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Sammendrag
Fysisk aktivitet har mange helsefremmende effekter, både kroppslig og mentalt,
og brukes derfor både til behandling av sykdomstilstander og til forebygging.
Det er nødvendig med pålitelige metoder og måleinstrumenter for å kunne
foreskrive riktig form for fysisk aktivitet på resept, for å hjelpe enkeltpersoner
med å finne frem til riktig belastning og for å vurdere den foreskrevne fysiske
aktiviteten. I dette kapitlet beskrives forskjellige målemetoder, pålitelighet og
begrensninger for disse samt hvordan de praktisk kan brukes i forbindelse med
anbefaling av fysisk aktivitet.

Vurdering av fysisk aktivitet
Resultatet av fysisk aktive levevaner er at forskjellige funksjoner i kroppen blir
bedre, for eksempel kondisjon og styrke. Også andre funksjoner og variabler
kan påvirkes, for eksempel vekt, midjemål, kroppsbygning, blodtrykk og blodfett. Det samme gjelder den mentale helsen, der både depresjon og angst kan
reduseres gjennom fysisk aktivitet. I tillegg til disse effektene kan den faktiske
fysiske aktiviteten eller frekvensen av trening vurderes med forskjellige instrumenter. I dette kapitlet brukes gjennomgående begrepet vurdering i stedet for
måling, ettersom noen målinger er direkte, mens andre er indirekte og bygger
på deltakernes egne antakelser (1, 2).
Fysisk aktivitet er et annet ord for kroppsbevegelse, som fører til økt energiomsetning. Det er også en sammensatt atferd. Fysisk aktivitet kan altså vurde-
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res i form av energiforbruk eller som en atferd. De delene av aktiviteten som er
knyttet til helse, er intensitet, varighet og frekvens. For å oppnå helsefremmende
effekter (3, 4) anbefales det at aktiviteten utføres med en intensitet som minst er
moderat, i en periode (varighet) på i alt minst 30 minutter og helst hver dag
(regelmessig frekvens). Nedenfor beskrives noen ulike metoder som kan brukes
til å vurdere graden av fysisk aktivitet.

Spørreskjemaer
Spørreskjemaer for registrering av fysisk aktivitet er den vanligste metoden, og
det finnes i dag flere hundre varianter å velge blant (2, 5). De enkleste spør bare
om personens mosjonsvaner og inneholder fastsatte svar som graderes på en
skala med 3–5 alternativer. De mer avanserte spør etter nøyaktig hva som utføres, og hvor lenge samt kanskje også hvor ofte personen har vært fysisk aktiv
i en bestemt tidsperiode (siste uke, måned eller lignende). De fleste spørreskjemaer spør om graden av anstrengelse, som påvirkes av personens kapasitet. Det
er sannsynligvis et faktum at jo bedre kondisjon og styrke en person har, desto
lettere føles aktiviteten. Videre har personens vekt betydning, ettersom det kreves mer energi for å bære rundt på flere kilo og aktiviteten da føles tyngre.
Når energiforbruket skal beregnes på grunnlag av spørreskjemaer, vektes de
angitte aktivitetene med et mål på energiforbruk for aktiviteten. Ofte brukes
MET (metabolic equivalent, det vil si antall ganger oksygenopptaket i hviletilstand) (6, 7). Stillesitting tilsvarer 1 MET, og rolige aktiviteter 1-3 MET. Aktiviteter med moderat intensitet kan variere mellom 3 og 6 MET, og aktiviteter som
medfører høy anstrengelse, gir 6 MET.
Blanketter for anbefaling av fysisk aktivitet har et spørsmål der foreskriveren
kan få et inntrykk av den helsefremmende fysiske aktiviteten. Det lyder: Hvor
mange dager den siste uken har du vært fysisk aktiv med minst moderat intensitet i
til sammen 30 minutter per dag? Etterpå følger det samme spørsmålet med tidsperspektivet «en vanlig uke». Spørsmålet er prøvd ut i et prosjekt ved Karolinska Institutet (8).
Dersom du derimot spør etter mosjons- eller treningsvaner, bør du være oppmerksom på at den som skal svare, bare vurderer deler av all fysisk aktivitet
som er gjennomført. Disse spørsmålene gir som oftest høy pålitelighet og validitet, ettersom det er lettere å huske det som utføres regelmessig og med høyere
intensitet (1, 2, 9). Det er også trening som har vist seg å ha sterkest assosiasjon
til oppnådde helseeffekter. Dersom trening foreskrives, er det også trening som
skal vurderes. Dersom det derimot er hverdagsaktiviteter som foreskrives, kan
ikke disse vurderes med spørsmål om trening.
Slik det fremgår i mange studier, har det ofte vært vanskelig å sammenligne
fysisk aktivitet innenfor et land, men fremfor alt mellom land, siden ulike metoder har vært brukt. Dette har ført til at en gruppe internasjonale forskere har
utarbeidet en metode som bedømmer all helsefremmende aktivitet, og som
er standardisert og kan brukes internasjonalt. International Physical Activity
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Questionnaire (IPAQ) ble utviklet og testet på begynnelsen av 2000-tallet (10,
11) og er nå nasjonal og internasjonal standard i flere land og organisasjoner
(WHO, EU). Skjemaet er også testet i Sverige og Norge, der resultatene viser at
påliteligheten og validiteten er like god som for andre subjektive målemetoder
(12, 13).

Dagbøker
Dagbøker kan brukes når det totale energiforbruket skal bestemmes, og vi vil
ha et mål på hvordan aktiviteten er fordelt utover dagen (2, 14, 15). I dagboken
oppgir personen hva som utføres, med et bestemt tidsintervall (hvert 5. eller 15.
minutt), på grunnlag av angitte eksempler. Dette har vist seg å gi godt samsvar
med det totale energiforbruket, men er tidkrevende for deltakerne og passer
derfor sjelden å bruke i større undersøkelser.

Bevegelsesmålere
For å unngå de metodefeilene som spørreskjemaer har (det er vanskelig å huske
anstrengelsesgrad, overrapportering er vanlig osv.) brukes objektive metoder.
Aktiviteten kan vurderes direkte ved hjelp av skritteller og akselerometer.
Skritteller gir et grovt mål på aktiviteten og brukes med fordel i kombinasjon
med aktivitetsfremmende virkemidler slik at personene selv kan følge aktivitetsutviklingen ved å få direkte tilbakemelding. Det finnes imidlertid mange forskjellige merker med varierende kvalitet. Antall skritt kan variere med mer enn
20 prosent, avhengig av følsomhet med mer. En god skritteller skal være testet
når det gjelder pålitelighet og validitet, ha lokk, ikke ha filterfunksjon og være
solid. Følsomheten skal være 0,35G, som betyr at den registrerer bevegelser som
er naturlige for mennesker (16). Ulempen med skritteller er hovedsakelig at den
ikke sier noe om intensiteten. Det betyr at når en voksen person går 100 meter,
registrerer skrittelleren omtrent 110 skritt, mens den bare registrerer omtrent 70
skritt dersom personen løper.

Figur 8.1. Eksempel på akselerometer og hvordan det festes på kroppen.

120

Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Tellinger via akselerometer

Akselerometer er et mer avansert instrument, som også innebærer at det er mer
presist. Det vurderer akselerasjonen på ett eller flere nivåer enten ved hjelp av
en mekanisk pendel eller en digital funksjon. Akselerasjon er et direkte mål på
kroppsbevegelse, og jo høyere akselerasjonen er, desto høyere er intensiteten.
Et akselerometer kan i tillegg til den totale fysiske aktiviteten også gi et mål på
intensitet, varighet og frekvens, det vil si mønstret i aktiviteten. En annen fordel
ved et akselerometer er at det kan vurdere inaktivitet og stillesittende atferd.
Et akselerometer er imidlertid dyrere enn en skritteller, men det er å foretrekke
dersom høy presisjon er et kriterium. Et godt akselerometer bør være testet og
være lett å bære (17, 18).
Med akselerometerteknikk er det også mulig å bestemme tidsperioden som
aktiviteten skal summeres over (såkalt epoke). Jo kortere tidsperioden er, desto
større kan oppløsningen bli. For voksne brukes som regel tidsperioden 1 minutt
og for barn 10–15 sekunder. Videre kan nye modeller av akselerometrer lagre
data over lengre tid, og dermed kan registreringene om ønskelig strekke seg
over flere måneder. Vanligvis registreres imidlertid personens aktivitet i løpet
av en uke. Et akselerometer produserer altså enorme datamengder. Med en
tidsperiode/epoke på 15 sekunder blir det fire punkter per minutt, ganger 1 440
minutter i et døgn, ganger sju døgn i en uke, det vil si omtrent 40 000 datapunkter per person. Det er nødvendig med omfattende etterbehandling av innsamlede rådata før en persons fysiske aktivitet kan beskrives på en forståelig måte.
Fordelene med å bruke akselerometer oppveier imidlertid ulempene.
Både skrittellere og akselerometrer er ufølsomme for aktiviteter som utføres
med overkroppen, for eksempel svømming og sykling. Til tross for dette gir de
et godt inntrykk av den totale aktiviteten, og når det gjelder akselerometrer,
også aktiviteten fordelt på hele dagen. Studier har vist at vi i omtrent 90 prosent
av tiden befinner oss i sittende, stående eller gående stilling, det vil si at personene som studeres, utfører aktiviteter som bevegelsesmålerne kan registrere.

Kraftig

Moderat
Lav

Tid på dagen

Figur 8.2. Eksempel på hvordan en dag kan se ut, registrert med akselerometer.
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Hjertefrekvensregistrering
En metode for å bedømme fysisk aktivitet indirekte er å bruke hjertefrekvensregistrering, for eksempel ved hjelp av pulsklokke. Ved hjelp av en føler rundt
brystkassen og en mottaker i form av en klokke kan pulsen registreres kontinuerlig. Pulsen har så godt som et lineært forhold til utført arbeid (hovedsakelig
aerobt arbeid). Flere modeller av pulsklokker har mulighet til å lagre data og
kan koples til en datamaskin for bearbeiding. Med denne metoden kan vi dermed bedømme både intensitet, varighet og frekvens. Den gir også et godt mål
på det totale energiforbruket (19). Pulsklokker er hyppig i bruk for å hjelpe personer med å finne frem til den optimale mosjonsintensiteten ut fra den enkeltes
gjeldende forutsetninger.

Kombinasjon av metoder
Det utvikles hele tiden nye instrumenter for vurdering av fysisk aktivitet. De
mest moderne, som også er mer avanserte og dyrere enn de ovennevnte, kombinerer flere metoder og teknikker. ActiReg er et instrument som kombinerer
kroppsposisjon og bevegelse alene eller i kombinasjon med hjertefrekvens. ActiReg klassifiserer aktivitetens energiforbruk i kategoriene lett, moderat og svært
anstrengende. ActiHeart er et annet instrument som kombinerer akselerometri
og hjertefrekvens. I denne metoden veier akselerometrien tyngst ved lav intensitet, mens hjertefrekvensen veier tyngre ved høy intensitet. På denne måten
vektes målingene slik at beregningen av den utførte fysiske aktiviteten blir mer
nøyaktig. Nye produkter kombinerer akselerometri og GPS-data (Global Positioning System) for også å innlemme forflytning/strekning i beregningene.

Bestemme stillesittende atferd
Selv en person som følger de helsefremmende anbefalingene, alternativt anbefalingene for styrke og kondisjon, kan være stillesittende en betydelig del av døgnet. Det vil si at det i perioder er mulig å være både svært aktiv og stillesittende
«samtidig» (20). Fysisk inaktivitet (kan defineres som ikke å oppfylle anbefalingene) og stillesitting kan dermed betraktes som to risikofaktorer som både må
undersøkes sammen og uavhengig av hverandre.
Når graden av stillesitting skal bestemmes, har det vært brukt forskjellige
typer spørsmål, for eksempel om hvor mye tid barn og unge bruker foran TV
eller datamaskin. Disse spørsmålene blir misvisende dersom det ikke tas hensyn
også til den totale aktiviteten. Blant de objektive instrumentene kan akselerometer og hjertefrekvensregistrering gi et inntrykk av både den såkalte stillesittende tiden og den aktive tiden. En skritteller kan derimot ikke si noe om den
stillesittende tiden. Spørreskjemaer som IPAQ kan også gi et inntrykk av disse
funksjonene.
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Vurdering av aerob kapasitet/kondisjon
Aerob kapasitet, oksygenopptak, kan vurderes ved hjelp av maksimale eller submaksimale kondisjonstester på testsykkel, stepbrett eller tredemølle (21). Maksimale tester bør ikke utføres av risikopersoner, i tilfellet bare i kontrollerte former, for eksempel i et fysiologisk laboratorium. Submaksimale tester kan egne
seg godt både ved klinikker og i forebyggende og helsefremmende arbeid. Alle
submaksimale tester bygger på samme prinsipp, det vil si at forholdet mellom
utført arbeid og hjertefrekvens er lineært. Den vanligste submaksimale metoden
i Norden har vært Åstrands sykkeltest (22).
Submaksimale kondisjonstester har minst 10–15 prosent metodefeil og kan
brukes på individuelt nivå før og etter bruk av aktivitetsfremmende virkemidler
dersom forholdene er standardisert. Metodefeilen skyldes hovedsakelig den forutsatte makspulsen (220/225 – alderen gir bare en grov vurdering av makspulsen), men også at ikke fullt slagvolum oppnås. Feil bruk av utstyret er også en
faktor, for eksempel at sykkelen ikke er kalibrert eller pulsklokken ikke er riktig
festet. Det bør også nevnes at submaksimale kondisjonstester har lav reproduserbarhet sammenlignet med maksimale tester.
En annen måte å vurdere kondisjonen på er å bruke RPC-skalaen (Rating
of Perceived Capacity) (23, 24). Skalaen bør fungere som et supplement til en
kondisjonstest og brukes til å gi et raskt, omtrentlig inntrykk av kapasiteten
ved klinikker der det verken er tid eller utstyr til en kondisjonstest. Skalaen er
basert på forskjellige aktiviteter knyttet til metabolske ekvivalenter (MET).
Skalaen begynner på 1 MET (som tilsvarer oksygenopptaket i sittende hvilestilling) og slutter på 20 MET for menn (som tilsvarer en kondisjonsverdi på 70
ml/kg/min) og 18 MET for kvinner (som tilsvarer en kondisjonsverdi på 63 ml/
kg/min) (tabell 8.1). En kvantifisert vurdering av aerob kapasitet oppnås ved å
la personen bestemme den mest anstrengende aktiviteten og tilsvarende METverdi som vedkommende tror han eller hun klarer å utføre på 30 minutter. På
grunnlag av vurderingen kan så kondisjonstallet (maksimalt oksygenopptak i
ml/kg/min) beregnes ved å multiplisere antall MET som personen har angitt,
med 3,5. Videre får du oksygenforbruket i liter per minutt ved å multiplisere
kondisjonstallet med personens vekt.
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Tabell 8.1. RPC-skalaen (Rating of Perceived Capacity). Bedømmelse av
opplevd kapasitet – RPC
Kan du i en halvtime eller mer:
1 Sitte
2
3 Gå langsomt
4
5 Gå i normal takt/sykle langsomt
6
7
8 Jogge/sykle
9
10 Løpe
11
12 Løpe fort/sykle fort
13
14
15 Løpe veldig fort
16
17
18 Utføre aerob trening på elitenivå (kvinner)
19
20 Utføre aerob trening på elitenivå (menn)

Det er sterke beviser for at prestasjonsevnen i form av maksimalt oksygenopptak
har et dose-/responsforhold til helse, og at oksygenopptaket raskt kan forbedres hos
en utrent person når denne begynner å trene. Men å bestemme prestasjonsevnen
gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av om personen totalt sett er aktiv eller ikke,
ettersom også genene styrer prestasjonsevnen. Personen kan ha høy kapasitet uten
å være fysisk aktiv eller ha lav kapasitet og være fysisk aktiv. Jo høyere kapasiteten
er, desto større er anledningen til å opprettholde et høyt energiforbruk. Derfor er
det viktig også å bedømme kapasiteten (ved vurdering og styring av fysisk aktivitet).
Dersom et aktivitetsfremmende tiltak har til hensikt å øke det totale energiforbruket, må det brukes en metode som kan registrere dette.

Vurdering av styrke
Styrke kan vurderes både med standardiserte metoder for statisk eller dynamisk
muskulær utholdenhet og styrke og med den såkalte 1 RM-metoden (one repetition
maximum, som beskrives nedenfor), som gir et mål på dynamisk styrke. Vurderingen kan foretas på grunnlag av normalverdier, dersom det finnes slike, men også ved
hjelp av «den friske siden», kvaliteten i bevegelsen og vurdering i henhold til Borgs
skala (sistnevnte beskrives nærmere under overskriften «Vurdering og styring»
senere i kapitlet). Uavhengig av testmetode må den som leder forsøket, være bevisst
på at ulike faktorer påvirker testresultatene. Blant disse finner vi en standardisert
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testprosedyre, men også anatomiske, nevrologiske, psykologiske, mekaniske og muskulære faktorer.
En av de standardiserte metodene er Sörensens test av statisk muskulær utholdenhet i ryggmuskulaturen, Svantessons test av dynamisk muskulær utholdenhet i
leggmuskulaturen og UKKs (Uhro K. Kekkonen Institute of Sports Medicine) testpakke for helserelatert trening. UKK-testene omfatter styrke, utholdenhet, balanse,
motorisk kontroll, bevegelighet og aerob kapasitet (25).
For å optimere belastningen ved styrketrening og for å kunne vurdere om den
gjennomførte styrketreningen har hatt forventet effekt, kan dynamisk styrke bedømmes ved å finne frem til den belastningen som personen klarer å løfte bare én gang
– 1 RM. Ulike fremgangsmåter kan brukes for å teste ut vekten som tilsvarer 1 RM.
Den vanligste fremgangsmåten er å ta en sannsynlig vekt og teste hvor mange ganger personen klarer å løfte denne kontrollert gjennom hele bevegelsesbanen i samme
hastighet (helst mer enn 10 ganger ettersom tabellen er pålitelig først ved omtrent
10–15 repetisjoner). Deretter beregnes 1 RM på grunnlag av tabell 8.2. Denne metoden er den sikreste med tanke på skader. Et alternativ er å forsøke å finne frem til 1
RM-vekten, altså den vekten personen klarer å løfte bare én gang. Denne metoden
innebærer imidlertid en viss risiko for både overbelastning og feil utførelse. Den oppmålte styrken ligger så til grunn for å styre styrketreningen i retning av den ønskede
målsettingen ved å ta hensyn til belastning, omganger, repetisjoner og frekvens.
Tabell 8.2. Beregning av 1 RM på grunnlag av antall repetisjoner en person klarer
å løfte en viss vekt.
Antall repetisjoner

Prosent av maksimal styrke (1 RM)

1

100

3

90

5

85

7

80

10

70

≈ 15

60

≈ 25

50

≈ 50

30

Vurdering av kroppsbygning
Et resultat av regelmessig fysisk aktivitet og gode kostholdsvaner er at kroppsmålene ligger innenfor normalvariasjonen. Dermed kan kroppsmål fungere
som en indikator og et vurderingsinstrument ved anbefaling av fysisk aktivitet.
Nedenfor presenteres noen enkle kroppsmål.

Kapittel 8 Å vurdere og styre fysisk aktivitet

125

Høyde, vekt og KMI
Det byr sjelden på problemer å måle riktig høyde på barn og voksne. I voksen
alder er dessuten høyden relativt stabil, selv om den reduseres noe når vi blir
eldre. Selvsagt bør målestokken som brukes ved måling av høyde, være kontrollert, og ingen skal måles med sko på. Ved studier av sannhetsgehalten i selvoppgitt høyde i spørreskjemaer og intervjuer er det avdekket en del feil. For eksempel oppgir korte menn ofte at de er høyere enn de er, og eldre personer vet ofte
ikke at de er blitt kortere.
Vekten som oppgis eller måles, kan også være beheftet med feil. Vekten bør
være kalibrert og av god kvalitet. Personen som skal veies, skal ha lite klær på
seg. Ved selvoppgitt vekt oppstår det også en rekke problemer, ettersom overvektige oppgir at de veier mindre enn de gjør, undervektige oppgir at de veier
mer enn de gjør osv. Forskjellene mellom selvoppgitt vekt i spørreskjemaer og
intervjuer og den riktige vekten er større i tenårene, hos personer med lav utdannelse og hos overvektige.
Når kroppsmasseindeks, KMI (eng. KMI, Body Mass Index), skal beregnes, det vil si vekten i kilo delt på kvadratet av høyden i meter, oppstår det en
rekke problemer dersom data bygger på selvoppgitt høyde og vekt. Dette gjør at
KMI-data fra denne typen undersøkelse overhodet ikke kan sammenlignes med
KMI-data på grunnlag av målt høyde og vekt. Legg merke til at KMI ikke skiller mellom vekt fra muskler og vekt fra kroppsfett. Dersom bare KMI brukes
på individnivå, klassifiseres derfor mange muskuløse toppidrettsutøvere som
overvektige.
For voksne er det klart definerte grenser for hva som anses som overvekt eller
fedme (KMI ≥ 25–29,9 = overvekt, KMI ≥ 30 = fedme). For barn er det fastsatt
flere forskjellige grenseverdier for å definere overvekt og fedme på ulike alderstrinn, men de mest brukte er Coles grenseverdier (26).

Midjemål
Midjen måles ved hjelp av et målebånd på en standardisert måte. Den måles
etter avslappet utpusting, omtrent to centimeter over navlen, det vil si rett under
nederste ribbein. Hver enkelt kan selv lære seg å måle midjen og følge sin egen
utvikling. Videre finnes det noen anbefalte retningslinjer som sier at kvinner
med midjemål over 80 cm har økt risiko og over 88 cm har svært økt risiko
for hjerte-karsykdom. For menn er grensene henholdsvis 94 og 102 cm rundt
midjen. Dette gjelder for etnisk hvite. For andre etnisiteter, for eksempel personer fra Asia, gjelder lavere grenseverdier. Hoftemålet er også av stor interesse,
de siste årene er det påvist at kraftige hofter kan fungere som beskyttelse mot
hoftebrudd og er korrelert med mindre risiko for hjerte-karsykdom hos kvinner
(27). For å beregne midje/hoftekvoten måles midjen som ovenfor og hoftene
måles der de er bredest. Midjemålet delt med hoftemålet bør ikke overstige 0,85
for kvinner og 1,0 for menn.
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Fettprosent
For å bestemme fordelingen mellom fett og ikke-fett (som kan være muskler,
bein, væske) kan vi bruke mer avanserte metoder. Enkelte av disse brukes på
treningssentre ved rådgivning og i forskningsøyemed.
Hudfoldsmåling er en relativt enkel metode der den som leder forsøket,
måler underhudsfettet på standardiserte steder ved hjelp av en kaliper (klype).
Ved hjelp av tabeller eller formler for aldersgruppe og kjønn er det så mulig å
beregne en omtrentlig fettprosent (28).
Bioimpedans er en metode som bygger på det faktum at muskler leder en elektrisk impuls bedre enn fett på grunn av et høyere vanninnhold. Det beste bioimpedansutstyret måler gjennom hele kroppen, fra bein til arm. I de mest anvendte,
men minst pålitelige metodene måles bare arm til arm eller bein til bein (28).
Mer avanserte metoder brukes i forskningssammenheng, ofte til å validere
enklere metoder eller til å vurdere forskningsprosjekter. Blant disse metodene
finner vi dobbelmerket vann-metoden, undervannsveiing, «air displacement»teknologi og DXA (Dual Energy Xray Absorptiometry). De er ofte dyre og krever kostbart utstyr og utdannelse (28).

Hensyn å ta ved vurdering av fysisk aktivitet
Eldre
For friske, eldre mennesker gjelder samme prinsipper for vurdering og bedømmelse som nevnt ovenfor. I for eksempel nasjonale levekårsundersøkelser stilles
de samme spørsmålene om mosjonsvaner på fritiden til alle voksne fra 18 til
84 år (29). For å kunne vurdere graden av fysisk aktivitet hos eldre blir den
utprøvde, såkalte Aktivitetsskalaen ofte brukt og kan anbefales (30).

Personer med fedme
De ovennevnte metodene kan brukes på personer med overvekt (KMI 25–29,9) og
fedme (KMI 30–35). Personer med alvorlig fedme (KMI over 35) har vanskelig for
i det hele tatt å bevege seg, og alt de gjør krever mye energi fordi de bærer rundt på
mange kilo (31). I studier av energiforbruk hos personer med alvorlig fedme er det
påvist at enkelte benytter opptil 90 prosent av den maksimale kapasiteten sin ved
gange i selvvalgt hastighet (32). Det kan også være andre hindringer i form av leddplager og inkontinens som påvirker følelsen av anstrengelse og graden av aktivitet.
Ved bruk av objektive instrumenter som skrittellere må de festes på en måte
som tillater vertikal bevegelsesregistrering.
Et resultat av fysisk aktivitet og trening kan være at hverdagslige funksjoner
forbedres. Det innebærer at funksjonstester, for eksempel å reise seg og knytte
skolissene, kan fungere som en indikator og et vurderingsinstrument ved anbefaling av fysisk aktivitet (33).
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Hensyn å ta når personer går på medisin
Enkelte medisiner, for eksempel beta-2-stimulatorer, som er vanlige ved astma,
og betablokkere, som er vanlige ved hjerte-karsykdom, påvirker systemer (for
eksempel hjertefrekvens) i kroppen som så kan påvirke vurderingen av kondisjon og fysisk aktivitet. For disse personene anbefales bevegelsesmålere (skritteller og akselerometer) i stedet for hjertefrekvensregistrering. Ved kondisjonstester
bør alltid opplevd anstrengelse (34) brukes i kombinasjon med hjertefrekvensen.

Barn
Barn har et helt annet bevegelsesmønster enn voksne og kan i løpet av ett minutt
være aktive med høy intensitet, rekke å hvile for så å være like aktive igjen. Barn
tenker og husker ikke på fysisk aktivitet på samme måte som voksne, og det
medfører at det er nærmest umulig å spørre barn om hvor fysisk aktive de er.
Ved bare å registrere hvor ofte barn deltar i idrett eller kroppsøving på skolen
får vi ikke et fullstendig bilde av den totale aktiviteten.
På nasjonalt plan i Sverige er WHOs studie HBSC (Health Behaviour in
School Children) brukt til å bedømme barns og unges helsevaner (35). I studien
blir ungdommene spurt om de har vært fysisk aktive i minst én time fem ganger
per uke eller oftere. Svarene gir ingen informasjon om hvilken aktivitet som ble
utført, eller hvor anstrengende den var, men gir et ganske godt inntrykk av dose
og regelmessighet. Spørsmålene er utprøvd av WHO (36), men derimot ikke spesifikt i Sverige. Annen utprøving av mer spesifikke spørsmål tilsvarende IPAQ
har vist at barn og unge ikke forstår begrepene, ikke oppfatter tid på samme
måte som en voksen og derfor har vanskelig for å svare på spørsmålene.
Skal vi løse problemet med at barn og unge har vanskelig for å huske aktiviteter, et problem som for en stor del skyldes at aktivitetsmønstret er uregelmessig og mer preget av lek, anbefales objektive vurderingsinstrumenter som skritteller eller akselerometer. Akselerometer benyttes i de nasjonale kartleggingene
som nylig er igangsatt i Norge.

Vurdering og styring av intensitet
Ved anbefaling av fysisk aktivitet er det forholdsvis uproblematisk å gi og ta instruksjoner om den fysiske aktivitetens frekvens (hvor ofte) og varighet (hvor lenge). Når
det gjelder intensitet, er det ikke like enkelt. Det er, som nevnt tidligere i kapitlet, utarbeidet en rekke metoder for å vurdere hvor intensivt et utført arbeid er, og utformet
mange anbefalinger om hvor intensiv den fysiske aktiviteten bør være for å ha helseeffekt. Det snakkes for eksempel om at den aerobe aktiviteten bør utføres minst på et
moderat nivå, med en intensitet som fører til at man bli lett andpusten og svett, alternativt være middels intensiv eller på et nivå som tillater samtale. En fysiolog vil ofte
uttrykke intensiteten i prosent av maksimalt oksygenopptak (50‑65 %) eller i prosent
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av makspuls (60–75 %), alternativt aldersbestemt makspuls (ABM). For styrkefremmende aktiviteter angis ofte den anbefalte intensiteten i forhold til maksimal styrke (1
RM) og i prosent, for eksempel 80 prosent av 1 RM ved styrketrening og 50 prosent av
1 RM ved muskulær utholdenhetstrening.
Disse måtene å beskrive intensitet på kan i praksis være vanskelige å forklare (for
den som foreskriver den fysiske aktiviteten) og følge (for pasienten). Fra et pedagogisk
synspunkt er det derfor svært nyttig med en metode som er lett å forklare og lett å
forstå. En metode som har vist seg å fungere godt både fra et forskningsperspektiv og
også i praksis er vurderingsskalaene som den svenske psykologen Gunnar Borg har
utarbeidet. Ved vurdering av opplevd anstrengelse er det vanlig å bruke Borgs RPEskala (Ratings of Perceived Exertion), mens styrke fortrinnsvis vurderes ved hjelp av
CR10-skalaen (Category Ratio). Begge skalaene bygger på språklige uttrykk som er
forankret i en numerisk skala, henholdsvis mellom 6 og 20 (RPE-skalaen) og 0 og 10
(CR10-skalaen). Fordelen med å bruke vurderingsskalaer er at svarene gjenspeiler en
kombinasjon av signaler fra mange forskjellige deler av kroppen (37).
En rekke forskjellige fysiologiske reaksjoner, for eksempel hjertefrekvens, pustefrekvens, svette og smerte fra ledd og arbeidende muskler, bidrar til den totale opplevelsen av anstrengelse. Det er ikke kjent nøyaktig hvordan disse fysiologiske reaksjonene
samvarierer og bidrar til opplevelsen av anstrengelse, men vi kan anta at enkelte reaksjoner er mer alminnelige (for eksempel puls), mens andre er mer personrelaterte (for
eksempel signaler fra ledd og muskler). Det er imidlertid kjent at vurderinger på RPEskalaen øker lineært med belastningsøkningen både ved ergometersykling og løping
på tredemølle, på nøyaktig samme måte som hjertefrekvens og oksygenopptak øker
når belastningen blir større. Det er også påvist en korrelasjonskoeffisient mellom 0,85
og 0,99, både når det gjelder belastning og opplevelsesøkning og de subjektive opplevelsene samt hjertefrekvens og oksygenforbruk (37).
Vurderingen av anstrengelse påvirkes også av en rekke faktorer som alder, treningsstatus og personlighet. Selv om veksten i forhold til belastning holder seg lineær fra
lav til høy intensitet uavhengig av alder, endres det absolutte forholdet mellom hjertefrekvens og RPE-vurdering. RPE-skalaens siffervariasjon mellom 6 og 20 tilsvarer for
en ung person omtrent en hjertefrekvensvariasjon mellom 60 og 200 slag/minutt (på
grunnlag av at den maksimale hjertefrekvensen tilsvarer omtrent 220 minus alderen
for menn og 225 minus alderen for kvinner). Ved at den maksimale hjertefrekvensen
reduseres når alderen øker, vil forholdet til vurderinger på RPE-skalaen endres. Mens
en vurdering på 15 grovt sett tilsvarer en puls på 150 slag/minutt for en ung person ved
ergometersykling, vil samme vurdering for en middelaldrende person tilsvare omtrent
130 slag/minutt og for en eldre person 110 slag/minutt. Fordelen med vurderinger av
anstrengelsesgraden er dermed åpenbar ettersom variasjonen opprettholdes i betydelig større grad enn det som er tilfellet med hjertefrekvensen ved økt alder.
Samtidig er det et faktum at veltrente personer ofte undervurderer anstrengelsesgraden sin, mens utrente personer overvurderer den (38). Også den enkeltes personlighet har vist seg å påvirke vurderingen av anstrengelse. For eksempel har personer
med utpreget type A-atferd (som anses å øke risikoen for hjerte-karsykdom) vist seg å
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undervurdere anstrengelsen sin sammenlignet med personer som har mindre av dette
atferdsmønsteret (39). Et annet personlighetstrekk som ser ut til å påvirke opplevelsen av anstrengelse, er personens kontroll-lokus1, ved at personer med internt kontroll-lokus har mer riktig vurderingsatferd enn personer med eksternt kontroll-lokus
(40, 41). I den helsepsykologiske forskningen er det velkjent at personer med internt
kontroll-lokus, som mener at de selv i stor grad kan påvirke helsen sin, både retter
seg bedre etter det som foreskrives, og blir raskere friske enn personer med eksternt
kontroll-lokus (42). Ingenting av dette reduserer imidlertid RPE-skalaens pålitelighet,
men på samme måte som en måling av hjertefrekvens må ses i forhold til personens
treningsgrad og alder, må vurderingen av anstrengelse bedømmes med hensyn til sannsynlighet og troverdighet. Dersom skalaen brukes til å sammenligne vurderingsverdier
for samme person ved forskjellige testtilfeller (intraindividuell sammenligning), spiller
påvirkningen fra vedkommendes personlighet mindre rolle enn om sammenligningen
foretas mellom personer (interindividuell sammenligning). Dette gjelder naturligvis
også hjertefrekvens og oksygenforbruk, ettersom vi forutsetter at hjertefrekvensen,
oksygenopptaket og personligheten er relativt konstante over tid (med forbehold for
den uunngåelige aldersendringen når det gjelder makspuls og eventuell treningseffekt).
I avsnittet nedenfor beskrives både RPE-skalaen og CR10-skalaen samt hvordan
de kan brukes til vurdering i forbindelse med et fysisk arbeid og for å styre intensiteten. Sistnevnte er spesielt nyttig når fysisk aktivitet skrives ut på resept, og pasienten
må vite hvor intensiv den aktuelle aktiviteten bør være.
6 Ingen anstrengelse
7 Ekstremt lett
8
9 Meget lett
10
11 Lett
12
13 Noe anstrengende
14
15 Anstrengende
16
17 Meget anstrengende
18
19 Ekstremt anstrengende
20 Maksimal anstrengelse

Figur 8.3. Borgs RPE-skala®.
©Gunnar Borg, 1970, 1985, 1994, 1998, 2000, 2006
1 Personens opplevelse av om det er mulig eller umulig å påvirke og kontrollere egne prestasjoner.
Idrettsutøvere med høy indre kontroll opplever at en god prestasjon som oftest avhenger av deres egne
evner, for eksempel gode forberedelser og solid trening, det vil si faktorer som det er mulig å påvirke. Personer med høy ytre kontroll (ekstern kontroll-lokus) opplever i stedet i større grad at en god prestasjon
avhenger av tilfeldigheter, hell eller flaks.
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For at vurderingene skal ha en høy grad av pålitelighet kreves det detaljert instruksjon slik at pasienten vurderer sin egen grad av anstrengelse og ingenting annet. En
muntlig instruksjon kan lyde som følger (34):
«Mens arbeidet pågår vil vi at du vurderer følelsen av anstrengelse, hvor tungt og
anstrengende det er og hvor sliten du føler deg. Opplevelsen av anstrengelse arter
seg hovedsakelig som tretthet i musklene og som andpustenhet eller eventuell verking i brystet. Alt arbeid krever en viss anstrengelse, selv om den kan være minimal. Det gjelder også om du beveger deg rolig, for eksempel går sakte.
Bruk denne skalaen fra 6, «Ingen anstrengelse», til 20, «Maksimal anstrengelse».
6 «Ingen anstrengelse», betyr at du ikke merker noen anstrengelse i det hele tatt,
for eksempel ingen muskeltretthet, ingen andpustenhet eller pusteplager.
9 «Svært lett». Som å gå en kort tur i sitt eget tempo.
13 «Litt anstrengende». Du kan fortsette uten større problemer.
15 Det er «anstrengende» og tungt. Du er sliten, men kan likevel fortsette.
17 «Svært anstrengende». En veldig stor påkjenning. Du kan fortsette, men må ta
i veldig hardt og føler deg svært sliten.
19 Et «ekstremt» høyt nivå. For de fleste mennesker tilsvarer dette den aller største anstrengelsen de noensinne har opplevd.
Forsøk å være så oppriktig og spontan som mulig, og tenk ikke så nøye over hva
belastningen egentlig er. Forsøk verken å undervurdere eller overvurdere. Det viktige er din egen følelse av anstrengelse og ikke hva du tror andre mener. Se på
skalaen og ta utgangspunkt i ordene, men velg så et tall. Velg hvilke tall du vil på
skalaen, ikke bare de rett foran uttrykkene. Noen spørsmål?»

Sentral og lokal anstrengelse
I visse sammenhenger kan det være nyttig å skille mellom sentral anstrengelse
(pust, puls) og lokal anstrengelse (musklene som arbeider). Dette kan være tilfellet dersom pasienten lider av hjerte- eller pusteproblemer, ettersom den sentrale anstrengelsen sannsynligvis er større enn anstrengelsen i hele kroppen
(total). Dersom plagene sitter i muskler og/eller ledd, kan en lokalvurdering si
mer enn en totalvurdering. Instruksjonene ovenfor kan da endres slik at pasienten instrueres om å legge spesielt merke til anstrengelsen sentral eller lokalt. Når
utrente, friske personer utfører arbeid på en ergometersykkel, er ofte anstrengelsen i beina betydelig større enn den sentrale anstrengelsen. Dersom arbeidet
derimot utføres på en tredemølle (gange, jogging, løping) pleier den sentrale og
lokale anstrengelsen å være relativt like, og det er som regel nok å be personen
om å vurdere den totale graden av anstrengelse.
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Borgs CR10-skala®
I motsetning til RPE-skalaen, som er spesielt utformet for vurdering av anstrengelse, er CR10-skalaen en generell skala. CR10-skalaen kan brukes på de fleste
områder der det er interessant å registrere personens subjektive opplevelser. Det
kan dreie seg om vurdering av verking og smerte lokalt i beina, men også sentralt, for eksempel brystsmerter og åndenød (dyspné). I helsevesenet brukes ofte
VAS (Visual Analogue Scale), CR10-skalaen er et alternativ som har vist seg å
være vel så pålitelig (figur 8.4) (43).
0 Ingen overhodet
0,3
0,5 Ekstremt svak Knapt følbar
0,7
1 Meget svak
1,5
2 Svak Lett
2,5
3 Middels
4
5 Sterk Tung
6
7 Meget sterk
8
9
10 Ekstremt sterk “Maksimal»
11
↓
• Absolut maksimum Høyeste mulige

Figur 8.4. Borgs CR10-skala®.
©Gunnar Borg, 1982, 1998

Også ved bruk av CR10-skalaen er det nødvendig med riktige instruksjoner. La personen se på skalaen. Du skal ved hjelp av denne skalaen fortelle hvor sterkt du opplever
verkingen (smerten eller en annen aktuell opplevelse). «Ikke i det hele tatt» tilsvarer
0 og innebærer at du overhodet ikke kjenner noen verking (smerte osv.). «Ekstremt
sterk» (maksimal) tilsvarer 10. For de fleste mennesker er dette den aller sterkeste
smerten (verkingen osv.) de noensinne har opplevd. Det er lett å tenke seg en smerte
som er enda litt sterkere enn den du tidligere har opplevd, derfor ligger den absolutte
maksimalverdien (høyeste mulige) et stykke over dette. Dersom du føler at opplevelsen
din er sterkere enn «Ekstremt sterk» – altså sterkere enn du noensinne har opplevd –
kan du altså svare med et tall som ligger litt over 10, f.eks. 11,3 eller 12,5 eller litt høyere. «Ekstremt svak» som ligger ved 0,5 på skalaen er nesten ingenting og knapt merkbart, det vil si at opplevelsen ligger helt på grensen til hva som er mulig å merke. Du
bruker skalaen ved å begynne med å se på de språklige uttrykkene og så velge et tall.
Dersom opplevelsen din (verking eller lignende) tilsvarer «Svært svak», velger du 1.
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Er den «Moderat», velger du 3 og så videre. Du kan bruke alle slags tall på skalaen,
også halve verdier, for eksempel 1,5 eller desimaler som 0,8 eller 8,3. Svar så ærlig og
oppriktig som mulig, og forsøk verken å undervurdere eller overvurdere. Husk å ta
utgangspunkt i de språklige uttrykkene ved hver vurdering. Velg så et tall.

Styring av intensiteten
Både RPE- og CR10-skalaen kan brukes til å styre fysisk aktivitet som utføres med
sikte på rehabilitering. Etter at pasienten har gjort seg kjent med skalaen(e) og fått
nødvendige instruksjoner om hvordan vurdering av henholdsvis anstrengelse (RPEskalaen) og verking, smerte eller lignende (CR10-skalaen) skal foretas, er det mulig
å foreskrive passende intensitetsnivåer som så kan brukes i rehabiliteringsarbeidet.
Intensitetsnivåene må selvsagt fastsettes på grunnlag av pasientens situasjon, sykdom
og forutsetninger. Når det gjelder passende nivåer for rehabilitering eller forebyggende
mosjonsaktiviteter, henviser vi til de aktuelle kapitlene, der anbefalte intensitetsnivåer
er angitt.
Dersom vurderingen av opplevelse skal styre intensiteten ved rehabilitering, er det
helt avgjørende at pasienten utsettes for den aktuelle aktiviteten i kontrollerte former.
Når pasienten vurderer anstrengelsen sin (smerte eller det som er aktuelt) samtidig
som puls, blodtrykk og andre aktuelle fysiologiske parametrer registreres, er det mulig
å fastslå om pasienten har en tendens til å over- eller undervurdere opplevelsen av
anstrengelse/smerte. Et passende intensitetsnivå kan dermed «kalibreres» etter hver
enkelt persons egne forutsetninger, slik at det blir minst mulig risiko for overanstrengelse i forbindelse med rehabiliteringen.
Til slutt en liten advarsel. Det har vist seg at personer opplever sykling, gange, jogging, løping med mer utendørs som mindre anstrengende sammenlignet med innendørs (i et laboratorium). Dette medfører at det foreskrevne anstrengelsesnivået må
nedjusteres. Dersom pasienten i laboratorium vurderer anstrengelsen til «15» (Anstrengende) på RPE-skalaen og dette ser ut til å være et passende nivå, bør anbefalingen
være at pasienten utendørs ikke anstrenger seg mer enn til «13» (Litt anstrengende).
Forskning har nemlig vist at forskjellen i opplevd anstrengelse er omtrent to trinn på
skalaen når samme type arbeid utføres henholdsvis innendørs og utendørs (37).
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