at smertene oppstår ved
stimuli som normalt ikke skal gi opphav til smerter.
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Begrepet smerteterskel defineres som «den laveste intensiteten av en viss stimulus som pasienten oppfatter som smertefull» (8). Smertetoleranse defineres
som hvor mye av en viss smertefull stimulus som man «tolererer». To personer kan ha samme smerteterskel, men ulik toleranse for samme type smerter.
Disse to definisjonene har avgjørende betydning for å kunne belyse smertene og
behandle dem.
Smerter er et stort klinisk problem. Undersøkelser viser at opptil 50 prosent
av befolkningen i Sverige og Storbritannia har langvarige smerter (9, 10). Av
personer med smerter som ble spurt, oppgav 13 prosent at de var forbundet
med nedsatt funksjonsevne (11). Bare 40 prosent hadde fått en definitiv diagnose (10). Den vanligste kliniske smertetilstanden var kronisk lumbago, det vil
si lang periode med vondt i ryggen samt leddplager (9).

Smertefysiologi
Smertene oppleves i sentralnervesystemet (CNS) etter en kompleks bearbeiding av smertesignalene. Som regel oppstår det smerteimpulser via aktivering
av perifere smertereseptorer (nociseptorer, fra latin nocere = skade). Det fører
til aktivering av innoverledende nervefibre, hovedsakelig tynne myeliniserte
(A-deltafibre) og tynnere umyeliniserte, såkalte C-fibre. Smertefibrene når ryggmargens bakhorn etter en viss spredning til ulike segmenter. De aktiverer sekundære nevroner, som så fører smertesignalene videre oppover i nervesystemet.
De oppadstigende smerteledende fibrene utgjør de spinotalamiske banene. En
del baner når den somatosensoriske hjernebarken via talamus, og etter kortikal
bearbeiding i hjernebarken formidles de umiddelbare, skarpe, godt lokaliserte
smertene («jeg har vondt»). Signalene når også subkortikale områder og gyrus
cinguli, prefrontale hjernebark for å bli emosjonelt bearbeidet. Dette tilsvarer
den emosjonelle smertekomponenten («jeg føler ubehag og fare»), som har stor
betydning ved vurdering og behandling av smerter i kliniske situasjoner.
Det finnes også flere systemer som bearbeider smertesignalene på veien mot
bevisst, opplevd smerte. I ryggmargen er det mekanismer som forsterker og
hemmer smertene. Ved vedvarende stimulering av nociseptorene kan man utvikle såkalt sentral sensitisering, det vil si at følsomheten for stimuli økes. Mekanismer som sensitisering har betydning ved langvarige smerter.
Det finnes nedstigende smertehemmende systemer som utgår fra den periakveduktale grå substans (PAG) og nucleus raphe magnus, som påvirker de innoverledende fibrene (afferenter) i bakhornet. Opioider spiller en dobbelt rolle
i disse systemene ved å aktivere de nedadgående smertehemmende systemene
og hemme de oppadstigende smertesignalene i ryggmargens bakhorn. Opioider
kan også modulere smertene perifert på reseptornivå i forbindelse med betennelser.
Psykologiske faktorer som forventninger og læring ser ut til å påvirke sensiti-
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seringen i ryggmargen (11), og forskningen på mekanismene bak placeboeffekter er intensivert i de siste årene.
Vanskelighetene ved eksperimentelle studier av fysisk aktivitet og smerter er
dels at det brukes mange forskjellige smerteframkallende stimuli, dels at smertefølsomheten varierer for ulike stimuli. Dessuten foreligger det metodiske
problemer når det gjelder type av fysisk aktivitet, dens varighet og intensitet.
Eksperimentelt utløste smerter kan ikke sammenliknes med kliniske smerter.
Forsøkspersonene føler lite trussel eller utrygghet siden de vet at smertestimuli
kan avbrytes når de selv vil.
Fysisk aktivitet har også en mer indirekte og klinisk kanskje viktigere rolle i
forbindelse med forskjellige langvarige smertetilstander. Ved siden av ren smertelindring kan større fysisk aktivitet bidra til økt funksjonell kapasitet (ved å
styrke hjerte-lungefunksjonen) hos disse pasientene. Forventninger har stort
betydning for smerter (12). Humøret kan bedres (13), noe som kan redusere
smerteopplevelsen ytterligere.

Effekter av fysisk aktivitet på
smerteopplevelsen
Akutte effekter
Det er påvist at fysisk aktivitet har en smertemodulerende effekt, det vil si evne
til å påvirke opplevelsen av framkalt smerte, både under og etter arbeid. Mye
tyder på at smertelindring er en integrert del av fysisk aktivitet. Via PAG integreres atferds-, hjerte- og karreaksjoner samt smertehemning under mestringsforsøk (14). Dessuten ser det ut til at aktivering av trykkreseptorene i hjertekarsystemet kan påvirke smertesystemet (15).
Under arbeid. Eksperimentelle studier tyder på at smerteterskelen for ulike
former for stimulering blir høyere under fysisk aktivitet. Dette gjelder for eksempel smerter i tannpulpa (16), elektrisk utløste fingersmerter under sykkelarbeid
(17) og trykkutløste smerter i quadricepsmuskelen under statisk arbeid (18).
Etter arbeid. Smertelindring etter forskjellige former for fysisk aktivitet er
påvist med en rekke ulike målemetoder og for mange ulike smertestimuli (for
eksempel elektrisk stimulering, varme, trykk og iskemi) (6, 19–21). Både eksperimentell og «naturlig» fysisk aktivitet er testet (22). Høyintensiv aktivitet ser
ut til å være gunstigere for å heve smerteterskelen, og effekten ser ut til å avta
suksessivt etter avsluttet aktivitet (se «Dosering» nedenfor). Løping for eksempel kan ha en uttalt effekt. I et forsøk med termisk provokasjon tilsvarte den
analgetiske effekten av 45 minutters høyintensiv løping ca. 10 mg morfin intravenøst, det vil si direkte i blodbanen (19).
Effekt av fysisk aktivitet som senker smerteterskelen. Ved fibromyalgi har man
i eksperimentelle studier funnet motsatt effekt av fysisk aktivitet. Man fant at
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smertefølsomheten øker under og etter fysisk aktivitet sammenliknet med friske
kontroller (der smerteterskelen synker) (23). Det har vært diskutert om dette
gjør det vanskeligere for disse pasientene å være fysisk aktive, for eksempel ved
behandling i den kliniske hverdagen.

Langvarige effekter
Tåler fysisk aktive personer mer smerte enn de som ikke er fysisk aktive? Personer som er regelmessig aktive ser ofte ut til å ha en høyere smertetoleranse,
men det betyr ikke at de nødvendigvis har en høyere smerteterskel (24). Det er
uenighet om denne eventuelle forskjellen i smertetoleranse skyldes treningen i
seg selv, eller om dette er individuelt/genetisk betinget. Effekten av fysisk aktivitet på smerte ser imidlertid ut til å være lik både for aktive idrettsfolk og utrente
personer (16, 20). En mulig forklaring på at enkelte løpere har kunnet fortsette
å løpe til tross for en akutt skjelettfraktur (1), kan være at de har høy smertetoleranse i utgangspunktet og dessuten får ytterligere toleranseøkning av selve
arbeidet. Smertehemning er en integrert del av aktiv mestringsrespons (14).
Dessuten kan den enkeltes konsentrasjon om andre signaler fra kroppen lede
oppmerksomheten bort fra smertene.
Muligens vil de som tåler mest smerte, selekteres til å få suksess i noen
idrettsgrener, for eksempel utholdenhetsidretter, der muskelsmertene (25) kan
være betydelige. Muligens gir treningen i seg selv opphav til positive effekter på
smertefølsomheten (3). Man har for eksempel sett at svømmere har en smertefølsomhet som varierer med treningsintensiteten i sesongen (4).
Ved behandling av personer med langvarige smerter er økt fysisk aktivitet en
avgjørende faktor for å forbedre prognosen og redusere lidelsene. Personer med
langvarige (kroniske) smerter får etter hvert ofte lav fysisk kapasitet og lav livskvalitet med risiko for sosial isolasjon. Aktivitetsindusert smerte sammen med
uro og manglende kunnskap om hva smertene skyldes, fører ofte til redusert
aktivitetsnivå. Katastrofetenkning, det vil si at man venter at smertene skal bli
verre, og at prognosen er dårlig, forverrer prognosen. Personer med langvarige
smerter er oftere triste til sinns eller noen ganger depressive. Dette gjør smertesituasjonen deres enda vanskeligere. Enkelte mennesker utvikler smertekommunikasjon og inadekvat og økt smerteutbredning (så kalt somatoformt smertesyndrom).
Større fysisk aktivitet har betydelige effekter for personer med langvarige
smerter – andre enn de rent smertelindrende – ved at slik aktivitet påvirker
sinnsstemningen positivt (13, 26), bryter sosial isolasjon og øker det generelle
aktivitetsnivået og den funksjonelle kapasiteten (27). Aktivitet kan dessuten
forbedre kroppsoppfatningen (28) og forsterke selvbildet av pasienten som friskt
individ (29). Disse effektene øker dessuten mulighetene til å kunne håndtere og
leve med smertene. Sekundære muskelspenninger som følge av smerte kan også
reduseres ved fysisk aktivitet og bevegelsestrening.
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Mekanismer – Fysisk aktivitet som
smertelindring
Endogene opioider
Den vanligste teorien om smertelindring via fysisk aktivitet henger sammen
med virkningen av endogene opioider (kroppens egne opiater; endorfiner, enkefaliner, dynorfin). Disse kan virke smertedempende på ulike nivåer, særlig i
ryggmargens bakhorn og sentralt via stimulering av smertehemmende systemer
(24). Konsentrasjonen av betaendorfin i blodet øker ved fysisk aktivitet (30),
men dette har antakelig liten betydning for smertelindring. En teoretisk modell
beskriver hvordan aktivering av ergoreseptorer i store muskelgrupper ved fysisk
aktivitet kan gi økt sentral opioid aktivitet via aktivering av A-deltafibre (31).
Men det ser ut til å kreve høy intensitet på det utførte arbeidet for å få signifikant frigjøring av endorfiner (>75–80 % av maksimalt oksygenopptak: VO2
maks) (32, 33), det vil stort sett si anaerobt arbeid som er forenlig med laktatutvikling (32). Ved aktivitet på et lavere intensitetsnivå, det vil si aerobt utholdenhetsarbeid, med stabile laktatnivåer kreves det lang varighet (>1 time) for å få
økt frigjøring av betaendorfiner (32). Flere studier støtter endorfinteorien ved å
vise redusert smertelindring etter at det er gitt naloxon (en antagonist til morfin
og andre opiater og opioider, som kan hindre den smertelindrende effekten av
opiater ved å blokkere reseptorene deres) (19, 21) mens andre studier ikke har
kunnet bekrefte denne effekten (17, 21). Dette kan blant annet skyldes ufullstendig kjent selektivitet for naloxon. Dessuten viser en studie at lavintensiv fysisk
aktivitet tilsvarende 63 prosent av VO2-maks kan gi endorfinøkning med økt
smertetoleranse (27). Det ser dermed ut til å være flere forklaringer på hvorfor
smertenivået påvirkes etter fysisk aktivitet. En studie viste at aerob aktivitet ved
50 prosent av VO2-maks ikke ga noen smertelindring for trykkutløste smerter
(34), noe som kan tyde på at det finnes en nedre grense.
Det finnes også andre nedadstigende smertehemmende systemer som bruker
andre signalstoffer (blant annet serotonin, noradrenalin).

Økt aktivitet i ikke-smerteledende sensoriske fibre
Teoretisk kan aktivitet i tykke afferente nervefibre (berøringsfibre) føre til mindre smerte, via aktivering av smertehemmende internevroner (gate control- eller
portvaktteorien) (35). Denne effekten er sannsynligvis ikke mediert via økt
opioid aktivitet, men heller via transmittorsubstansen gamma-aminosmørsyre
(GABA).

Distraksjon
Distraksjon, eller avledning, har vist seg å kunne forandre opplevd smerte (36)
og kan bidra til smertelindring under og etter arbeid (37). En pågående idretts-
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aktivitet kan avlede oppmerksomheten fra smerte. Et annet eksempel er sårede
soldater på flukt. Den smertelindrende effekten av fysisk aktivitet kan altså
være undervurdert ved test i laboratoriemiljø på grunn av mindre ytre påvirkning (38).

Forventninger
Det kan være vanskelig å skille ut effekten på smerteopplevelsen av stresset før
en konkurranse/aktivitet fra effekten av den fysiske aktiviteten i seg selv. Forventninger før en fysisk aktivitet kan i seg selv føre til smertehemning (39) akkurat som frykt. En studie viste at personer som ble opplyst om at de kunne få
hodepine av elektrisk stimulering, fikk det i over 50 prosent av tilfellene selv om
det ikke ble gitt noen elektrisk stimulering (forventningssmerter eller nocebosmerter) (40).

Adaptasjonsreaksjoner – stress
Regulering av smertefølsomhet er en integrert del av adaptasjonsreaksjonene
ved stress (14). Akutt belastning (akutt stress) assosieres med smertelindring
(41, 42) mens langvarig belastning (stress) i stedet kan være forbundet med økt
smertefølsomhet (43).
Regelmessig fysisk aktivitet kan minske sympatikusaktiviteten, noe som kan
bidra til smertelindring via redusert iskemi ved lidelser som angina pectoris,
perifer karsykdom og dysmenorré (se under).

Sensitisering og tidligere smerteopplevelser
Mennesker som tidligere har hatt smerteopplevelser, kan oppleve at de har mindre smerter enn mennesker som ikke har hatt det (44). Andre studier ser ut til å
vise det omvendte forholdet, muligens på grunn av forskjellige omstendigheter
for øvrig. Personer med fibromyalgi opplever hyperalgesi, det vil si økte smerter, på sammenliknbare stimuli, selv ved aktivitet. Forklaringen på dette kan
være sensitisering (23) som et ledd i langvarige smerter. Direkte smertelindrende
effekter har blitt målt hos de pasientene med fibromyalgi som klarer å gjennomføre samme type middels og høyintensiv trening som friske mennesker (45),
mens de pasientene med fibromyalgi som på grunn av svak allmenntilstand velger å trene på lavere nivåer, oftere oppgir mer generelle forbedringer av helsetilstand og sinnsstemning (29, 46).

Indirekte effekter av fysisk aktivitet
Effekt på depresjon og angst
En studie viste at 8 ukers fysisk aktivitet (spasertur eller jogging) reduserte
depresjon og angst (13), noe som også andre studier har vist (47, 48). Nedstemthet kan bidra til økte smerter og nedsatt evne til å håndtere smertesituasjonen.
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Økt fysisk aktivitet skulle dermed kunne påvirke smertesituasjonen positivt ved
å bedre sinnsstemningen. Det ser ut til at denne positive effekten av fysisk aktivitet formidles via effekt på det sentrale serotoninerge systemet (49). Personer
med fibromyalgi oppgir ofte at de har mindre grad av nedstemthet og angst
etter en periode med fysisk aktivitet. Disse effektene kan oppnås både ved lavog høyintensiv trening (50, 51).

Effekt på søvn
Forbedret søvnkvalitet er påvist etter regelmessig fysisk aktivitet av moderat
intensitet (52). Teoretisk skulle dette kunne bidra til en bedre smertesituasjon
ved at pasienten blir mer uthvilt og harmonisk.

Dosering
Varighet. Tilgjengelige studier tyder på at smertelindrende effekt kan oppnås
selv ved kortvarig fysisk aktivitet, men en varighet på 10 minutter er likevel et
minimum (34, 38). Imidlertid kan man regne med at smerteterskelen blir enda
høyere hvis den fysiske aktiviteten varer lenger. Det kan nevnes at 50 minutters løping ga større økning av den iskemiske smerteterskelen enn 15 minutters
løping på tredemølle (38). Effekten på smerteterskelen for trykksmerter vedvarer i minst 5 minutter etter arbeidet (18). Smerteterskelen går tilbake til normalt
nivå ca. en time etter at den fysiske aktiviteten er avsluttet (17).
Type aktivitet. Nesten alle data om fysisk aktivitet og smerter gjelder kondisjonstrening. I en mindre studie ble det vist at 45 minutters styrketrening ved
75 prosent av personens 1 RM (1 RM = repetisjonsmaksimum, det vil si den
største vekten som kan løftes gjennom hele bevegelsesbanen én gang), resulterte
i signifikant høyere smerteterskler og mindre smerteintensitet enn hos kontrollene (53). Smertereduksjonen varte i 5 minutter, det vil si kortere tid enn etter
kondisjonstrening. I en annen studie kunne man imidlertid ikke påvise noen økt
smertetoleranse etter 12 ukers styrketrening (3). Effekten av styrketrening på
frigjøring av betaendorfiner er uklar (33). Det trengs flere studier for å gi et sikkert svar på om styrketrening kan redusere smerter.
Intensitet. Høyintensiv kondisjonstrening, for eksempel sykling ved minst 75–80
prosent av VO2-maks (som også gir opphav til betaendorfinøkning), gir smertereduksjon (19, 54), men også kondisjonstrening av lavere intensitet (63 % av
VO2-maks) øker smertetoleransen (27). I en studie med trykkutløst smerte ga
ikke kondisjonstrening ved 50 prosent av VO2-maks noen smertelindring (34),
noe som tyder på at det finnes en nedre intensitetsgrense. Det har viktige terapeutiske implikasjoner at submaksimalt arbeid likevel gir opphav til smertereduksjon siden flere mennesker da kan bruke fysisk aktivitet som smertelindring.
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Ofte har mennesker med kroniske smerter lav funksjonell kapasitet (55), og de
kan ha vanskelig for å tåle høyintensive aktiviteter, noe som betyr at relativt
enkle aktiviteter, for eksempel spaserturer, har tilstrekkelig intensitet hos en
utrent person.
Kontinuitet. Regelmessig fysisk aktivitet ser ut til å være viktig både som smertelindrende tiltak og for å forbedre den fysiske funksjonsevnen ved langvarig
smertetilstand.

Anbefalinger
Fysisk aktivitet som direkte og indirekte smertelindring bør drives regelmessig
og kontinuerlig. Aktiviteten bør i hvert enkelt tilfelle pågå i minst 10 minutter,
gjerne betydelig lenger, og ha minst moderat intensitet (> 60 % av VO2-maks).
Forskningen viser først og fremst støtte for kondisjons- og utholdenhetstrening
som spaserturer, jogging, sykling og svømming. I utgangspunktet vil også valg
av aktivitetstype avhenge av den underliggende smertetilstanden og den fysiske
prestasjonsevnen. Personer med langvarige smerter har ofte svært lav prestasjonsevne, og aktiviteten bør ha en langsom stigning fra en begynnelse med lav
intensivitet.

Langvarige smerter uten nærmere spesifikasjon (UNS) og kronisk smertesyndrom (KSS)
Uansett den opprinnelige årsaken til smertene er fysisk aktivitet svært viktig i denne forbindelsen og kanskje til og med den viktigste delen i pasientens
behandlingsprogram. Pasientene har lav funksjonell kapasitet (nedsatt kondisjon) og er ofte passive. Det er avgjørende å bryte denne onde sirkelen ved å øke
pasientenes fysiske aktivitet gradvis og forsiktig. Samtidig er pasientene ofte
nedstemt, primært eller sekundært, eller de kan til og med ha depresjon. Her
kan fysisk aktivitet også ha positive effekter, eventuelt som tilleggsbehandling
til vanlig medisinsk behandling (13).
Før man velger passive behandlingsmetoder, for eksempel svake analgetika
på ikke-deprimerte pasienter, bør man alltid starte med at pasienten skal oppnå
et grunnleggende fysisk aktivitetsnivå (spaserturer). Mer spesifikke treningsprogrammer kan også ha stor betydning, ikke minst for å vise pasienten at aktivitet
er mulig, det vil si at treningen kan bidra til å redusere de negative tankene på
smertene.
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Kronisk lumbago
Indikasjon og anbefalinger
For personer med lumbago er det viktig med individuelt tilpasset og funksjonsinnrettet trening i kombinasjon med informasjon om tilstanden i den hensikt å
øke den fysiske aktiviteten. Kvinner med lumbago har dårligere oksygenopptaksevne enn mannlige kontroller på samme alder (56).
Treningsprogrammet kan omfatte stabilitetstrening, gradert utholdenhets- og
styrketrening og tøyning av forkortede muskler i bol og bein. Vitenskapelige studier har vist at styrke- og bevegelsestrening gir forbedringer av ryggfunksjon og
smertereduksjon når en treningsgruppe er sammenliknet med en ikke-behandlet kontrollgruppe (57, 58). Også kondisjonstrening kan ha positive effekter på
smerteintensitet og smertefrekvens (59). Generell fysisk aktivitet (hverdagsaktiviteter) kan til og med være en fordel for disse pasientene (60). Sykkeltrening
hos eldre personer med lumbago hadde også effekt på livskvalitet og mentale
funksjoner (61). Pilatesbasert trening har også vist bedre effekt enn standardbehandling (62).
Det er en fordel å begynne treningen under ledelse av en fysioterapeut, som
tilpasser øvelsene til pasientens funksjonsbegrensninger og smertenivå og gradvis øker belastningen. Overvåket trening gir bedre langtidseffekt enn egentrening hjemme (58).
Ved akutte ryggsmerter uten patologiske funn ser det ut til å være gunstigst å
fortsette med hverdagslige fysiske aktiviteter (63). Foreskriving av fysioterapi kan
risikere å forsterke pasientens sykdomsfølelse i stedet for å forbedre situasjonen.

Fibromyalgi
Indikasjon
Mange personer med fibromyalgi beveger seg altfor lite på grunn av generell
tretthet og smerter. Inaktiviteten anses å være en viktig årsak til at disse pasientene har nedsatt fysisk prestasjonsevne, muskelstyrke og maksimal oksygenopptaksevne (64). Den muskulære trenbarheten ser imidlertid ikke ut til å være
nedsatt (65).

Anbefalinger
Flere studier har vist at personer med fibromyalgi har nytte av fysisk trening
ved at de oppnår forbedret fysisk funksjon, redusert alvorlighetsgrad av symptomer og nedstemthet samt økt velvære hvis treningen planlegges individuelt
med utgangspunkt i pasientenes aktuelle funksjonsnivå og smertetoleranse (29).
Husk at intensiteten ved en fysisk aktivitet alltid er relativ, det vil si at den må
ses i forhold til individuell prestasjonsevne.
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Lavintensiv trening
Fibromyalgipasienter som i lengre tid har hatt nedsatt aktivitetsnivå, er ofte
nedstemt eller frykter for økte smerter som følge av fysisk aktivitet, og de bør
derfor begynne treningen på et lavt nivå og øke intensiteten forsiktig i den takten de klarer. Det kan være viktig for motivasjonen til å fortsette å trene at pasienten opplever treningen som nyttig eller behagelig. Regelmessighet er viktigere
enn treningsintensitet for disse pasientene. Studier har vist at spaserturer (46,
66, 67) og trening i temperert basseng (50, 68–71) med lav til middels intensitet
forbedrer den fysiske funksjonen, reduserer symptomenes alvorlighetsgrad og
minsker nedstemthet. Pasienter som ikke klarer eller rekker å trene 30 minutter
om gangen, kan dele opp treningen i to daglige økter på 15 minutter hver (72).
Kroppsbevissthetstrening og opplæring i egenpleie kan være viktig for de
pasientene som må bli bedre kjent med sin egen kropp og dens begrensninger
(29, 73).

Middels til høyintensiv trening
Pasienter som klarer å trene kondisjon 2–3 ganger i uken i minst 20 minutter om
gangen med en intensitet på 55–90 prosent av maksimal hjertefrekvens, har fått
bedre kondisjon og mindre smerter (45). Treningen har bestått av sykling (74) i
kombinasjon med kondisjonstrening, styrketrening og tøyningsøvelser (75). På
grunn av smerteproblemene klarer ikke alle pasienter å nå et (relativt) moderat til høyintensivt treningsnivå (76). Hos de aller mest utrente kan imidlertid
moderat intensitet nås via spaserturer på flat mark!

Styrketrening
Pasienter som begynner med styrketrening på 40–60 prosent av maksimal kapasitet og gradvis øker motstanden til 60–80 prosent, har fått forbedret muskelstyrke. Noen studier har dessuten vist redusert nedstemthet (77, 78).
Alt i alt kan man si at kondisjonstrening, spaserturer, bassengtrening og styrketrening kan forbedre fysisk funksjon og symptomer og redusere nedstemthet
hos personer med fibromyalgi. Siden smerter ofte fører til muskelspenninger og
også muskelforkortelse, kan det være en fordel med stretching etter trening. All
trening på adekvat nivå ser ut til å kunne gi økt tiltro til egne resurser og et mer
positivt syn på kroppen. Trening i gruppe er fordelaktig for mange fordi gruppen kan gi den sosiale støtten som pasienten trenger for å klare å fortsette å
trene regelmessig.
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Nakkesmerter/nakkesleng
Hos personer med kroniske nakkesmerter kan et strukturert treningsprogram
spesielt utformet for nakken redusere smertene, forbedre funksjonsevnen og øke
muskelstyrken (79). En kombinasjon av styrketrening og stretching anbefales
(80). Muskeltrettheten kan også minke med nakketrening (81).
En randomisert, kontrollert studie av personer med «whiplash-associateddisorder» (WAD) (nakkeslengsrelaterte plager) viste at fysisk aktivitet som tilleggseffekt til generelle råd hadde størst effekt på smerter og funksjonsnedsetting hos dem med de mest uttalte symptomene ved studiestart (82). Det er store
geografiske forskjeller i forekomsten av WAD, det vil si at sykdommen er betydelig vanligere i Skandinavia/Canada enn i Litauen/Hellas (83). Dette indikerer at andre faktorer, for eksempel frykt for langvarige smerter, har betydning.
Fysisk aktivitet spiller her en viktig rolle for å vise pasienten at fysisk aktivitet
er mulig til tross for smertene.

Urogenitale smerter
Et 3 måneder langt kondisjonstreningsprogram viste seg å minske symptomene
ved primær dysmenorré (smertefull menstruasjon) (84). Man har spekulert på
om dette skjer via reduksjon i sympatisk nerveaktivitet eller sinnsstemning eller
via endorfiner (85).
Effektene av kondisjonstrening ble studert på menn med refraktær kronisk
prostatitt/kroniske bekkensmerter i en dobbeltblind, randomisert studie sammenliknet med placebo/stretching. Kondisjonstrening i 18 uker reduserte både
smerter, andre symptomer som depresjon og angst, og det kan også være et godt
terapeutisk alternativ for disse pasientene (86).

Revmatoid artritt/osteoartritt
Funksjonsnedsetting, aktivitetsbegrensninger og smerter er vanlige problemer
for mange personer med revmatoid artritt (RA), som karakteriseres ved betennelse i ledd, seneskjeder og slimposer. Også brusk og ben kan ødelegges. Smertene ved RA er hovedsakelig nociseptive som følge av betennelse eller skader i
leddene, men kan være nevropatiske på grunn av kompresjon av perifere nerver
eller nerverøtter. Når treningen planlegges, bør man vurdere pasientens leddog muskelfunksjon og legge opp et individuelt treningsprogram etter pasientens
begrensninger.
Bevegelsestrening som forebygger bevegelsesbegrensninger, bør helst utføres
daglig, særlig i perioder med økt betennelse i leddene. Hvis pasientene har utvi-
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klet lokal smertetilstand med bevegelsesbegrensning, muskelsvakhet og smerter,
må de kanskje ha individuell behandling av bevegelsesbegrensningen før de kan
begynne å trene styrke og kondisjon.
Personer med RA kan oppnå forbedret muskelstyrke (87) og kondisjon (88)
ved styrke- og kondisjonstrening. I vitenskapelige studier har utholdenhets-/
styrketrening vært gjennomført med 50–80 prosent av maksimal voluntær kontraksjon og kondisjonstrening med 60–85 prosent av maksimal hjertefrekvens
(88).
Noen studier har rapportert reduserte smerter etter gruppetrening med
styrke- og kondisjonstrening (88). Så lenge treningsprogrammene har vært riktig utformet, har det ikke vært noen økning av betennelsesaktivitet eller symptomer (87, 88).

Iskemiske smerter – hjerte- og karsykdom
En annen forbindelse mellom fysisk aktivitet og smerter ses ved ulike iskemiske
smertetilstander som angina pectoris og perifer arteriesykdom (claudicatio
intermittens). Ved perifer arteriesykdom bidrar fysisk aktivitet til smertelindring og til at pasientene kan gå lengre strekninger uten smerte (89, 90). Lengre
gangstrekninger kan koples til forbedret opplevd fysisk helse og økt funksjonell
kapasitet (91).
Ved kransåresykdom fører riktig dosert fysisk aktivitet til økt funksjonell
kapasitet ved en gitt belastning (92). Lavere hjertefrekvens ved et visst arbeid
medfører reduksjon av hjertemuskelens oksygenforbruk, noe som i sin tur gir
minsket iskemi (93) og utsetter debuten av karkrampe (92). Pasienter som deltar
i et hjerterehabiliteringsprogram, har som regel lav prestasjonsevne ved start av
programmet, (94), noe som øker behovet for å delta. Disse programmene kan
påvirke pasientenes fysiske aktivitetsnivå og livskvalitet i flere år framover (95).

Interaksjoner med legemidler
Helsepersonell forsøker ofte å hemme smerter med analgetika eller andre
smertemodulerende substanser, for eksempel betennelseshemmende midler
(NSAID). Disse substansene forekommer også i forbindelse med fysisk aktivitet. Legemidler som NSAID kan dempe smerteopplevelsen ved den effekten de
har på spinalt nivå og perifere reseptorer, blant annet via redusert sensitisering.
Analgetika er noen ganger indikert for mindre trauma som ikke påvirker annen
aktivitet, for eksempel tåfraktur hos fotballspillere. Den beskyttende effekten i
smertene kan dermed delvis bli nøytralisert, og det er en viss risiko for at skaden
forverres.
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Kontraindikasjoner
Smerter er ikke bare av det onde. Menneskene er utstyrt med et smertesystem,
blant annet som forsvar mot trauma og skadelige påvirkninger på kroppen. Det
man må tenke på, er at høyintensiv trening ved fibromyalgi i prinsippet er kontraindisert i utgangspunktet (se over), og at akutte smerter kan signalisere skade
og dermed at fysisk aktivitet må unngås.
Lytt til kroppens signaler ved trening. Dette er sjelden noe problem ved
akutte smerter som for eksempel ved en vridning i kneleddet med påfølgende
leddbåndskade eller ved kollisjon som kan medføre brudd. Det kan imidlertid være mer problematisk ved snikende smertedebut, såkalte overbelastnings
skader.
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