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reportasje

– en tur i nærområdet styrker 
ikke funksjonsnivået til eldre 
som er dårlige til beins. Her må 
det mer målrettet trening til, 
sier forsker Jorunn Helbostad. 

teKst Kristine askvik  
fysioterapeuten@fysio.no

NrK-veteraNeN Margrehte Holt (73) tre-
ner tre ganger i uken. Etter at hun ble pen-
sjonist ser hun på trening som like forplik-
tende som en jobb. 

– Vi pensjonister har 24 timer til dispo-
sisjon hver dag. Å lese avisen tar en og en 
halv time. Vi har masse tid til å trene. Redde 
verden kan vi gjøre når klokken er etter 12, 
sier Margrethe Holt og ler. 

Når hun står opp om morgenen er det 
ikke slik at hun grubler og vurderer om hun 

skal gå på trening.
– Jeg bare går på trening, på samme måte 

som da jeg gikk på jobb. Nå er treningen 
jobben min, sier Holt og får anerkjennende 
smil fra trener Janne Beate Damba ved Sats 
Elixia i Bergen sentrum. 

treningsråd
Nasjonale og internasjonale retningslinjer 
forteller oss hvor aktive vi bør være hver 
dag. Minst en halvtime aktivitet med mo-

Eldre og trening: 

– Styrke og balanse viktigere 
enn kondisjon

FASTE DAGER Margrethe Holt trener på Sats i Bergen tre dager i uken. Foto: Silje Katrine Robinson.
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derat intensitet minst fem ganger i uken, er 
rådet fra Helsedirektoratet til voksne nord-
menn. Studier viser at aktiviteten faller fra 
pensjonsalder. Med alder varierer også hva 
slags type trening som er viktigst å priori-
tere. 

– Det er mye fokus på kondisjon og fore-
bygging av hjerte- og karsykdom både blant 
yngre og eldre. Men for eldre er det nok 
styrke og balanse som begrenser funksjons-
nivået mest, sier fysioterapeut og professor 
i bevegelsesvitenskap, Jorunn L. Helbostad, 
ved NTNU. Hun er også nestleder i Nasjo-
nalt råd for fysisk aktivitet.  

opprettholde funksjonsnivå
Rådene fra myndighetene er at i tillegg til å 
gå turer, er det viktig at eldre trener styrke 
og balanse to til tre ganger i uken. 

– For den generelle eldrebefolkningen er 
dette frisktrening. Det handler om å trene 
styrke og balanse for å opprettholde funk-
sjonsnivået. For de som har svakere funk-
sjon, er det fysioterapeutenes rolle å sørge 
for at det blir tilrettelagt trening for eldre i 
kommunene, sier Helbostad. 

Hun peker på at det ikke trenger være fy-
sioterapeuter som driver selve tilbudet. 

Fallforebygging handler om å trene for å 
bli både sterk og stødig. Helbostad sier at for 
de med lettere funksjonstap kan dette gjøres 
ved at faglige veiledere lærer opp ufaglærte 
instruktører. 

–  Vi vet at generell aktivitet ikke redu-
serer fallrisikoen. Å gå turer for eksempel, 

reduserer ikke risikoen for å falle. Så ustø 
personer må trene en kombinasjon av styrke 
og balanse, for å kunne redusere fallrisiko, 
sier Helbostad. 

Fikser helsen sin
Holt jobbet i NRK i nesten 50 år og ledet et 
av NRKs mest populære radioprogrammer, 
«Det fikser P1». Hun har fikset mye for vel-
dig mange. Nå er det sin egen helse hun er i 
gang med å fikse. 

–  For tre år siden var jeg veldig stor og 
ustødig. Hvis noe falt på gulvet, tok det en 
halv dag for meg å bøye meg ned og klare å 
komme meg opp igjen. Jeg bestemte meg for 
å gjøre noe med helsen min. Nå sier datteren 
min: mamma, så flott du er blitt! 

systematisk trening
Tre dager i uken går Holt et par kilometer 
i rask gange fra der hun bor like ved Ber-
gen sentrum og inn til treningssenteret. 
Der trener hun styrke og balanse alene eller 
sammen med personlig trener. Ved hjelp av 
trening og bedre kosthold har hun gått ned 
40 kilo, og blitt både sterkere og stødigere. 

– Muskelstyrke er en forutsetning for ba-
lanse. Hvis du har dårlig styrke, så har du ofte 
dårlig balanse. Men du kan ha dårlig balanse 
selv om du har god styrke. I tillegg til å trene 
styrke er det svært viktig at eldre trener på 
balanseferdigheter. Balansetrening må til 
enhver tid være utfordrende for den enkelte. 
Det er ikke balansetrening dersom du ikke 
utfordrer balansen, forklarer Helbostad.  

Integrerte hverdagsøvelser
Balanse og styrkeøvelser kan lett integreres i 
hverdagslivet til den enkelte eldre. En balan-
seøvelse kan for eksempel være å stå på ett 
bein når man pusser tennene. Om dette blir 
for lett kan øvelsen gjøres mer utfordrende 
ved at man lukker øynene når man står på 
ett bein. Eksempel på en øvelse som styrker 
beinmuskulaturen er å ta to steg om gangen 
når man går opp trappa.

Det er viktig at personer som har redu-
sert funksjon, får hjelp til å trene slik at man 

STYRKE – For eldre er det styrke og balanse som begrenser funksjonsnivået mest, sier fysioterapeut og 
professor i bevegelsesvitenskap, Jorunn L. Helbostad. Foto: Ola Martin Wold.
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hindrer at funksjonen deres svekkes ytterli-
gere. 

– For denne gruppen pasienter kan man 
fremdeles forebygge fall og opprettholde 
funksjon ved å fokusere på trening, sier Hel-
bostad. 

sterk og stødig
Hun trekker frem Sterk og stødig-gruppene 
som et godt prosjekt som har lykkes med å 

styrke og spre jobbingen med fallforebyg-
ging og gi et kvalitetssikret tilbud til mange 
eldre. Sterk og stødig bres i disse dager ut 
nasjonalt, og per dags dato deltar omtrent 
1.500 eldre i tilbudet.

Blant de aller skjøreste personene finner 
vi dem som faller og brekker hoften. Hel-
bostad forklarer at dette kun utgjør en liten 
gruppe. For hvert hoftebrudd som opp-
står koster det samfunnet i gjennomsnitt 

500.000 det første året etter bruddet. 
– Det er mye mer effektivt å forebygge 

enn å behandle slike skader. Å skyve fokus 
over på tidlig oppdagelse av fallrisiko er 
svært viktig, sier Helbostad. 

samspill mellom balanse og styrke
Styrke er en forutsetning for balanse. Ba-
lanse inneholder andre ting enn styrke. For 
å gjenvinne balansen ved ustøhet må du ha 

DE ELDSTE – Hvis man fortsetter å utfordre seg selv på styrke og balanse, kan man fortsette å være god på dette langt opp i årene, sier Jorunn L. Helbostad. 
Her med en av pasientene på Geriatrisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Foto: Ola Martin Wold.
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tilstrekkelig muskelkraft, men denne kraften 
må utvikles raskt nok til å kunne gjenvinne 
balansen. Informasjon fra syn, muskler og 
ledd og hudsansen er viktig for å få kontroll 
på kroppens bevegelser. For å oppdage si-
tuasjoner som er krevende balansemessig 
bruker vi synet, og vi bruker erfaringer fra 
tidligere lignende situasjoner. Samtidig, for 
å kompensere for dårlig balanse, bruker el-
dre ofte synet mye. For eksempel når de skal 
passere en dørstokk. 

– Når synet også svekkes, ser man enda ty-

deligere at balansen er dårlig, sier Helbostad.  

svekkes gradvis
I balansen ser man en endring når personer 
blir rundt 50-55 år. Man er på topp styrke-
messig når man er 30 år og så endrer det seg 
gradvis. Men dette avhenger av hvor aktive 
personene er og hva slags aktiviteter de plei-
er å gjøre.

– Hvis man fortsetter å utfordre seg selv 
på styrke og balanse, kan man fortsette å 
være god på dette lagt opp i årene. At det 

går nedover har ikke bare med alder å gjøre, 
men at man endrer hvor mye og hvordan 
man er i fysisk aktivitet. Ved å opprettholde 
fysisk aktivitet, kan man også opprettholde 
nivået bedre, sier Helbostad. 

Læringsprosess
Hun forklarer at balansetrening er vanske-
ligere å dosere enn styrke og kondisjonstre-
ning, men at det likevel er veldig viktig å 
fokusere på balansetrening. 

– For balansetrening er det snakk om en 

FOREBYGGING Forskning viser at balanse er 
spesielt viktig for å forebygge fall når man 
blir eldre. Foto: Silje Katrine Robinson.

SNILL MOT KROPPEN – Jeg skylder kroppen min å å trene, å være snill mot kroppen. Det er bedre for 
knærne mine å bære 70 kilo enn 100 kilo, sier Margrethe Holt. Sammen med barnebarna gjør hun nå 
ting hun ikke klarte før. Foto: Silje Katrine Robinson.
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læringsprosess, og man må bruke prinsip-
per fra motorisk læring for å påvirke. Balan-
sekomponenten i ulike øvelser er ulik, sier 
Helbostad. 

Det finnes derfor ikke én god balanseø-
velse. Her må øvelsene tilpasses personens 
funksjonsproblemer og ferdighetsnivå, og 
det må trenes på ferdigheter personen tren-
ger i dagliglivet. 

Når det gjelder styrketrening mener hun 

det er viktigst at eldre fokuserer på å trene 
beinstyrke fordi beinstyrken er viktigst for 
balansen. Hvis du holder på å komme ut av 
balanse, vil sterk beinmuskulatur gjøre at du 
klarer å hente deg inn igjen før du faller.

– For å trene beinstyrken er det viktig å 
trene med relativt høy belastning og legge 
inn hurtighet i øvelsene. Beinstrekk er en 
god øvelse, sier Helbostad. 

Bedre hverdag
Bedre styrke og balanse har vært viktig for 
at Holt kan klare å ha et mer aktivt liv. Nå er 
hun ikke redd for å falle eller ikke komme 
seg opp fra gulvet når hun leker med bar-
nebarna. 

– Målet mitt er ikke å komme til OL eller 
delta i Miss World, men jeg ønsker å kunne 
ha mer energi og være mer aktiv i hverda-
gen. Det klarer jeg nå, sier Holt. n

SAMARBEID – Janne ser snill ut, men skinnet bedrar. Hun er en skikkelig slavedriver, sier Margrethe Holt og ler. Foto: Silje Katrine Robinson.


