
36     Fysioterapeuten  4/17

reportasje

Ved st. olavs Hospital er tre-
ning nå sidestilt med lege- og 
psykologbesøk i behandling av 
personer med tidligere ruspro-
blemer.

teKst og Foto anne Kristiansen rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

I september, ca. tre uker etter at Grete 
Flemmen la fram doktorgradsavhandlingen 
sin, startet et pilotprosjekt der man prøvde 
ut treningsbehandling ved Klinikk for rus- 
og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital. 
Avhandlingen har tittelen «Clinical treat-
ment of patients with substance use disor-
der: The role of physical health».

Flemmen, som er treningsfysiolog og har 
doktorgrad i klinisk medisin, har lenge vært 
opptatt av at det er behov for en økt innsats 
mot den fysiske helsa til tidligere rusavhen-
gige. I doktorgradsarbeidet sitt forsket hun 
på hjertekapasitet, muskulær styrke og bein-
tetthet hos denne gruppen. 

betydelig redusert
– Funnene viser at de har en betydelig re-
dusert hjertekapasitet, muskulær styrke og 
beintetthet i forhold til normalbefolknin-
gen. Samtidig ser vi også at tidligere rusav-
hengige har like stor effekt av trening som 
andre, forklarer Flemmen, som er ansatt ved 
KoRus (Kompetansesenter Rus Midt-Nor-
ge). Hun er også fagansvarlig for treningen 
som gis ved Klinikk for rus- og avhengig-
hetsmedisin.

– Det er viktig å jobbe med faktorene 
hjertekapasitet, muskulær styrke og bein-
tetthet for denne gruppen, for å forebygge 
sykdom og tidlig død, og fremover har vi 
planer om flere forskningsprosjekter. Det er 
blant annet aktuelt å se på effekten trening 
har på gjennomføring av rusbehandling, til-
bakefall og livskvalitet, stadfester hun.

Unikt tilbud 
Flemmen synes det er utrolig gøy at forsk-
ningen hennes har gitt en effekt som dette, 

så raskt.
– Det er nesten ikke til å tro. Jeg har opp-

levd stor støtte fra ledelsen ved Klinikk for 
rus- og avhengighetsmedisin. Vi synes det er 
ekstra spennende fordi et slikt tilbud er det 
eneste i sitt slag, ikke bare i Norge, men på 
verdensbasis. Mange steder tilbyr man tre-
ning til tidligere rusavhengige, men ikke i en 
så strukturert og forskningsbasert form som 
her, sier hun.

Det unike ved Klinikk for rus- og av-
hengighetsmedisin, St. Olavs Hospital, er at 
trening ikke bare er et tilbud til pasientene. 
For de innlagte vil det fra nyttår bli en like 
obligatorisk del av behandlingen som lege- 
og psykologtimer. 

Fullt fokus på trening
– Det handler om at fysisk trening skal 
være like naturlig som samtaler, legebesøk 
og andre tjenester i behandlingstilbudet for 
personer med tidligere rusavhengighet, sier 
Arild Sørskår-Venæs, som er spesialfysiote-
rapeut ved treningspoliklinikken.

Sammen med spesialsykepleier Anita 
Wagelid har han ansvar for å veilede delta-
kerne i treningen. Når Fysioterapeuten er 
på besøk, er det full innsats på ergometersy-
klene, tredemøllene og i treningsapparatene 

for øvrig, og ganske snart skal vi få snakke 
med tre av deltakerne; Chris, Stian og Bjørn. 
Treningsprogrammet er enkelt og effektivt. 
Det er kun to ting som står i fokus. Å trene 
styrke i under-ex – og å trene kondisjon. 

– Alle pasientene trener kondisjon på tre-
demølle, ergometersykkel eller ro-maskin, 
4 x 4 min på 85-95 prosent av maksimal 
hjertefrekvens. De bruker pulsbelter når de 
trener. Deretter kjører de maksimal styrke-
trening i et apparat som heter Hack Squat 
(alternativt beinpress sittende). Også her er 
det fire sett med fire repetisjoner på 85-90 
prosent av det de klarte på en repetisjons 
maksimums test, forklarer fysioterapeuten.

overrasket over gløden
Unntaksvis kan noen få tilbud om opplæ-
ring i for eksempel benkepress, nedtrekk el-
ler lignende.

– Men det skjer først når de behersker ba-
sisprogrammet. Vi begynner alltid litt pent 
når de kommer første gang, for å sikre oss 
at de kommer gjennom på en ok måte. Så 
begynner vi å øve på å ligge innenfor anbe-
falingene, sier Sørskår-Venæs.

De som er med på pilotprosjektet er ho-
vedsakelig polikliniske pasienter. De blir 
oppfordret til å møte opp til trening tre gan-
ger i uka. Fra nyttår 2017, når pilotprosjek-
tet er ferdig, vil treningen bli en obligatorisk 
del av rusbehandlingen til inneliggende pa-
sienter. Polikliniske pasienter vil fortsatt få 
samme tilbud.

I starten trodde de at de kanskje klarte 
å få med rundt sju deltakere. Men hele 25 
meldte seg.

– Vi ble litt tatt på senga av entusiasmen 
og evnen til å henge på. Det er svært få som 
har hoppet av, og så å si alle er veldig moti-
verte, sier Sørskår-Venæs.

– mange sterke historier
Spesialsykepleier Anita Wagelid forteller om 
en takknemlig jobb.

– Det aller beste er å være sammen med 
pasientene. Å se framskrittene de gjør og få 
være med på endringene som skjer, fysisk og 
psykisk, på nært hold. Det er fantastisk å se 
hva treningen gjør med dem, smiler hun. 

Fra forskning til praksis  på en-to-tre

Viktige funn i Grete 
Flemmens forskning

•	 ruspasienter har systematisk svekket 
fysisk helse sammenlignet med friske. 

•	 effektiv og systematisk fysisk trening, 
både utholdenhet og styrke, kan bedre 
den fysiske helsen til pasientgrup-
pen til et nivå liknende det man ser 
hos friske. Dette etter åtte uker med 
trening. 

•	 strukturert og effektiv trening bør bli 
en del av standard rusbehandling.

Kilde: Grete Flemmen

ENDRET PRAKSIS Grete Flemmen disputerte for 
doktorgraden i august 2016. Få uker etter var et 
nytt treningstilbud, basert på hennes forskning, 
en realitet ved St. Olavs Hospital.
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Fra forskning til praksis  på en-to-tre

Wagelid har jobbet med rus og psykiatri 
siden 2008, mens Sørskår-Venæs har vært 
ansatt ved klinikken bare noen måneder. 
Tidligere jobbet han med langtidssykemeld-
te og personer med lettere angst og depre-
sjon ved Hysnes Helsefort.

– Det er sterke historier her, og det er 
ikke til å komme fra at man blir berørt. Før 
jeg begynte hadde jeg det litt stereotype bil-
det av rusmisbrukere, og tenkte at de ville 
være noen slabbedasker som slepte på plast-
poser gjennom byen. Men de er som alle 
andre. Mange her kunne vært kompiser av 
meg, sier han.

– Lettere å være til
Chris tar beinpress. Svetten siler. Etter å ha 
trent her i rundt to måneder har han økt 
styrkekapasiteten med hele 40 prosent. 

– De gir meg svært god oppfølging. Det 
er et trygt miljø her, og det er fint å ha fast-
lagte tider for treningen. Jeg har vært tung 
rusmisbruker de siste ti årene. Jeg forsøkte å 
bli rusfri i fjor uten å lykkes. Men i år klarte 
jeg det fordi jeg hadde større innsikt og mer 
fokus, sier han i en pause.

– Det som trengs nå er en livsstilsend-
ring, og det er jeg godt i gang med. Før var 
det mye stillesitting, sier Chris. Som for øv-

rig ikke var noen pingle ved den første bein-
styrketesten heller.

– Jeg klarte 250 kilo da. I dag klarer jeg 
350 kilo. Jeg må si meg fornøyd med det! 
Kondistreningen har også virkelig hjulpet. 
Jeg har gjort veldig store fremskritt. Det er 
rett og slett lettere å være til. Den godfølel-
sen dette gir meg, ville jeg ikke byttet ut med 
noe annet. Egentlig er det helt fantastisk!

Chris slår fast at det ville vært mye van-
skeligere å holde seg rusfri, hadde det ikke 
vært for treningen.

– Jeg drømmer om en jobb der jeg får 
brukt kroppen. En gang arbeidet jeg som 

TRENER PÅ Å TRENE Målet er å komme seg ut i et normalt A4-liv etter hvert, og trene på vanlig treningsstudio, sier Stian.
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skogsarbeider, og jeg kunne tenkt meg noe 
lignende nå. Jeg håper på å komme i jobb 
igjen i 2017, smiler han.

Fleksibel tilpasning
Deltakerne er en mangslungen gruppe. De 
aller fleste er menn i alderen 20 til 50 år, og 
bare noen få av dem er kvinner. Noen er i 
jobb, andre går på skole, enkelte er syke-
meldt, noen er på arbeidsavklaringspenger 
(AAP). Men det at alle skal gjennom samme 
opplegg med kondisjon- og styrketrening 
betyr ikke at alle gjør akkurat det samme.

– Vi tilpasser treningen til hver enkelt. Er 
noen lite gira på tredemølla, for eksempel, 
kan vi sette dem på sykkelen i stedet. Selv om 
vi følger det faste treningsopplegget, er det 
mulig å være fleksibel, sier Sørskår-Venæs.

– Får tømt hodet
Stian (36) var innlagt ved døgnavdelingen 
sommeren 2016, og fikk lyst til å være med 
da han hørte om treningen.

– Jeg var så heldig å få plass, og har trent 
her tre ganger i uka siden. Det kan være at 
en dag er tung, men når jeg går herfra et-
ter endt økt, har dagen blitt god. Jeg får tømt 
hodet, og flytter fokuset fra det som surrer i 
hodet til treningen, sier han.

Han slår fast at stemningen i treningsalen 
er veldig god. 

– Og jeg har bestandig en god følelse i 
hodet og kroppen når jeg er ferdig. Det kan 
ikke beskrives. Nå som jeg ikke lenger har 
rusen, er det et tomrom der, men treningen 
er på sin måte med på å fylle det, sier han. 

Stian har vært rusfri i seks måneder. Det 

merkes på kroppen.
– Jeg har hatt stor fremgang rent fysisk. 

Alt går lettere og fortere nå, og jeg kan løfte 
tyngre. Det er fint for meg å trene her en pe-
riode. Målet mitt er å etablere treningsvaner 
som jeg kan ta med meg videre, når jeg ikke 
lenger får oppfølging fra klinikken, under-
streker Stian.

Nå ønsker han seg et A4-liv:
– Jeg vil bli en normal skattebetaler med 

en jobb jeg trives i. Jeg vil være en god far 
for mine to barn og ha gode fritidsinteresser. 

Wagelid er imponert over innsatsen del-
takerne viser. 

– Vi må huske på at rus og psykisk helse 
går hånd i hånd. Og for mange vil det være 
en stor bøyg å komme seg på et vanlig tre-
ningssenter. Her trener de ikke bare på det 

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, 
st. olavs Hospital

•	 tilbyr døgnbehandling, poliklinikk og dagbehandling til 
pasienter med rusrelaterte og eventuelle samtidige psykiske 
lidelser. 

•	 Har to døgnavdelinger og egen poliklinikk. 
•	 Klinikken har også eget kompetansesenter, forsknings- 

avdeling og et lærings- og mestringssenter.
Kilde: stolav.no

FORNØYDE INSTRUKTØRER – Vi er imponert over engasjementet. Det er 
svært godt oppmøte på treningene, sier spesialsykepleier Anita Wagelid og 
spesialfysioterapeut Arild Sørskår-Venæs.

PÅ PLASS IGJEN – Nå har jeg igjen blitt den familiefaren jeg en gang var. På 
grunn av dette, stadfester Bjørn (t.v.).
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fysiske, men også på settingen. Vi mø-
ter hver enkelt der de er, og det er viktig 
at de føler mestring. De blir tryggere i 
trenings-settingen; stiller inn apparate-
ne selv, setter på vekter, trener sammen 
med andre, og ikke minst: De blir kjent 
med sin egen kropp, sier hun.

Wagelid tror tilbudet ved klinikken 
gjør terskelen lavere for at de fortsetter 
på egen hånd et annet sted senere.

– Målet er jo at de skal klare seg selv. 
Og det er de også motivert for. Ingen av 
dem ønsker å være her på fast basis over 
tid.

– Nesten en halleluja-følelse
Bjørn (40) slår fast at han alltid er moti-
vert for å komme.

– Jeg var svært nedkjørt fysisk etter 
rusmisbruk. Jeg slet med å bøye meg ned 
og knytte mine egne sko. Etter snart tre 
måneder trening er ikke det noe pro-
blem lenger. Jeg opplever at motorik-

ken min er annerledes og at jeg kan gå 
ei trapp uten å se stjerner. Humøret mitt 
har også forandret seg svært mye. Det er 
nesten ubeskrivelig, forklarer han.

– Hvis jeg har en tung dag, drar jeg på 
trening. Jeg vet at jeg i etterkant av tre-
ningen er i bedre humør, og ting virker 
lettere i hverdagen og på jobb. I stedet 
for å bruke medikamenter og annen te-
rapi, bruker jeg nå trening som medisin. 
Det fungerer for både kropp og sjel.

Bjørn er også glad for å kunne stille 
opp mer på hjemmebane enn før. 

– Jeg har samboer og to døtre på 10 
og 23 år. På grunn av rusbehandling og 
trening det siste året, har jeg nå blitt den 
familiefaren jeg en gang var. 

Sier han, før han tar ei økt på trede-
mølla. Sørskår-Venæs og Wagelid hol-
der litt avstand. Det er gutta selv som 
gjør jobben. n

– DETTE HJELPER! Beinstyrke og kondisjon testes ved oppstart og underveis i treningen. Resultatene er så langt svært oppløftende, forteller Chris.

aktuelle forskningsartikler

– Mosti Mp, Flemmen G, Hoff J, stunes aK, 
syversen u, Wang e. impaired skeletal health and 
neuromuscular function among amphetamine 
users in clinical treatment. osteoporos int. 2016 
Mar;27(3):1003-10. doi: 10.1007/s00198-015-
3371-z.

– unhjem r, Flemmen G, Hoff J, Wang e. Maximal 
strength training as physical rehabilitation for pa-
tients with substance use disorder; a randomized 
controlled trial. BMC sports sci Med rehabil. 2016 
Mar 31;8:7. doi: 10.1186/s13102-016-0032-2.

Les også to artikkelsammendrag av 
Grete Flemmen et al. på neste side.

›››
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av Grete Flemmen, institutt for sirkula-
sjon og bildediagnostikk, Det medisinske 
fakultet, ntnu, runar Unhjem, institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisin-
ske fakultet, ntnu og eivind Wang, Klinikk 
for rus- og avhengighetsmedisin, st. olavs 
Hospital.

baKGrUNN: Pasienter i rusbehandling 
har høy risiko for å utvikle hjerte- og kar-
lidelser og andre livsstilssykdommer sam-
menlignet med den friske befolkningen. 
Høyintensitetstrening er vist å være en 
effektiv treningsmetode for å redusere hel-
serisikoen. Derfor ønsket forfatterne med 
denne artikkelen å se på gjennomførbarhet 
og effekt av denne typen trening hos rus-
pasienter innlagt i døgnbehandling.

metoDe oG resULtat: 17 menn og 
7 kvinner (32 ± 8 år) i rusbehandling ble 
randomisert til enten treningsgruppe (TG) 
eller til en kontrollgruppe (KG). TG gjen-
nomførte intervalltrening på tredemølle, 
4x4 minutter på 90-95% av maksimal 
hjertefrekvens tre dager i uken i åtte uker, 
mens KG fulgte ordinært aktivitetstilbud 
ved klinikken. Ved inklusjon til studien 
var den aerobe utholdenheten begge grup-
pene kombinert; 44 ± 8 (menn) og 34 ± 9 
(kvinner) mL · min−1. · kg−1. 9/12 (TG) og 
7/12 (KG) fullførte studien. Kun pasien-
tene i TG forbedret sin aerobe utholdenhet 
(15 ± 7%), fra 42.3 ± 7.2mL · min−1 · kg−1 
ved pretest til 48.7 ± 9.2mL · min−1 · kg−1 
på posttest.

KoNKLUsjoN: Høyintensitetstrening 

var gjennomførbart for pasienter i rusbe-
handling. Treningsformen bør bli en del av 
standard rusbehandling, siden den i mot-
setning til dagens aktivitetstilbud ved kli-
nikken medfører en risikoreduksjon i for-
hold til hjerte- og karlidelser og tidlig død.

Kilde: Flemmen G, Unhjem R, Wang E. 
High-Intensity Interval Training in Pa-
tients with Substance Use Disorder. Bio-
Med Research International 03/2014; 
2014(1):616935.
DOI:10.1155/2014/616935. 

av Grete Flemmen, institutt for sirkulasjon 
og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, 
ntnu  og eivind Wang, Klinikk for rus- og 
avhengighetsmedisin, st.olavs Hospital.

baKGrUNN: Selv om det er dokumentert 
at pasienter i rusbehandling har en inak-
tiv livsstil, noe som er assosiert med hjer-
te- og karsykdom, andre livsstilsrelaterte 
sykdommer og tidlig død, er det svært lite 
dokumentert kunnskap om deres fysiske 
helse. Derfor ønsket forfatterne av denne 
artikkelen å undersøke nøkkelfaktorer for 
fysisk helse, som aerob utholdenhet og 
muskelstyrke, hos ruspasienter sammen-
lignet med friske.

metoDe: 44 pasienter innlagt i rusbe-
handling, 31 menn (31±8 år) og 13 kvinner 
(34±10 år), var inkludert i studien og gjen-

nomførte de fysiske testene. Pasientene ble 
sammenlignet med en frisk referansegrup-
pe med samme alders- og kjønnsfordeling.

resULtat: Rusavhengige pasienter 
hadde et maksimalt oksygenopptak på 44,6 
± 6,2 (menn) og 33,8 ± 6,6 (kvinner) mL ∙ 
kg−1 · min−1. Dette var betydelig lavere enn 
referansegruppen, 15% (p=0.03) for menn 
og 25% (p=0.001) for kvinner. I tillegg 
hadde pasientene en signifikant redusert 
gangøkonomi (13%, p=0.02) sammenlig-
net med referansegruppa. Reduksjonene i 
aerob utholdenhet var fulgt av signifikante 
reduksjoner i muskulær styrke på 30% 
(p=0.001) for kvinner og 33% (p=0.01) for 
menn.

KoNKLUsjoN: Disse resultatene vi-
ser at ruspasienter har redusert aerob 
utholdenhet målt som maksimalt oksy-

genopptak og muskulær styrke sammen-
lignet med hva som typisk er observert i 
den friske befolkningen. Resultatene in-
dikerer at pasientgruppen har høy risiko 
for å utvikle hjerte- og karlidelser, andre 
livsstilssykdommer og tidlig død. Effektiv 
fysisk trening bør bli en del av standard 
rusbehandling for å forbedre den fysiske 
helsen til pasientene og i tillegg redusere 
kostnader i forbindelse med høy bruk av 
medisinske tjenester.

Kilde: Flemmen G, Wang E. Impaired Ae-
robic Endurance and Muscular Strength in 
Substance Use Disorder Patients. Medicine 
11/2015; 94(44):e1914. 
DOI:10.1097/MD.0000000000001914.

Nedsatt aerob utholdenhet og muskelstyrke hos pasienter i 
rusbehandling - Betydning for fysisk helse og tidlig død

Sammendrag av to aktuelle forskningsartikler

Intervalltrening med høy intensitet for pasienter i rusbehandling


