
HVORDAN PÅVIRKER  

STYRKETRÆNING OG BALANCETRÆNING  

GANGFUNKTION  OG FATIGUE 

»Jeg er uddannet fysio-

terapeut og ønsker med 

projektet at bidrage til 

forståelse af træning til 

personer med MS. Den 

vigtigste forudsætning 

for dette, er frivillige del-

tagere der er motiveret 

for at give sig selv et 

træningsmæssigt boost. 

   -  projektansvarlig phd-stud. 

Jacob Callesen 

Hvor sker det? 

Test: 

Dalgas Avenue 4 

8000 aarhus C 

 

Træning: 

Lokal fysioterapeutisk 

klinik 

 

Sektion for idræt v. institut for folkesundhed, Aarhus Universitet 

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA Univer-
sity College, regionale sclerose-klinikker og lokale fy-
sioterapi-klinikker opstartes et videnskabeligt projekt 
vedrørende styrketræning og balancetræning til perso-
ner med MS.  

Kort om projektet 

Problemer med gangfunktion og balance samt mental og fysisk træt-

hed er almindelige og betydelige gener hos personer med MS. Fysisk 

træning lader til, at have en positiv indvirkning på symptomerne, men 

hvordan skal der trænes for at opnå det bedste resultat? 

Formålet med projektet er, at undersøge hvordan henholdsvis styrke-

træning og balancetræning påvirker gangfunktion og træthed (fatigue). 

Træningen afvikles i små hold af 3-5 personer på en fysioterapi-klinik i 

lokalområdet. Der trænes to gange om ugen i 10 uger. Alle deltagere 

skal 2-3 gange i løbet af forsøgsperioden en tur til Aarhus Universitet, 

hvor gangfunktion, balance, styrke og fatigue undersøges. 

Deltagerinformation om et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt   



Hvem kan deltage? 

Dig, som har Multiple Sclerose og er påvirket på gangfunktionen, 

men er i stand til at  gå 100 meter. Du må ikke lide af andre sygdom-

me end MS eller have haft et attack inden for de sidste 8 uger. Du 

må heller ikke have et alkoholmisbrug, være gravid eller være vant til 

regelmæssig hård træning.  

Ved deltagelse skal du selv kunne stå for transport til og fra de indle-

dende og opfølgende tests på Aarhus Universitet samt transport til 

og fra træning ved en fysioterapi-klinik i egen by 2 gange om ugen i 

10 uger. Transportudgifter i forbindelse med tests i Aarhus kompen-

seres, hvorimod der ikke er mulighed for kompensation af udgifter til 

transport ved den ugentlige træning. 

Hvordan skal jeg træne? 

Du tildeles træning i én af følgende tre grupper. 

 Styrketræning i styrketræningsmaskiner. 

 Gang- og balancetræning med forskellige funktionelle øvelser. 

 Indledes med en venteperiode – herefter trænes en kombination 

af styrketræning og gang- og balancetræning. 

Kan jeg ikke selv vælge træning? 

Nej desværre! For at få det mest retvisende billede af de forskellige 

træningsformers påvirkning er det ikke muligt selv at bestemme hvil-

ken træningsform der ønskes. Tildeling af træningsformer sker ved 

lodtrækning, men alle træningsformer er sammensat i overensstem-

melse med gældende anbefalinger med det formål at være virknings-

fulde. Der er altså ikke tale om, at nogle får den ”rigtige” og virknings-

fulde træning, mens andre får den ”forkerte” virkningsløse træning. 

Forløbsprogram 

Test af styrke 

Ganganalyse 

Tilkendegivelse af interesse. 

Modtagelse af info. 

Info og undersøgelse        

ved Scleroseklinikken 

Indledende tests 

10 uger 

Balance 

Deltagere i ventegruppe           

10 uger med Kombi-træning 

Opfølgende tests           

(kun for vente grp.) 

10 uger 

Styrke 

 

10 uger 

Vente 

  
Opfølgende tests 



Hvad testes? 

Forsøget indledes og af-

sluttes med en testdag ved 

Aarhus Universitet. 

En testdag varer ca. 3 ti-

mer og omfatter måling af: 

 Ganghastigheder 

 3D optagelse af gang 

 Gang med motoriske 

og kognitive udfordrin-

ger 

 Test af muskelstyrke i 

benene 

 Udholdenhed 

(gangdistance på 6 

minutter) 

 Balancetests 

 Spørgeskemaer 

 

Testene kan gennemføres 

af alle og der indlægges 

pauser efter behov 

 

 

Balancetræning og styrketræning 

Hvad trænes? 

Styrketræningen starter med opvarmning og afvikles efterføl-

gende i almindelige styrketræningsmaskiner, som kendes fra 

træningscentrene. Der trænes i 5-6 forskellige maskiner, der 

alle træner forskellige muskelgrupper i benene.  

Balancetræning indledes også med opvarmning. Herefter vil 

træningen bestå at balanceøvelser i siddende, stående og gå-

ende positioner. Træningen fokuserer på koordination og balan-

ce, hvor der anvendes mange og forskelligartede udfordringer. 

For at udfordre balancen vil øvelserne f.eks. indeholde be-

grænsning af synssans, øvelser på forskelligt underlag og ba-

lanceøvelser hvor der samtidig stilles kognitive opgaver. 

Kombinationstræningen opstarter efter en venteperiode på 10 

uger. Denne træning indledes også med opvarmning og vil her-

efter består af 50% styrketræning og 50% balancetræning. Ind-

holdet vil være en kombination at de to ovenstående beskrivel-

ser.  

I alle grupper varer hver træning ca. en time og vil foregå i små 

grupper   under ledelse af en fysioterapeut. I de 10 uger under-

søgelsen varer, opfordres du til ikke at supplere med anden 

træning. 



Kontakt 

Hvis du vil: 

 vil vide mere om projektet 

 har spørgsmål om deltagelse 

 ønsker at deltage  

kontakt da venligst forsøgsan-

svarlig Jacob Callesen på: 

 

Mail:  

JLCL@ph.au.dk 

Telefon:         

87552330 

 

Bivirkning og ulempe 

Testdagenes undersøgelser kan være udmattende og særligt 

test af muskelstyrke, kan give anledning til forbigående muskel-

ømhed og/eller træthed. Tilsvarende kan der forekomme ømhed 

og træthed ved opstart af træning. Forbigående ømhed og/eller 

træthed er ikke påvist, at kunne forværre hverken sygdom eller 

funktionsniveau og anses derfor som værende ufarligt. 

Det skal dog stadig understreges, at hvis der opleves usædvan-

ligt ubehag, eller hvis du som deltager ikke ønsker at gennem-

føre en øvelse/undersøgelse, vil denne straks blive afbrudt. 

 

Afbrydelse eller fravalg af deltagelse 
Din deltagelse i projektet er frivillig og vil blive afbrudt i tilfælde 

af, at du ikke ønsker at fortsætte.  

Træning afvikles under ordningen om vederlagsfri fysioterapi. 

Tildeling af lægehenvisning til fysioterapi gives i forbindelse med 

en indledende neurologisk forundersøgelse. Hvis du efter udste-

delse af henvisning fravælger at deltage i forsøget, men fortsat 

ønsker fysioterapi, da kan du tage din henvisning med til at en 

anden klinik, der ikke medvirker i forsøget. Tilvalg/fravalg af del-

tagelse påvirker derfor ikke din mulighed for at modtage vedlags-

fri fysioterapeutisk behandling. 

Ansvar og Økonomi 

Ph.d. studerende og forsøgsansvarlig Jacob Callesen er initiativtager til projektet, der er blevet til i samarbejde 

mellem Institut for folkesundhed, Sektion for Idræt ved Aarhus Universitet og VIA University College. Projektet 

er finansieret af VIA University College og TRYG-fonden og afvikles under vejledning af Lektor v. institut for 

folkesundhed, Aarhus Universitet Ulrik Dalgas - Cand.Scient i idræt, Ph.d.  

MS-styrke-og-balance 


