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Sammendrag 

n Innledning: De inflammatoriske bindevevssykdommene systemisk lupus erythema-
tosus, systemisk sklerose og myositt har symptomer og kliniske sykdomsmanifesta-
sjoner som nedsetter pasientens fysiske funksjon.   

n  Hoveddel: tilpasset trening og fysioterapi kan bedre disse pasientenes fysiske 
funksjon og til dels også forebygge eller redusere andre negative konsekvenser av 
sykdommene, som for eksempel utmattelse. tilpasset trening er ikke vist å gi økt 
sykdomsaktivitet, men kan tvert imot ha en viss inflammasjonsdempende effekt.   

n  Avslutning: trening og fysioterapi er i dag en anbefalt del av behandlingen ved 
systemisk lupus erythematosus, systemisk sklerose og myositt. sykdomsbildet vari-
erer imidlertid sterkt fra pasient til pasient, og utfordringen er å dosere og tilpasse 
trening og aktivitet til den enkelte pasient, særlig til pasienter med aktiv og alvorlig 
sykdom. 

n  Nøkkelord: systemisk sklerose, systemisk lupus erythematosus, myositt, fysisk 
funksjon, trening, fysioterapi, fysisk aktivitet.
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Innledning 
Bindevevssykdommer hører til de autoim-
mune, inflammatoriske sykdommene. Bin-
de- eller støttevev befinner seg i og mellom 
kroppens organer, og bindevevssykdommer 
kan affisere de fleste organer. Sykdommene 
kan ha ulike alvorlighetsgrader fra plagsom 
sykdom med utslett, smerter og utmattelse 
til livstruende sykdom med lunge og/eller 
hjerteaffeksjon (1, 2). Pasientene har som 
oftest affeksjon av muskel/skjelettapparatet 
med smerter og nedsatt fysisk funksjon. 
Utmattelse er et hyppig forekommende 
symptom ved bindevevssykdommer. Pasi-
enter med bindevevssykdommer lever i dag 

lenger på grunn av bedre diagnostisering og 
behandling (2). Det gir lengre eksponering 
for sykdom og medisiner som igjen øker 
risiko for hjerte-/karsykdommer og osteo-
porose (2-4). 

Hensikt
Pasienter med bindevevssykdommer blir 
ofte henvist til fysioterapi, men siden syk-
dommene er sjeldne, vil mange fysiotera-
peuter ha liten erfaring med denne pasient-
gruppen. Vår hensikt med denne artikkelen 
er å belyse funksjonsproblemer og hvilke 
fysioterapitiltak som kan bidra til å begrense 
sykdomskonsekvenser ved systemisk lupus 

erythematosus (SLE), systemisk sklerose 
(SSk) og poly/dermatomyositt (PM/DM). 
Begge forfatterne har arbeidet i mange år 
ved revmatologisk seksjon ved Oslo univer-
sitetssykehus som har behandlingsansvar for 
bindevevssykdommer i Helse Sørøst. Med 
bakgrunn i våre erfaringer og støtte i litte-
raturen, vil vi belyse utviklingen i de senere 
årene når det gjelder kunnskap om sykdom-
mene og effekten av trening og fysioterapi. 
Siden dette er kompliserte og mangeartede 
sykdommer, beskriver vi også hvilke utfor-
dringer vi møter når vi skal utforme og til-
passe et treningsopplegg.
 

fysisk funksjon og trening ved 
bindevevssykdommer
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Hoveddel
n Systemisk Lupus Erythematosus 
(SLE)
Funksjonsproblemer og symptomer

Nedsatt fysisk kapasitet (muskelstyrke og 
aerob kapasitet), utmattelse og smerter er 
hovedgrunnene til at pasienter med SLE 
henvises til fysioterapeut. I tillegg kan pasi-
entene være affisert i en rekke andre organer 
som fysioterapeuter må ta hensyn til når de 
utarbeider et behandlingsopplegg (se fakta-
boks 1).

Pasientene rapporterer at utmattelse er 
det som begrenser deres livskvalitet mest 
(6). Utmattelse er en følelse av ekstrem trett-
het hvor både sykdomsaktivitet, depresjon, 
søvnproblem og nedsatt fysisk kapasitet kan 
spille inn. Det er funnet sammenheng mel-
lom lav aerob kapasitet og utmattelse hos 
pasienter med SLE (6).

Pasientene kan ha artritter og tendinit-
ter, særlig i hender, håndledd og knær, men 
leddestruksjoner som ved RA er sjeldne (2). 
Myositt kan forekomme (se PM/DM). Pasi-
enter med SLE har større risiko for å utvikle 
fibromyalgi, hvor smerter og utmattelse er 
hovedsymptomer (2). 

Dyspnoe og brystsmerter kan skyldes 
pleuritt eller pericarditt, men andre typer 
hjerte-/lungeaffeksjoner kan også forekom-
me (2). 

Økt risiko for hjerte-/karsykdommer 
og osteoporose 
Pasienter med SLE har større risiko for å 
utvikle hjerte-/karsykdommer enn resten 
av befolkningen (3). Inaktivitet er en risiko-
faktor som sammen med røyking, overvekt, 
høyt BT, høyt kolesterol, stress og diabetes 
oftere er til stede hos disse pasientene, i til-
legg er kronisk, lavgradig inflammasjon og 
kortisonbruk medvirkende årsaker (3).   

Økt risiko for osteoporose gjelder alle 
inflammatoriske sykdommer der kortiko-
steroider er en del av behandlingen, og hvor 
utmattelse og smerter kan føre til inaktivitet. 
Lysømfintlighet, lite soleksponering og min-
dre vitamin D-produksjon, kan også med-
virke til osteoporose (4).

Fysioterapi og trening
Kartlegging av funksjon
Funksjonsproblemer ved SLE varierer med 
lokalisasjon og alvorlighetsgrad av affiserte 
organer. Vi vektlegger grundig anamnese 
for å avdekke hvordan symptomer som 
smerte og utmattethet påvirker pasientenes 
livskvalitet og fysiske funksjon. Preferanser 
og motivasjon for trening er også viktig å få 
frem. Det finnes ingen spesifikke funksjons-
tester for pasienter med SLE. Ved behov kan 
funksjon testes ved «30 sekunder reise/sette 
seg test» (7).  Seks minutters gangtest kan 
måle samlet arbeidskapasitet (8), og Minors 
submaksimale gangtest kan brukes for å es-
timere surstoffopptak (7).  

Studier viser positiv effekt av trening 
Reviewstudier viser at kondisjonstrening 
med moderat intensitet (60-80 % av max 
hjerteslag) gir signifikant bedring av aerob 
kapasitet og utmattelse og noe bedring av 
fysisk funksjon og livskvalitet hos pasienter 
med SLE med moderat sykdomsaktivitet og 
uten alvorlig organaffeksjon (9, 10). Styr-
ketrening, særlig av underekstremitetene, 
anbefales også. Best resultater er det når pa-
sientene trener i grupper eller med fysiote-
rapeut/trener (9). Ingen studier viser at tre-

ning øker sykdomsaktivitet (9, 10). 
Det er bred enighet om at trening for 

friske mennesker gir positive helsegevinster 
og kan forebygge hjerte-/karsykdom. Syste-
misk inflammasjon kan føre til økt påleiring 
i arteriene, og pasienter med bindevevssyk-
dommer har således økt risiko for hjerte-/
karsykdommer (3). Trening er i nyere studi-
er vist å kunne dempe inflammasjon hos pa-
sienter med SLE, og det ser ut til at trening 
på den måten også kan bidra til å forebygge 
risiko for hjerte-/karsykdommer hos disse 
pasientene (11). 

Vi kan snakke om et paradigmeskifte de siste 15 
årene når det gjelder fysisk aktivitet og trening 
ved bindevevssykdommer.

kort sagt

•	 Bindevevssykdommene er sjeldne og er 
derfor lite kjent blant fysioterapeuter.

•	 Fysioterapeuter bør øke sin kunnskap 
om bindevevssykdommers konsekven-
ser for fysisk funksjon og mestring av 
dagliglivet. 

•	 artikkelen viser hvor fysioterapeuter 
kan finne ytterligere informasjon om 
sykdommene og relevante tiltak.

SLE
Prevalens: 50 per 100.000; ca 2.600 i norge. 
Kjønnsfordeling: ♀/♂= 10/1.
Symptomer og sykdomsmanifestasjoner: 
utmattethet, artralgi/artritt, myalgi/myositt, tendinitt, feber. 
alle organer kan affiseres, men oftest: hud, ledd, nyrer, nervesystem, hjerte, lunger og 
blodceller. Kan variere fra mildt utslett og artritt til alvorlige organmanifestasjoner og 
livstruende sykdom.
Medikamentell behandling: 
Mål: Dempe sykdomsaktivitet og hindre organskade.
Medikamenter: prednisolon, annen immundempende medisin og biologiske medisiner. 
Ikke-medikamentell behandling: tilpasset fysisk aktivitet, sunt kosthold, røykestopp, 
solskjerming, hvile og stressmestring.
Forløp og prognose: 
svingende forløp. prognosen er betydelig bedret siste 50 år. Ferske norske tall viser at  
90 % av pasientene er i live 10 år etter diagnose.  

Faktaboks 1 Hovedtrekk ved SLE (1, 2, 5).
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Tilpasning av fysisk aktivitet og trening
Trening er vist å være positivt for pasienter 
uten høy sykdomsaktivitet og organskader 
(9, 10). På sykehus møter vi ofte dårlige pa-
sienter som ville blitt ekskludert fra studier. 
Hvor mye trening disse pasientene tåler er 
individuelt, og vi må rådføre oss med pasien-
tens lege om hvilke treningsrestriksjoner som 
gjelder for den enkelte. Særlig gjelder dette 
når pasientene har hjerte- og/eller lungeaf-
feksjon. I perioder med høy sykdomsaktivitet 
kan det å utføre dagliglivets aktiviteter eller ta 
ut bevegelighet i ledd være tilstrekkelig.  

Vi vet lite om optimal dosering av tre-
ning. Alle treningsstudier ved SLE oppgir 
submaksimal belastning (60-80 % av max 
hjerteslag) (9). Det er vår erfaring at mo-
derat belastning (nærmere 60 % av max 
hjerteslag) gir mindre smerter, kortere re-
stitusjonstid og virker mer motiverende for 
pasientene, særlig når pasientene er utrent 
eller har hatt et sykdomsoppbluss. Progre-
sjon skjer med gradvis øking av tid og in-
tensitet, tilpasset symptomer og reaksjoner 
på trening. Det å trene lenge nok ser ut til å 
være viktigere enn intensitet og type trening 
(3). Vår erfaring er at det er større utfordring 
å få pasientene til å trene tilstrekkelig, enn at 
de trener for mye. 

Økte smerter i ledd og/eller muskler 
kan forekomme når pasientene begynner 
å trene. Dette betyr som regel ikke at tre-
ning er kontraindisert, men at doseringen 
er for kraftig. Lavere dosering eller trening 
i varmtvannsbasseng kan være alternativer. 

Erfaring tilsier at for stor aktivitetsmeng-
de på gode dager ofte gir økt utmattelse og 
smerter dagen etter. Det er bedre med et 
jevnere aktivitetsnivå hvor pasienten prøver 
å gjøre litt på dårlige dager og sparer litt på 
kreftene de gode dagene. Hvile er også vik-
tig, og korte, hyppige pauser på 5-10 minut-
ter før man blir utmattet, kan ha god effekt. 

For pasienter som har brukt store doser 
kortison over lengre tid, anbefaler vi vekt-
bærende trening med moderat intensitet og 
motstand da kortison kan svekke vevet (4). 
Pasienter som allerede har utviklet osteo-
porose trenger å være fysisk aktive, men bør 
unngå aktiviteter med økt fallrisiko. 

Til tross for positive resultater av trening 
og fysisk aktivitet, er det bare 20 % av pa-
sienter med SLE som er fysisk aktive i de 
anbefalte 150 minuttene i uken (12). Det å 
motivere flere pasienter til å være tilstrek-
kelig fysisk aktive er en viktig oppgave for 
fysioterapeuter. 

n Systemisk sklerose (sklerodermi)
Funksjonsproblemer og symptomer

Begrensninger i bevegelsesapparatet
Systemisk sklerose (SSk) kan gi store funk-
sjonsproblemer, blant annet på grunn av 
stivhet og ødem i huden (2, 15). Ved den 
begrensete formen (se faktaboks 2) kom-
mer hudstivheten gradvis og begrenses til 
hendene, føttene og ansiktet, mens ved den 
diffuse formen kan huden i store deler av 
kroppen bli stram og ødematøs i løpet av 
noen måneder (2). Fleksjonskontrakturer i 
de ytre fingerleddene og redusert fleksjons-
evne i grunnledd og håndledd er vanlig, og 
videre kan hyppige anfall av trefasisk Ray-
nauds fenomen («likfingre»), smertefulle 
sår på fingertuppene og/eller kalkutfellinger 
i huden redusere håndfunksjonen (2, 16). 
Leddsmerter er vanlig, spesielt i hendene. 
Artritter, som ved leddgikt, forekommer, 
men er mer sjelden (2). Særlig pasienter 
med diffus form kan oppleve en karakteris-
tisk læraktig, knirkende følelse i sener ved 
bevegelse. Dette er forårsaket av utfelling av 
fibrin på overflaten av sener og seneskjeder 
(2, 16). Den diffuse formen er beskrevet å gi 
større funksjonsproblemer både generelt og 
i hendene enn den begrensete formen (15). 
Dette er også vår erfaring.

Stivhet i ansiktet reduserer gapeåpningen 
og gir problemer knyttet til tannhygiene og 

tygging og kan gi forandring av utseende, 
noe som er en ekstra belastning ved denne 
sykdommen (15, 17). Vi ser ofte muskel-
svakhet og muskelatrofier som følge av in-
aktivitet, men muskelsvakhet forårsaket av 
myositt kan også forekomme (2).

Systemisk sklerose (sklerodermi)

Prevalens: 10 per 100.000 .
Kjønnsfordeling: ♀/♂: ca 4/1.
Symptomer og sykdomsmanifestasjoner: Økt kollagendannelse i hud og bindevev og 
redusert lumen i de små blodårene medfører redusert oksygentilførsel til organer og vev. 
affiserte organer: Hud, ledd, muskler, lunger, nyrer, fordøyelseskanalen, hjertet.
Begrenset form (ca 70 %): Gradvis økende hudforandringer lokalisert til hender/underarmer, 
føtter/legger og ansikt. 
Diffus form (ca 30 %): raskt innsettende, utbredte hudforandringer. tidligere og mer alvorlig 
affeksjon av indre organer.
Medikamentell behandling: immunsuppresjon, optimalisering av lokal sirkulasjon, behand-
ling av manifestasjonene i lunger, hjerte og fordøyelseskanalen. stamcelletransplantasjon er 
utprøvd i utlandet, og blir nå tilgjengelig behandling også i norge for utvalgte pasienter.
Ikke-medikamentell behandling: tilpasset fysisk aktivitet, bevegelighetstrening, 
aktivitetsregulering, varmehjelpemidler og andre hjelpemidler, røykeslutt, munnhygiene, 
diettilpasninger m.m. 
Forløp og prognose: avhengig av grad av alvorlig organaffeksjon, spesielt lunger og hjerte. 
en ny norsk undersøkelse viser at 93 % av pasientene med begrenset form og 70 % av de 
med diffus form var i live etter 10 år. 

Faktaboks 2 Hovedtrekk ved systemisk sklerose (1, 2, 13, 14).

systemisk sklerose Hånd hos pasient med 
systemisk sklerose (diffus form). Merk kontraktu-
rer, hud- og sirkulatoriske forandringer.  
Foto: Ragnhild Walle-Hansen
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Begrensninger i lunger og hjerte-/
karsystemet
Mange av våre pasienter forteller at de opp-
lever funksjonsdyspnoe og raskt innsettende 
«surhet» i musklene ved aktivitet. Interstiti-
ell lungesykdom som medfører restriktiv 
lungefunksjonsnedsettelse og forandringer 
i hjertet (fibrose i peri- og myocard, end-
ringer i ledningssystemet og/eller mikro-
sirkulasjonen) forekommer i ulik grad (2). 
Sykdommen medfører også reduksjon av 
det perifere kapillærsystemet (2). Man kan 
derfor anta at det er en kombinasjon av ven-
tilatoriske og sirkulatoriske begrensninger 
som fører til funksjonsdyspnoe, redusert 
surstoffopptak og redusert utholdenhet i 
muskulaturen. Fysioterapeuter bør også 
være oppmerksomme på at SSk kan medfø-
re pulmonal arteriell hypertensjon som kan 
føre til høyresidig hjertesvikt (2). 

Utmattelse og smerter
Utmattelse og smerter er en betydelig del av 
symptombyrden ved denne sykdommen i lik-
het med andre revmatiske sykdommer, og er 
assosiert med redusert fysisk funksjon (17).

Fysioterapi og trening
Kartlegging av funksjon
Vi tilstreber å få et mest mulig utfyllende 
bilde av pasientens mål og behov for be-
dring av funksjon og daglige aktiviteter. På 
kroppsfunksjon og -strukturnivå kartleg-
ger vi begrensninger i bevegelighet og ADL. 
Siden hendene er angrepet hos de fleste 
pasienter med SSk, har vi et særlig fokus 
på kartlegging av håndfunksjon, som evne 
til å gripe om ulike gjenstander, gripekraft 
og avstand mellom fingertupper og distale 
bøyefure ved maksimal knytting av hån-
den (knyttedeficit). «The Hand Mobility in 
Scleroderma» (HAMIS) er en enkel stan-
dardisert test som måler flere av disse funk-
sjonene, og som kan nyttes for kartlegging 
og evaluering (7, 18). Gapeevnen måles ved 
hjelp av pasientens egne fingerbredder el-
ler i millimeter (15). Minors submaksimale 
gangtest gir et mål på pasientens aerobe ka-
pasitet (7). Det er vår erfaring at testen kan 
brukes som grunnlag for planlegging av ut-
holdenhetstrening samtidig som pasienten 
får oppleve hvilken grad av anstrengelse hun 
bør ha under trening.

Aktive og passive metoder for å opprett-
holde bevegelighet og redusere smerter
Forskningen på fysioterapimetoder ved SSk 

er begrenset, og kan ikke konkludere med 
klare anbefalinger (19). Vi må derfor støtte 
oss på erfaring og mindre studier som dog 
peker mot at øvelser og tøyninger kan bedre 
håndfunksjon og gapeevne på kort sikt (16). 
Øvelser kombinert med varmebehandling,  
for eksempel parafinvoks, ser ut til å gi bedre 
effekt på bevegelighet og funksjon enn øvel-
ser alene (16). Behandlingsteknikker som 
leddmobilisering, bindevevsmassasje og 
lymfedrenasje er i noen studier vist å bedre 
håndfunksjon ved SSk (14, 16, 19). Vår er-
faring tilsier at det er viktig at pasientene så 
tidlig som mulig i sykdomsforløpet får vei-
ledning i daglige øvelser og tøyninger med 
formål å begrense tilstivning og kontraktu-
rer. Øvelser kan ikke hindre all tilstivning, 
men vi erfarer at i perioder hvor pasientene 
er mindre aktive med hendene, f.eks. pga 
smertefulle sår på fingrene, blir hendene 
stivere og bevegeligheten ytterligere nedsatt. 
Varmehjelpemidler (hansker/sokker med 
varmetråder og lignende) kan minske smer-
tefulle Raynaud-anfall og dermed bedre 
håndfunksjonen. 

Trening tolereres når den tilpasses
Mange pasienter med SSk kan trene både 
styrke og utholdenhet når intensiteten til-
passes deres tilstand. Hittil foreligger fem 
mindre studier av muskulær og aerob tre-
ning som gir holdepunkter for at pasienter 
med SSk, uten eller med moderat grad av 
lungeaffeksjon, kan bedre generell muskulær 
styrke og utholdenhet og tildels aerob kapa-
sitet (16, 20). Vi vet mindre om sikkerhet og 
effekt av trening hos pasienter med alvorlig 
interstitiell lungeaffeksjon (ILD), hjerteaf-

feksjon eller forhøyet trykk i lungekretslø-
pet. Pasienter med disse komplikasjonene 
bør ha gjennomgått hjerteundersøkelse før 
de begynner aerob trening. Kunnskap om 
trening ved andre former for ILD kan vise 
seg å være overførbar til SSk, og det anses i 
dag trygt for pasienter under medisinsk be-
handling for ILD å drive regelmessig trening 
på lavt nivå uten intervalltrening (21). 

Trening for pasienter med SSk kan skje 
på ulike måter tilpasset tilstanden. Mange 
pasienter forteller om god erfaring med tre-
ning i varmt vann når de ikke har sår. For 
dem som av forskjellige grunner ikke orker 
å delta i organisert eller systematisk trening, 
kan hverdagsaktiviteter legges opp som små 
treningsdoser i løpet av dagen.

n Polymyositt og dermatomyositt
Funksjonsproblemer og symptomer

Redusert muskelstyrke og -utholdenhet
Muskelsvakhet og redusert muskulær ut-
holdenhet er karakteristisk for PM og DM. 
Muskelsvakheten er mest uttalt i proksi-
male muskelgrupper som hofte- og skul-
dermuskulaturen og nakkefleksorene (2). 
Selv om farmakologisk behandling ofte har 
god effekt på sykdomsaktivitet, vil mange 
pasienter oppleve vedvarende redusert mus-
kelkraft og redusert muskulær utholdenhet 
(24, 25). Det antas at mens inflammasjon er 
ansvarlig for muskelsvakhet tidlig i forlø-
pet, kan blant annet redusert surstoffbasert 
stoffskifte i muskelcellene være ansvarlig for 
vedvarende muskelsvakhet og lav muskulær 
utholdenhet (24). 

Polymyositt (PM), dermatomyositt (DM)

Prevalens: ca 8 per 100.000.
Kjønnsfordeling: ♀/♂: 2/1.
Symptomer og sykdomsmanifestasjoner: muskelsvakhet, myalgi, dyspnoe, artritt, svelg-
vansker, hudutslett (ved DM), interstitiell lungesykdom (iLD) hos ca 40 %, hjerteaffeksjon 
(myocarditt, arytmier). 
Myosittspesifikke antistoffer skiller undergrupper med ulike organmanifestasjoner. en stor 
undergruppe er antisyntetasesyndrom (ca 30 % av alle pM/DM), karakterisert av iLD, hudfor-
andringer på hendene, artritt, raynaud, feber og mild muskelaffeksjon.
Medikamentell behandling: Kortikosteroider (initialt høye doser) og andre immunsupprime-
rende medikamenter.
Forløp og prognose: sykdomsforløpet er forskjellig fra person til person. iLD er mest avgjø-
rende for prognose og mortalitet.

Faktaboks 3 Hovedtrekk ved poly- og dermatomyositt (2, 22, 23).
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Begrensninger i lunger og hjerte-/
karsystemet
Selv når det ikke foreligger alvorlig lunge- 
eller hjerteproblematikk finner man redu-
sert surstoffopptak og høyere laktatnivå i 
blodet etter trening hos pasienter med myo-
sitt sammenlignet med friske (24). Intersti-
tiell lungesykdom forekommer hos mange 
og gir restriktiv lungefunksjonsnedsettelse 
i ulik grad (2). Vi observerer at for en del 
pasienter kan dyspnoe og redusert lunge-
funksjon være det som begrenser dem mest 
i daglig utfoldelse og fysisk aktivitet. 

Hjertearytmier eller diastolisk dysfunk-
sjon pga affeksjon av hjertemuskulaturen 
forekommer også, men gir mer sjelden kli-
niske symptomer (2). Det er vår erfaring at 
pasienter som er under medisinsk kontroll 
og ikke har alvorlige hjerte- eller lungekom-
plikasjoner, ofte klarer seg forholdsvis godt i 
dagliglivet, og mange kan fortsette i arbeids-
livet.  

Fysioterapi og trening
Kartlegging av funksjon
Ved revmatologisk seksjon på OUS tester 
vi disse pasientenes muskelfunksjon re-
gelmessig ut fra tre formål: som del av den 
medisinske utredningen, planlegging av tre-
ningsopplegg og evaluering av respons på 
behandling (medisiner og trening). Vi be-
nytter enkelte egenutviklete standardiserte 
funksjonstester som oppreising fra ulike 
høyder for å teste muskelkraft i bena. Andre 
funksjonelle tester som «30 sekunder reise/
sette seg test» kan benyttes (7). Isometrisk 
muskelkraft i et standardisert sett av mus-
kelgrupper testes med manuell muskeltest 
etter Kendall med gradering fra 0 til 10, 
anbefalt av en internasjonal myosittforsker-
gruppe (26, 27). Muskulær utholdenhet tes-
tes med «Funksjonell index 2», en test utvi-
klet og validisert for pasienter med myositt 
(7). I den kliniske hverdagen kan en benytte 
6 minutters gangtest eller Minors submaksi-
male gangtest som mål på hjerte-/lungeka-
pasitet (7, 8). 

Studier viser positiv effekt av trening
De senere årene har vi fått nokså godt do-
kumentert at tilpasset moderat trening ikke 
øker betennelsen eller skader muskulaturen 
og at pasienter med myositt kan bedre både 
muskelfunksjon og aerob kapasitet ved tre-
ning. Det er dessuten mye som tyder på at 
trening faktisk bidrar til å redusere inflam-
masjonen og sykdomsaktiviteten (11, 24, 

28). I 2012 utarbeidet 
en gruppe fysiotera-
peuter fra flere revma-
tologiske avdelinger i 
Norge en fagprosedy-
re: «Trening ved po-
lymyositt og dermato-
myositt» (29). Trening 
er nå en anerkjent del 
av behandlingen, og vi 
anbefaler å trene både 
styrke og muskulær 
utholdenhet (25, 29). 
De siste årene har det 
kommet flere studier 
som har vist at aerob 
utholdenhetstrening 
med intensitet på opp-
til 70 % av maksimalt 
surstoffopptak har 
bedret den aerobe me-
tabolismen i muskula-
turen og ført til bedret 
utholdenhet og bedret 
surstoffopptak i mus-
kulaturen samt redu-
sert sykdomsaktivitet 
og bedret helse hos 
pasienter med mode-
rat/lav sykdomsakti-
vitet (24). Det kan se 
ut som kondisjons- og 
utholdenhetstrening 
har bedre effekt enn 
styrketrening på den vedvarende reduserte 
muskelfunksjonen så vel som på helse og 
sykdomsaktivitet (24). Dette er spennende 
nye funn som vil bli innarbeidet i fagprose-
dyren for trening ved PM og DM ved revi-
sjon i 2016 (29).

Tilpasning av fysisk aktivitet og trening
Trening bør påbegynnes når pasienten er 
under medisinsk kontroll (25). Smerter og 
ubehag i muskulaturen kan begrense mulig-
heten til trening hos noen, særlig i starten 
av sykdommen. Vår erfaring er likevel at det 
er sjelden at vedvarende muskelsmerter hin-
drer trening. 

Vi anbefaler alltid å starte med lav inten-
sitet og gradvis øke etter fortløpende evalu-
ering av pasientens funksjon og sykdomstil-
stand. Det er viktig å være oppmerksom på 
at hjerteproblemer hos denne pasientgrup-
pen kan være subkliniske (2). Pasientene 
bør derfor ha gjennomgått en hjerteunder-
søkelse før intensiv trening. For øvrig gjel-

der anbefalingene og restriksjonene for tre-
ning ved lunge- eller hjerteaffeksjon ved SSk 
også ved myositt (se kapitelet om SSk). 

Avslutning
Vi kan snakke om et paradigmeskifte de sis-
te 15 årene når det gjelder fysisk aktivitet og 
trening. Tidligere var den generelle oppfat-
ning at pasienter med inflammatoriske bin-
devevssykdommer ikke tålte trening. I dag 
er det mye som tyder på at trening til og med 
kan ha en inflammasjonsdempende effekt. 
Både vår erfaring og den litteraturen som 
foreligger gir god støtte for at fysioterapi og 
trening bør være en del av behandlingen av 
disse sykdommene.  Imidlertid trenger vi 
flere gode studier med større grupper, len-
ger oppfølgingstid og fokus på hva som er 
optimal dosering. Litteraturen gir oss bare 
kunnskap om «gjennomsnittspasienten» 
med moderat sykdomsaktivitet. Det er mye 
vi ikke vet om effekten av trening på de en-
kelte pasientene, særlig for dem med høy 

test Steptest i Funksjonell index 2. Foto: Anne-Cathrine Clarke-Jenssen
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sykdomsaktivitet og store sykdomskonse-
kvenser. Derfor er det viktig å bruke klinisk 
skjønn og tilpasse treningsopplegg og dose-
ring etter hver enkelt pasients mål, funksjon 
og sykdomstilstand. 
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Physical function and exercise in patients with connective tissue diseases.
Abstract

n Introduction: inflammatory connective tissues diseases – systemic lupus erythemato-
sus, systemic sclerosis and myositis can cause severe impairments and disability. 

n  Main part: adjusted physical exercise and physiotherapy can improve physical function 
and reduce and prevent other negative consequences of these diseases, for example 
fatigue. exercise programs well adapted for the patients’ condition have not been found 
to aggravate the disease activity and may even reduce inflammation.

n  Conclusion: exercise and physiotherapy are recommended therapies in these diseases. 
Designing individual exercise program for the patient can be challenging because of the 
complexity of the disease and fluctuations in symptoms, especially with patients with 
severe disease. More research in this field is therefore highly recommended. 

n Keywords: Connective tissue diseases, physical function, exercise.

Hovedbudskap
De fleste pasienter med bindevevssykdom-
mer kan være fysisk aktive og trene så 
lenge aktiviteten tilpasses den enkelte 
pasients funksjon og sykdomsaktivitet.

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!


