602

Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

46. Stress
Forfattere
Ingibjörg H Jonsdottir, docent, Institutet för stressmedicin, Göteborg
Holger Ursin, professor emeritus, Unifob helse, Universitetet i Bergen

Sammendrag
Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig
beredskap. En stressreaksjon er en normal reaksjon og betraktes ikke som farlig, men
snarere nødvendig. Fysisk aktivitet aktiverer stressfysiologiske systemer på liknende
måte som psykologisk stresseksponering. Dette kapittelet beskriver stressreaksjoner
ved akutt stress og effekter av fysisk aktivitet på velvære, mestring og stressreaksjoner.
Stress er ikke noen sykelig tilstand og kan ikke betraktes som en diagnose som krever
behandling. En mer spesifikk diskusjon om foreskriving av fysisk aktivitet finnes i
kapittelet om smerte og depresjon, som kan betraktes som nærliggende områder.

Definisjon
Ordet stress har lenge vært brukt i fysikken om en belastning som kan føre til «strain».
I medisinsk terminologi er stressbegrepet vanskelig å håndtere siden det brukes og
tolkes på mange forskjellige måter. En av pionerene i stressforskning, Hans Selye,
beskrev i sitt arbeid fra 1936 (1) et uspesifikt og generelt syndrom, som han senere
valgte å kalle stress. I sitt arbeid siktet Selye til selve reaksjonen eller den kroppslige påkjenningen og ikke eksponeringen, som hadde vært riktigere å betegne som
«stress» i henhold til fysikkens definisjoner. En bedre betegnelse på Selyes syndrom
hadde dermed vært «strain». Begrepet stress brukes i dag både for å beskrive eksponering (stressorene) og menneskets reaksjon på dette.
Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap, det vil si kroppens alarmreaksjon. Sinnsinntrykkene ved stresseksponering bearbeides i hjernen, og hjernens tolkning og mestring (coping) av situasjonen
ligger til grunn for de fysiologiske stressreaksjonene som følger (2,3,4). Den fysiologiske stressreaksjonen som utløses, er kroppens måte å reagere på og kan betraktes
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som en overlevelsesreaksjon. Stresshormoner frigjøres for blant annet å mobilisere
energi for å kunne takle påkjenningen, og deretter aktiveres det flere systemer som
gjenoppretter balansen. Den fysiologiske stressreaksjonen er dermed en helt normal
reaksjon som er nødvendig for at kroppen skal kunne handle og reagere adekvat ved
trusler og utfordringer. Risikoen for at stresseksponering kan føre til sykdom oppstår
først hvis belastningen blir langvarig og påkjenningen så stor at systemet ikke får den
restitusjonen som alle kroppslige systemer trenger for å kunne fungere normalt. Mangelen på restitusjon, ofte i form av søvnmangel, kan føre til muskelsmerter, uspesifikke
helseplager og øke mulighetene for organisk sykdom. Et eksempel på slike plager er
tretthet/utmattelse som kan føre til nedsatt prestasjonsevne og sykemelding (5).
Den stressfysiologiske reaksjonen og den tilpasningen som skjer som følge av
den påvirkes av en rekke ulike faktorer som avgjør graden av fysiologisk aktivering
og dermed hvilke konsekvenser den får. Eksempler på dette er mestring, graden av
fysisk trening og søvn. Også genetiske faktorer og personlighet kan spille en stor rolle
(6–9).

Forekomst
Stress kan ikke beskrives som én enkelt diagnose og fremkaller ingen spesifikk sykdom eller plage. Den uklare definisjonen og uklare oppfatninger om at belastning
fører til sykdom fører til at presse, media, og publikum ofte anser «stress» som en
ny og økende plage. Dette kan ikke bekreftes av pålitelig statistikk eller medisinsk
historie.
Stress brukes som en forklaring på en rekke uspesifikke tilstander, og er altså
egentlig en tilstand som er en normal reaksjon på utfordringer (2,3,4). Stress blir
av mange brukt som en forklaring på sykemeldinger for uspesifikke tilstander, som
muskelsmerter, tretthet, motløshet og lignende tilstander. Flertallet av langvarige sykmeldinger i Norge, og en meget høy andel av permanent uførhet skyldes slike uspesifikke eller «subjektive» helseplager (10, 11). Den nest hyppigste årsak til langvarig
sykmelding og til permanent uførhet skyldes psykiske lidelser. Dette omfatter alvorlig
sinnssykdom, men også lettere tilstander som mildere grader av depresjon og angst.
Disse tilskrives ofte «stress», både av pasient og lege (12).

Årsak
Det er altså ikke sikkert etablert at «stress» fører til noen bestemt eller til noen farlig
sykdom, selv om både pasient og lege tror det. Likevel er det plagsomt å føle at man
ikke strekker til, at man ikke klarer å løse sine problemer, at man ikke mestrer livets
utfordringer. Følelsen av hjelpeløshet og håpløshet kan bli så sterk at den fører til
depresjon og angst. Det er også slik at muskelsmerter og ryggsmerter kan bli så plagsomme at man ikke greier å delta i vanlig sosialt liv og arbeidsliv. Troen på at det er
«stress» fører til at man søker avlastning. Dette kan være riktig i noen tilfeller, men det
er ikke lenger slik at avlastning og isolasjon fra «stress» er riktig behandling for alle.
Som medvirkende årsaker til fravær på grunn av muskelbesvær, ryggsmerter og
psykiske problemer oppgis ofte faktorer som forandringer i arbeidslivet med nedbe-
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manning, omorganisering og økende krav. Eldre arbeidstakere, kvinners dobbeltarbeid, færre personer som man venter skal utføre mer kompliserte oppgaver, økte krav
i privatlivet og ikke minst mangel på restitusjon er andre faktorer som har vært nevnt
som forklaring på langtidssykemeldinger og uførhet (13–15). Samtidig er det viktig å
poengtere at en stor majoritet av den norske befolkning (over 80 prosent) vurderer sin
allmennhelsetilstand som god eller svært god, og at det bare er en liten del av arbeidstakere som har sykefravær (1, 3, 16).

Diagnose
Stress kan ikke defineres som en enkelt diagnose, men nevnes ofte som en medvirkende årsak til diagnoser som depresjon og forskjellige smertetilstander. Imidlertid er
det ikke vitenskapelig dokumentert hvor viktig stress er som årsak.

Effekter av fysisk aktivitet
Siden stress ikke kan defineres som én enkelt diagnose, skal diskusjonen her bare
gjelde generelle effekter av fysisk aktivitet på psykisk velvære, mestring og stressfysiologiske systemer. Regelmessig trening har bevist effekt på flere sykdomstilstander der
stress diskuteres som en av mange medvirkende årsaker. Eksempler på dette er hjertekarsykdommer, diabetes, depresjon og smerte.

Effekter av fysisk aktivitet på psykisk velvære
De fleste studier har vist at psykisk velvære kan påvirkes av fysisk aktivitet/trening, og
det er relativt godt dokumentert at personer som regelmessig mosjonerer, har større
psykisk velvære enn personer som ikke mosjonerer (17–21). Psykisk velvære er et
mangfoldig begrep som kan beskrives og valideres på ulike måter, og derfor kan effektene dele seg mellom forskjellige utfallsmål. Mange av disse studiene er også tverrsnittsstudier som er gjennomført på en relativt frisk populasjon. Det er derfor behov
for studier med langtidsoppfølging og randomiserte intervensjonsstudier av pasienter
som lider av tretthet og psykisk sykdom, der stress kan være en medvirkende årsak
(2–4,10,11)
De fleste forskningsstudier som er foretatt av pasienter med depresjon, tretthet
og muskelsmerter, viser at fysisk aktivitet har positiv effekt (se kapittel 21 om depresjon).

Akutte effekter av fysisk aktivitet på stressfysiologiske systemer
Fysisk aktivitet påvirker kroppens stressfysiologiske systemer. Fysiologiske stressreaksjoner involverer først og fremst hypofyse–hypotalamus–binyre-aksen (HPA-aksen)
og det autonome nervesystemet (ANS), som kan betraktes som kroppens mest fundamentale stressfysiologiske systemer. Disse to systemene er nært knyttet til hverandre.
Kortikotropinfrigjørende hormon (CRH) styrer utskillingen av adrenokortikotropt
hormon (ACTH), som i sin tur stimulerer utskilling av kortisol fra binyrebarken.
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Andre faktorer enn CRH kan også styre utskillingen av ACTH og dermed kortisol,
og arginin vasopressin (AVP) har til og med vist seg å være en viktigere styringsfaktor
enn CRH for utskilling av ACTH i forbindelse med akutt fysisk trening (2) (22).
Aktivering av HPA-aksen i forbindelse med fysisk trening er en komplisert prosess.
Den påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, for eksempel treningsintensitet, hvilken
tid på døgnet treningen foregår, hvilke måltider som ble spist før treningen, og hva de
bestod av (22). Akutt stressfysiologisk aktivering kan også påvirkes av psykologiske
faktorer som motivasjon og konkurranse. Utskillingen av kortisol viser stor døgnvariasjon, noe som gjør at den samme treningsøkten kan resultere i varierende økning
av kortisol avhengig av hvilken tid på døgnet treningen foregår. Høyere treningsintensitet fører vanligvis til større aktivering av HPA-aksen. Den sympatiske delen av ANS
med frigjøring av noradrenalin og adrenalin aktiveres først og fremst i forbindelse
med akutt fysisk og psykisk stress og fører da blant annet til økning av blodtrykk og
hjertefrekvens. Utskillingen av adrenalin, noradrenalin og kortisol i forbindelse med
fysisk trening likner delvis på utskillingen ved akutt psykisk stressreaksjon. Psykososial stressbelastning fører som oftest til økning av hjertefrekvens og blodtrykk, men
i motsetning til kondisjonsrelatert trening også til økning av motstand i blodårene
(22,23).

Langtidseffekter av fysisk aktivitet på stressfysiologiske systemer
Det har lenge vært kjent at regelmessig trening fører til at hvilepulsen blir langsommere og blodtrykket synker (23). De langvarige effektene av kondisjonstrening gjør at
en gitt arbeidsbelastning blir en fysiologisk mindre påkjenning for en veltrent person.
Dermed ser man mindre uttalt blodtrykksøkning ved fysisk aktivitet og mindre uttalt
påvirkning på hjertefrekvens, blodåremotstand og stresshormonnivåer. Regelmessig trening fører til at det skilles ut mindre katekolaminer og kortisol hos veltrente
enn utrente personer i forbindelse med fysisk aktivitet målt ved samme absolutte
arbeidsnivå. Veltrente personer viser også mindre uttalt stressfysiologisk aktivering
i forbindelse med psykososial stressbelastning (24–26). Regelmessig aktivering av
stressfysiologiske systemer ved fysisk aktivitet er antakelig gunstig for systemene også
i forbindelse med psykososialt stress (27). Regelmessig trening kan påvirke en persons
stressreaksjoner, noe som delvis skyldes fysiologiske mekanismer som aktiveres i forbindelse med trening, for eksempel følsomhet for hormoner og påvirkning på autonome funksjoner (28,29), men også psykologisk velvære og mestring har stor betydning for stressfysiologiske reaksjoner.

Effekter av fysisk aktivitet på mestring
Mennesker (og dyr) reagerer forskjellig på én og samme belastning. Forskjellene skyldes i stor grad at forskjellige mennesker vurderer en situasjon ulikt, hva den betyr, og
hvordan man skal forholde seg til den. Dette skyldes i sin tur den enkeltes personlige erfaring, forventninger til den aktuelle situasjonen og handlingene våre. Fysisk
aktivitet har positiv påvirkning på den enkeltes forventninger og atferd i en bestemt
situasjon. Den positive forventningen defineres som «mestring», noe som brukes for
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å bestemme hvordan man skal løse et problem i en viss situasjon. Stressreaksjonen
påvirkes i svært høy grad av forventningene til resultatet. En person som venter seg
et positiv resultat av en vanskelig situasjon, får en mindre uttalt fysiologisk stress
reaksjon. På liknende måte er det høyere aktivering av de stressfysiologiske systemene
hos en person som venter sig det «verste» av en situasjon. Denne forventningen er en
innlært atferd og har en tendens til å generaliseres og overføres til liknende framtidige
situasjoner (2–4).
Psykologisk velvære som kan oppnås med fysisk aktivitet, hvis da aktiviteten oppleves som positiv, kan dermed «smitte» til andre situasjoner og påvirke selve stress
reaksjonen. På samme måte kan negativ opplevelse av fysisk aktivitet ha negativ
effekt på andre situasjoner. Et eksempel på dette kan være forventninger fra foreldre
og trenere til barns trening. Hvis treningen har som mål å skape en mester, kan barnet
oppleve situasjonen (her treningen) som negativ, noe som kan få negative konsekvenser for treningen.
Kontrollerte studier har vist at fysisk aktivitet med realistiske mål for deltakeren
kan påvirke den enkeltes velvære og subjektive helse (30), og det ser ikke ut til å spille
noen rolle hva slags trening som drives for å oppnå effekter, i alle fall ikke for pasienter med muskel- og ryggsmerter (www.backpaineurope.org).

Effekter av fysisk aktivitet på hjernen
Langvarig stressbelastning antas å kunne påvirke hjernens funksjoner, blant annet
hippocampus, noe som kan føre til reguleringsforstyrrelser i HPA-aksen samt kognitive forstyrrelser, for eksempel svekket hukommelse og læreevne (31-33). Kliniske
observasjoner og noen nylig publiserte studier tyder på at langvarig stressbelastning
kan påvirke kognitive funksjoner, inklusive hukommelsen (34), men det trengs flere
vitenskapelige studier for å dokumentere dette bedre. En mindre uttalt reaksjon i
HPA-aksen som effekt av fysisk trening kan dermed være gunstig for hjernen og følgelig også redusere de kognitive problemene som er forbundet med langvarig stressbelastning. Det kreves imidlertid randomiserte behandlingsstudier for å bekrefte dette.
Et interessant aspekt av hippocampusfunksjonen er den påviste evnen til nydannelse
av nerveceller i den voksne hjernen (35). I dyreforsøk er det nå godt dokumentert at
fysisk trening kan ha en positiv påvirkning på nydannelsen av celler i hippocampus
(36, 37). Det er imidlertid ennå uklart hvilken klinisk betydning de nydannede cellene
har.

Anbefalinger
I dette kapittelet er det ingen diskusjon om én enkelt diagnose, og det mangler
behandlingsstudier for diagnosen utmattelsessyndrom. Derfor henvises det til den
foreskrivingen som gjelder depresjon og smertediagnoser, der stress i noen tilfeller
kan være en av mange medvirkende årsaker.
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