
2006:23 HV

E X A M E N S A R B E T E

Effekter av muskeluppbyggande träning
på muskelstyrka och funktionsnivå
hos personer med Multipel Skleros

En litteraturstudie

 Johan Widtfelt

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Sjukgymnastprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

2006:23 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--06/23--SE



Effekter av muskeluppbyggande träning på muskelstyrka och funktionsnivå hos 
personer med Multipel Skleros - en litteraturstudie 
 
Effects of musclestrengtheing exercises on musclestrength and level of function in 
persons with Multiple Sclerosis - a literature review 
 
 
Widtfelt, J (2006) 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
 
 
Examinator: Prof. Lars Nyberg 
 
 

Abstract 
Multiple sclerosis (MS) is one of our most common neurological diseases. The development 

of the disease often make the affected persons live with it for a long time. There are two types 

of the disease, the first is a progressive type and the other is relapsing remitting. Strengthening 

exercises isn’t commonly used as a treatment method although muscle weakness and fatigue 

are common symptoms. 

  The purpose of this study is to see what research knows about muscle strengthening exercise 

as a treatment method in persons with MS. The study design is a literature review.  

The main outcome of this study showed that strength training increases the strength in the 

muscles of MS patients although there’s no strong evidence base. This study also showed an 

indication that strength training increases their functional status. No negative effects as a 

result of muscle strengthening exercise where found in this study. 

  The conclusion is that more and better research has to be done to know if strength training 

really can help persons with MS. 
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Bakgrund 
Multipel Skleros (MS) är en av våra vanligaste neurologiska sjukdomar. Sjukdomen drabbar 

främst unga och medelålders personer och debuterar nästan alltid mellan 10 och 50 års ålder. 

Ca 2/3 av de som drabbas är kvinnor (Aquilonius & Fagius, 2000). Prevalensen i Sverige är 

ca 16 på 10 000 (Höök, 2001). Sjukdomen är idag så väl utforskad och behandlad att personer 

som drabbas oftast kan leva ett normalt liv under lång tid efter att ha fått diagnosen. Mer än 

80 % av de drabbade lever med sjukdomen i mer än 35 år (Dalgas & Stenager, 2005).  

 

MS har två olika förlopp, dels återkommande i skov, dels jämnt progredierande. Det 

skovformade ger anfall, med mellanrum på ibland flera år, som ofta angriper en ny kroppsdel. 

Förloppet blir då att den drabbade blir mycket dålig och utslagen under en period men kan 

ofta återhämta sig bra. Dock består nästan alltid något nytt funktionshinder vid varje skov och 

de funktionshinder som består efter ca 3 månader är oftast bestående. Vid progredierande MS 

blir patienten långsamt sämre och slipper de svåra anfallen. Dock uteblir också de perioder av 

förbättring som den andra sjukdomsformen för med sig. Skovformad MS övergår ofta till 

jämnt progredierande efterhand, så kallat sekundärt progredierande. Båda formerna kan i 

undantagsfall ha ett hastigt förlopp med snabb invalidisering (Aquilonius et al, 2000), i de 

flesta fall är sjukdomsförloppet dock långsamt och i många fall blir patienten inte 

funktionshindrad eller endast lätt funktionshindrad innan han/hon dör av annan orsak (Höök, 

2001). 

 

Sjukdomen angriper skelettmuskulaturens nervtrådar och skapar en inflammation i nervtråden 

som förstör nervens myelinskidor vilket gör att nervens ledningshastighet försämras. På sikt 

förstörs även nerven i sig vilket ger muskelbortfall och styrkeminskning (Aquilonius et al, 

2000) 

 

Ett typiskt symptom vid MS är utmattningskänsla och bristande energi, detta drabbar ungefär 

70 % av alla MS-patienter. Ca 80 % av dessa patienter menar att värme är den utlösande 

faktorn (Kraft & Brown, 2005). Just utmattningen är det symptom som drabbar MS-patienten 

hårdast i vardagen då många patienter uppger att de inte kan leva ett normalt liv. 

Utmattningen är också den vanligaste anledningen till att MS-patienter inte kan fortsätta jobba 

(Kraft et al 2005). Temperaturkänslighet är ett annat besvär som följer med sjukdomen, även 

yrsel, känselnedsättningar, spasticitet, dubbelseende, inkontinens och lätta förlamningar är 
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vanliga symptom (Höök, 2001). Senare i sjukdomen uppstår ofta svårare förlamningar och 

patienten blir ofta rörelsehindrad. Efter ca 15 år med sjukdomen behöver ca 50 % av alla 

insjuknade gånghjälpmedel och samtliga drabbade med MS kommer, om sjukdomen får gå 

tillräckligt långt, att behöva rullstol till följd av nervbortfallet (Aquilonius et al, 2000). När 

sjukdomen gått så pass långt är det också vanligt att respirationen börjar bli påverkad och 

komplikationer med respirationen så som lunginflammation är en av de stora dödsorsakerna 

vid MS (Smeltzer, Lavietes & Cook, 1996) 

 

Hur svårt drabbad en patients funktion är av MS bedöms ofta efter EDSS (Kurtzkes expanded 

disability scale) den är en utveckling på tidigare använda Kurtzke-scale en 10 poängskala där 

patientens funktion bedöms utefter förutbestämda kriterier (0 = ingen påverkan, 5 = 

uppegående men med så stora problem att man inte kan jobba en full dag och 10 = avliden 

pga. MS). I EDSS går man djupare in på vad varje steg innebär och man inför också halvsteg 

vilket gör att bedömningsmetoden idag är säkrare och mer specificerad (Korejwo, 1996). 

Ytterligare en variant av EDSS finns där patienten själva får bedöma sin kapacitet med hjälp 

av ett frågeformulär (White et al 2004). 

 

Hur svårt en patient påverkas av huvudsymptomet utmattning mäts med ett eget test som 

kallas Fatigue severity scale (FSS). Testet består av 9 frågor om hur patienten upplever sin 

trötthet och svaren ges genom att markera på en 7 gradig skala hur man påverkas (Schwid, 

Covington, Segal & Goodman 2002). 

 

SF 36 Health survey är också ett vanligt förekommande test som ger ett mått på hur personen 

ifråga upplever sin hälsostatus. Testet ger en poäng mellan 0 och 100 där 100 är bästa resultat 

(Mosstert & Kesselring, 2002). Detta test kan även användas för att ge en bild av hur 

patienten upplever sin livskvalitet (Solari et al 1999). 

 

Idag behandlas MS främst med bromsmedicinering i form av betainterferon som visat sig 

lindra och sprida ut skoven. Betainterferon har också visat sig kunna bromsa det progressiva 

förloppet, dock inte med lika god effekt (Höök, 2001). 

  

Den sjukgymnastiska behandlingen i dagsläget är främst inriktad på smärtlindring och 

konditionsfrämjande träning. Även gång, balansträning och rörelseövningar så som 

bassängträning, gruppträning och kontrakturprofylax ingår enligt Aquilonius et al (2000) i den 
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sjukgymnastiska behandlingen för MS-patienter. Kileff och Ashburn (2005) visade i sin 

studie att aerob träning på cykel under 12 veckor gav ett positivt resultat på mobilitet och 

funktionsnivå hos patienter med moderata former av MS (4-6 på Kurtzke skalan). Med 

funktionsnivå menas personens förmåga att leva ett normalt liv.  

 

Enligt Dalgas et al (2005) så kan effekten av MS på musklernas och kroppens funktioner 

jämföras med fysiskt inaktivitet. Dessutom är det vanligt att sjukdomen ofta leder till 

inaktivitet på grund av symptomen, vilket förvärrar dem ytterligare. Konditionsträning 

används som är ett sätt att minska och bromsa försämringen men användandet av 

styrketräning är ovanligt. Styrketräning har också tidigare ansetts kontraindicerat som 

behandlingsform för MS patienter då det har trotts öka utmattningssymptom och påskynda 

sjukdomsförloppet (Dalgas et al, 2005). 

 

Enligt Dalgas et al (2005) har fysisk träning visat sig ge effekter på personer med MS. Det 

finns dock inte tillräckliga studier på enbart styrketräning för att kunna vetenskapligt stödja 

styrketräning som rehabiliteringsmetod. Vidare anser Dalgas et al att detta är ett viktigt 

område för fortsatt forskning. 

 

Surakka et al (2004) fann i sin studie att ett 23 veckors hemprogram med aerobisk och 

styrkeökande träning gav kvinnliga patienter med MS positiva resultat vad det gällde 

bedömning enligt EDSS skalan. De såg också en ökad uthållighet hos kvinnorna. För männen 

kunde man inte se samma resultat. Detta förklarade man med att kvinnorna tränade 25 % mer 

än männen. Man drog därav slutsatsen att om man tränar tillräckligt aktivt, med styrketräning, 

kan förbättra sin fysiska status även vid MS. 

 

Annerstedt och Gjerstedt (1997) menar att för att kunna styrketräna rätt så måste man 

analysera vilka övningar som skall användas, hur övningarna skall göras och hur övningarna 

påverkar muskelstyrkan. Vid utformande av styrketräning bör man bedöma vilken 

kontraktionstyp som är relevant för patienten eftersom muskeln blir bättre på det man tränar. 

Vid styrketräning måste man alltså noga överväga vad utövaren har för behov och anpassa 

träningen efter detta (Annerstedt & Gjerstedt 1997). 

 

Enligt Annerstedt et al (1997) utformas styrketräning efter fyra olika kvalitéer som man vill 

förbättra hos muskeln. Dessa kvaliteter är maximal kraft, uthållighetsstyrka, muskelvolym 
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samt spänst/snabbhet. Av dessa skulle maximal kraft och uthållighetsstyrka kunna vara 

värdefulla behandlingsalternativ för personer med MS eftersom deras genomsnittliga 

kondition och styrka ofta ligger lägre än en frisk persons (Dalgas et al 2005). Muskelns volym 

förbättrar inte i sig den fysiska kapaciteten hos muskeln och spänst/snabbhet tränas främst av 

elitidrottsmän för att maximera dessa egenskaper hos muskeln. Ingen av dessa funktioner är 

av stor vikt för muskelns vardagsfunktioner och är inte av stort värde för personer med MS. 

 

Maximal kraft förbättras genom träning med stor yttre belastning (3-5 repetitioner) samt rena 

maxbelastningsövningar (en repetition). Vid denna träningsform förändras muskeln på 

följande sätt: fler muskelfibrer tas i bruk, de motoriska enheterna ökar, muskeltvärsnittet ökar, 

samarbetet mellan muskelfibrerna förbättras samt de biokemiska processerna förbättras 

(Annerstedt et al 1997). För att öka uthållighetstyrkan i muskulaturen skall den tränas statiskt 

och/eller långsamt dynamiskt. Detta tränas med låg vikt (under 50 % av max) och många 

repetitioner (10 eller fler) med långsamma kontrollerade rörelser eller med ingen rörelse alls 

och ungefär fem repetitioner. Detta för att öka den dynamiska stabiliteten i kroppen. Denna 

form av styrketräning ökar inte muskelfibrernas tjocklek nämnvärt utan förbättrar deras 

kvalitet samt gör att vi använder fler muskelfibrer (Annerstedt et al 1997). Båda dessa 

träningsformer skulle därför kunna vara användbara på personer med MS. 

 

Brown et al (2005) menar att allmän fysisk aktivitet (att röra på sig) har gett goda resultat för 

personer med MS både med avseende på livskvalitet och funktionshinder. De menar att 

muskelstyrkan med hjälp av specifik träning kanske också kan förbättras och på så sätt bidra 

till ytterligare förbättringar. 

 

Styrketräning kan för en frisk person förbättra styrkan i musklerna primärt och sekundärt även 

balans och allmän funktion. Detta skulle vara av stort värde för personer med MS om det gick 

att uppnå för dem. 
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Syfte 
Att kartlägga vad man vet om muskulära effekter och effekter på funktionsnivå av 

muskeluppbyggande träning på personer med multipel skleros.  

 

Frågeställningar 
 – Vilka effekter har muskeluppbyggande träning på MS patienter för styrkan i deras 

muskulatur? 

 – Vilka effekter kan muskeluppbyggande träning ge på MS patienters funktionsnivå?       

 

Metod 
Arbetet är gjort som en litteraturstudie där de studerade artiklarna valdes ut efter hur väl de 

besvarar frågeställningarna. Artiklarna skulle vara studier där man har som mål att titta på 

styrkeökande träning för patienter med MS och vilka effekter träningen hade på deras 

funktion.  

 

Sökningens upplägg och träffresultat 

Vid litteratursökningen användes databaserna Cinahl/webspirs, Amed, Svemed+, Pedro och 

medline/pubmed. Vid sökningarna användes i första hand avancerad sökning som 

sökalternativ. På de databaser som inte hade den funktionen (pubmed och svemed+) har 

istället fritext sökning med ordkombinationer på pubmed och sökverktyget kombinerad 

sökning på svemed+ använts. 

 

Sökordet Multiple Sclerosis ligger som bas i varje sökning. Det kombinerades med 

Rehabilitation, Physiotherapy, Training och exercise therapy. På svemed+ måste dock 

svenska versioner användas och endast två sökord åt gången kunde kombineras. På Pedro 

använder man ett söksystem som gör att sökordet Multiple sclerosis måste kombineras med 

träningstyper så som fitness training och strength training. En första sökning genomfördes 

2005-10-28 och gav en bild av vilka sökords kombinationer som skulle användas och ett antal 

lämpliga artiklar. En kompletterande sökning genomfördes 2005-11-15 vilket gav ytterligare 

träffar. Resultatet av den slutliga sökningen framgår av tabell 1. 

 

För att ingå i studien skulle artiklarna vara publicerade på engelska, svenska eller 

skandinaviska språk från år 1995 och framåt. I en andra exklusion kontrollerades artikelns 
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relevans för arbetet genom att läsa rubriken och utesluta alla artiklar som uppenbarligen inte 

handlade om multipelskleros och fysisk träning. Studier på träning i vatten exkluderades 

också. 
 

Datasökningen resulterade i totalt 116 relevanta träffar som i sin tur visade sig vara 31 olika 

artiklar. Därefter har samtliga abstrakt på kvarvarande artiklar lästs igenom för att kunna 

avgöra artikelns relevans förstudien. Utöver urvalet på abstrakt så har artiklar valts bort under 

studien på grund av att de inte passar studiens mål. Detta har inneburit att det vid 

resultatsammanställningen återstår 11 interventionsstudier samt en översiktsartiklel. 

 

Tabell 1 Resultat av sökning 2005-11-15    
Databas/Sökord Antal träffar 1995< Relevanta titlar 
    
Pubmed/medline (fri text, kombinerad)    
    
Multiple sclerosis and exercise therapy 74 40 17
Multiple sclerosis and exercise therapy and rehabilitation 71 40 17
Multiple sclerosis and training and physiotherapy 33 23 10
Multiple sclerosis and exercise therapy and physiotherapy 71 40 17
    
Amed (advanced search)    
    
Multiple sclerosis and exercise therapy 27 15 10
Multiple sclerosis and exercise therapy and rehabilitation 9 6 6
Multiple sclerosis and training and physiotherapy 2 1 0
Multiple sclerosis and exercise therapy and physiotherapy 8 4 3
Multiple sclerosis and rehabilitation and therapy 56 46 5
    
Cinahl/webspirs (advanced search)    
    
Multiple sclerosis and exercise therapy 34 31 4
Multiple sclerosis and exercise therapy and rehabilitation 32 29 4
Multiple sclerosis and training and physiotherapy 104 97 7
Multiple sclerosis and exercise therapy and physiotherapy 14 12 1
    
Pedro (advanced search)    
    
Multiple sclerosis med tillägg fitness therapy 6 5 5
Multiple sclerosis med tillägg strength training 6 6 6
Multiple sclerosis med tillägg skill training 7 7 1
    
Svemed+ (kombinerad sökning)    
    
Multipel skleros + fysisk träning 7 5 2
Multipel skleros + rehabilitering 8 7 0
Multipel skleros + träningsterapi 1 1 0
Multipel skleros + sjukgymnastik 9 4 1
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Studiernas bevisvärde 

För att fastställa de inkluderade studiernas bevisvärde används SBU: s riktlinjer för 

evidensgranskning. Enligt SBU delas studierna upp i tre olika kategorier av bevisvärde, högt, 

medelhögt och lågt.  I denna studie görs ingen ingående bedömning av bevisvärdet utan 

endast en översiktlig bedömning på studiernas storlek, kontrollförfarande, randomisering och 

allmänt intryck. 

 

För att uppnå högt bevisvärde skall studien vara en större studie, väl genomförd och 

randomiserad kontrollerad. En definition av ”större studie” är svår att ge då detta varierar efter 

vad författarna definierar som stor. Den skall vara så stor att resultatet kan anses få 

genomslag. För att uppnå medelhögt bevisvärde bör det vara en större och välgenomförd 

studie med kontroll från andra geografiska områden eller med matchande grupper. Det kan 

också vara en mindre, randomiserad kontrollerad studie som är väl genomförd i avseende på 

metod och upplägg. Lågt bevisvärde anses de studier ha som endast har selekterade kontroller, 

stora bortfall av försökspersoner eller andra osäkerheter som till exempel låg metodologisk 

kvalitet.  

 

För att bedöma en studies metodologiska kvalitet bör följande aspekter granskas. 

- är patient underlaget randomiserat in i de olika studiegrupperna 

- är randomiseringen blind 

- är studiegrupperna likvärdiga vid studiens inledande 

- är bortfallet under studien mindre än 20 % 

Kvaliteten i metoden höjs ytterligare om studien är dubbel blind. 

 

För att en studie skall anse vara hög metodologisk i denna studie bör den vara randomiserad 

kontrollerad och ha likvärdig test och kontrollgrupp. 

   

Slutsatsens evidens  

Förr att en slutsats skall kunna anses värdefull bör den evidensgranskas. Slutsatsen i denna 

studie evidensgranskas med hjälp av en grov bedömning av de inkluderade studiernas 

bevisvärde. 
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SBU delar in studiers evidens i fyra olika steg. 

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 

Minst två studier oberoende av varandra med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 

Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

En studie med högt bevisvärde dessutom minst två studier med medelhögt bevisvärde. 

Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag. 

Minst två studier av medelhögt bevisvärde 

Evidensstyrka 4 – Otillräckligt vetenskapligt underlag 

Tillräckliga studier saknas och slutsatsen måste härledas till de resultat den baseras på. 

 

Evidensstyrkan belyser också hur snabbt en slutsats kan ändras då en hög evidens inte ändras 

även om mindre studier som motsäger sig resultatet läggs fram. Om endast en lägre 

evidensstyrka uppnås måste hela tiden nya studier granskas  

 

Hela evidens och bevisvärdesavsnittet hämtat från Britton (2000). 
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Resultat 
De 11 interventionsstudier som databassökningarna resulterat i presenteras i tabell.2.1-3.  

Tillsammans med översiktsartikeln är dessa studier den forskning som jag kunnat finna på 

styrketräning för personer med MS. 

 

Översiktsartikeln behandlar träningsterapi vid MS. Reitberg, Brooks, Uitdehag och Kwakkel 

(2005) har genom en litteraturstudie studerat vad träningsterapi kan ge för påverkan på 

personer med MS i dess dagliga aktivitet och hur deras hälsa påverkar livskvalitén. Man fann 

i de nio studier av hög kvalitet man studerat att träningsterapi ger förbättringar i isometrisk 

styrka, fysisk kapacitet och balansrelaterade vardagliga uppgifter som t.ex. förflyttningar.  

 

Av de 11 interventionsstudierna är sju interventioner med endast styrketräning som 

behandling. Av dessa är tre studier av träning på respirationsmuskulatur, en på 

bäckenbottenträning och de övriga tre på olika former av styrketräning för nedre extremitet. 

En studie använder sig av el-stimulering tillsammans med styrketräning för att förbättra 

styrkan och uthålligheten i muskulaturen. Övriga fyra studier behandlar styrketräning i 

kombination med aerob träning och några av dem inkluderar även rörlighets- och 

balansträning. Under min studie har ingen av de studerade artiklarna pekat på att styrketräning 

skulle ge negativa effekter på MS drabbade. Enskilda testpersoner har uppmätts med negativa 

effekter men hela testgruppen har i varje artikel som studerats haft en genomsnittlig ökning på 

muskelstyrkan. 

 

Styrketräningens effekt för muskelstyrkan och funktionen i de nedre extremiteterna har först 

på senare år börjat studeras. Min sökmetod har resulterat i tre studier på detta område. Två av 

dessa är av högre kvalitet och en av dem är en lite större randomiserad kontrollerad studie.  

Dessa studier ger ett blandat resultat men man kan se att styrketräning ger signifikanta 

positiva effekter på muskelstyrkan i två av tre studier. I den tredje studien finner man ingen 

signifikans men ser ändå en ökning av muskelstyrkan. I två av tre studier finner man även 

signifikanta förbättringar på funktionsnivå, då på rörelseförmågan och steghastighet. 
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Tabell. 2.1Styrketräning för nedre extremitet                                                                                     
Artikel: 
Författare 
 
Bevisvärde 

Träningstyp 
/mål 

Kontroll 
förfarande 

Antal 
deltagare 

Duration 
(v) 

Signifikanta 
effekter på 
muskelstyrkan 

Signifikanta 
effekter på 
funktions nivå 

White et al. 
(2004) 
 
 
 
 
Lågt 

Progressiv 
motstånds 
träning/öka 
styrkan och 
funktionen. 

Öppen 
fallserie 
studie. 

8 8  Ökad 
muskelstyrka i 
testade muskel 
grupper, i vissa 
muskelgrupper 
föreligger 
signifikans. 

Ökad 
steghastighet. 

Harvey et al. 
(1999) 
 
 
 
Medelhögt 

Styrketräning 
lårmuskulatur/ 
Effekter på 
styrka och 
funktionell 
aktivitet. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie med tre 
olika grupper 

6 styrke 
träning. 
6 standard 
träning.      
5 kontroll. 

8  ns Förbättrad 
rörelseförmåga.  
Snabbare 
förflyttning. 

DeBolt et al. 
(2004) 
 
 
 
Medelhögt 

Motstånds 
träning med 
kroppen som 
motstånd/  
styrka, balans 
och rörlighet. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

19 träning 
18 kontroll  

8  Förbättrad styrka i 
båda grupper. 
signifikans 
föreligger 

ns 

 
Harvey, Jones och Davies Smith (1999) fann att ben-curl med ankelvikt två gånger per dag 

under 8 veckor gav en ökning av styrkan i m.quadriceps femoris men att denna ökning inte 

var signifikant. Man fann också att denna träningsgrupp fick en ökad gånghastighet jämfört 

med kontrollgruppen men inte jämfört med en träningsgrupp med blandad aerob och 

rörlighetsökande träning. Dock fann man ingen signifikans jämfört med de övriga grupperna. 

Harvey et al (1999) fann däremot signifikans för en snabbare förflyttningshastighet från stol 

till stol för styrketräningsgruppen.  

 

Även White et al (2004) fann tendenser till ökad styrka i knäflexorer och fotens 

dorsalflektorer vid sin studie på 8 veckors styrketräning. Studien gjordes med MS patienter 

med lätt till moderat mobilitetsnedsättning enligt EDSS score 1-5. Dessutom fann man 

signifikant ökad styrka i knäextensorer och plantarflexorer. White et al (2004) fann även 

signifikanta funktionella förbättringar på steghastigheten (steg/tidsenhet), även upplevd 

EDSS-score visade tendens till förbättring. Dock kunde man inte se förbättringar på 

förflyttningshastigheten. 

 

DeBolt och McCubbin (2004) fann i sin studie om hemträning att ett åtta veckors program 

med övningar för nedre extremiteterna gav en signifikant ökad styrka i knäextensorerna. 

Testdeltagarna kom från samtliga sjukdomsvarianter av MS och hade en EDSS score mellan 
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1- 6,5. Man använde sig av fem övningar med främst kroppen som motstånd (uppresning från 

stol, utfall, step up, häl- tå resningar och ben-curl) tre gånger i veckan och ökade motståndet 

successivt. I sin studie mätte DeBolt och McCubbin (2004) även balans utan positiva effekter 

dock hade inte träningsgruppen försämrats lika mycket som kontrollgruppen. Däremot fick 

man positiva tendenser vid rörlighetsmätning i form av ett upp-och-gå-test.  

 

Styrketräning i kombination med aerob träning och eventuellt med ytterligare träningsform är 

en något vanligare förekommande studie.  De fyra studier som jag funnit på området ger 

väldigt svaga resultat. Ingen av studierna har funnit signifikanta effekter på muskelstyrkan. 

Två av dessa fyra studier har dock funnit signifikanta resultat vid mätningar på gånghastighet, 

rörelseförmåga, uttröttbarhet och uthållighet. Tendenser till styrkeökning och positiva resultat 

av träningen finner man dock i alla de fyra studierna. 

 

Tabell. 2.2 Styrketräning i kombination med annan träning                                                       
Artikel: 
Författare 
 
 
Bevisvärde 

Träningstyp 
/mål 

Kontroll 
förfarande 

Antal 
deltagare 

Duration
(m) 

Signifikanta 
effekter på 
muskelstyrkan 

Signifikanta 
effekter på 
funktionsnivå 

van Sint 
Annaland 
et al. 
(1999) 
 
 
Lågt 

Styrketräning, 
rullbands 
träning och 
balansövningar 
/ förbättra 
funktion t.ex. 
förflyttning. 

Fallrapport 1 5  ns ns 

Hale et al. 
(2003) 
 
 
 
Lågt 

Kombinerad 
aerob och 
styrkeökande 
träning, balans 
övningar och 
stretching.  

Fall serie 4 2 ns ns 

Romberg et 
al. (2004) 
 
 
 
 
Medelhögt 

Progressiv 
styrke- och 
konditions 
träning 
kombinerat/ 
förbättra 
rörlighet. 

Kontrollerad 
studie 

47 träning. 
48 kontroll. 

6  ns Signifikant 
förbättrad 
rörelseförmåga/ 
gånghastighet 

Surakka et 
al. (2004) 
 
 
 
 
 
Högt 

Progressiv 
styrke- och 
konditions 
träning 
kombinerat/ 
effekter på 
uttröttbarheten 
vid träning. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

47 träning. 
48 kontroll. 

6   ns Förbättrad 
uthållighet och 
minskad 
uttröttbarhet i 
lårmuskulatur. 
Signifikans hos 
kvinnor. 
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van Sint Annaland och Lord gjorde 1999 en single case-studie på konditionsträning och 

styrketräning på en person med MS. Personen i frågade själv efter att få träna på ett gym och 

man utformade ett träningsprogram åt henne. På detta gjorde man en mindre studie och innan 

träningsperioden på fem månader började så testade man balans, muskelfunktion i nedre 

extremiteter samt gånghastighet. Man testade personen i studien under vecka 1,6, 13 och 22 

vilket gav en bra uppfattning om personens utveckling. Redan efter sex veckor kunde man se 

tendenser till förbättring. Tyvärr påverkades studien av att testpersonen efter halva studietiden 

fick ett skov som kraftigt nedsatte funktionen. Vid tester vecka 13 hade samtliga testresultat 

utom de för benfunktion försämrats. Man fortsatte dock sin studie och vid de avslutande 

testerna under vecka 22 var 5 av 6 testvärden förbättrade jämfört med startvärdena.  

 

Hale, Shou, Piggot, Tumilty och Littman (2003) har i sin studie på fyra olika fall, alla med 

milda till moderata former av MS enligt EDSS, studerat effekterna av ett åtta veckors 

kombinerat träningsprogram där styrketräning, gångträning på olika underlag och i trappor, 

cykelträning och stretching ingår. Vid studiens slut hade samtliga deltagare förbättrat balans, 

rörlighet och förflyttningshastighet. Konditionsträningen hade resulterat i bättre uthållighet 

och kondition. Vad det gällde styrka i låren fann man genomsnittliga förbättringar på 31 % 

(0%-68%) vid mätningar av den maximala isometriska kraften i 40 graders vinkel på båda 

benen. Samma testmetod användes även på m.quadriceps femoris och även här fann man 

förbättringar överlag (567 % som mest) men även en del försämrade resultat som mest 41 % 

försämring i maxkraft. Den genomsnittliga ökningen för m.quadriceps femoris maximala kraft 

blev 73,2 %. 

 

 

Surakka, Romberg, Ruutiainen, Aunola, Virtanen och Karppi har vid Masku Neurolgical 

Rehabilitation center genomfört två studier under 2004 där man utvärderar effekterna av ett 

sex månaders träningsprogram. Surakka et al (2004) studerade träningsprogrammets effekt på 

uttröttbarheten och fann signifikanta positiva effekter på kvinnornas utröttbarhet jämfört med 

kontroll grupp, för män fann man inte samma effekt men ändå en viss tendens till förbättring. 

Surakka et al tror att träningen har givit bättre resultat på kvinnorna då dessa har bättre 

funktion än männen generellt. Kvinnorna i studien har också ngt långsammare progredigering 

än männen (lika lång tid med sjukdom men lindrigare symptom).  Man tror också att 

träningen fungerar bättre på patienter med lindrigare symptom och att dessa orkar träna mer 
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och intensivare. Detta återspeglades också i ett högre deltagande och bättre disciplin hos 

kvinnorna. 

 

I Romberg et al (2004):s studie fann de att ett sex månaders träningsprogram med successivt 

ökande styrketräning samt aerob träning hjälpte personer med MS. Man testade framförallt 

gånghastighet och styrka i nedre extremitet och uthållighet i övre extremitet. Gångtesten var 

ett 7,62m och ett 500m test. Vid 500m testet mätte man även tiden på första och sista 50 

metrarna. Vid samtliga mätningar på gånghastighet fann man förbättringar i träningsgruppen 

och på samtliga test utom testet på sista 50m var förbättringarna signifikanta jämfört med 

kontrollgruppen. Vid mätning av styrkan fann man också förbättringar hos träningsgruppen. 

Dessa förbättringar var klart högre procentuellt än hos kontrollgruppen men inte så pass 

mycket bättre att signifikans föreligger. Detta menade man kunde bero på att träningsformen 

och mätmetoden skiljer sig från varandra och att man förbättrar främst det man tränar. Därför 

borde man, om man som i studien mäter förändringar i maximal isometrisk knä-muskel 

styrka, träna just för att förbättra denna. I den här studien tränade man istället dynamiskt. 

Uthålligheten i övre extremitet mättes i antalet repetitioner med lyft av vikt med båda 

armarna. Detta test gav ett positivt resultat som dock inte förklaras eller redovisas i studien. 

Dock menade man att det positiva resultatet stärkte tesen att man bör träna på samma sätt som 

man testar då man gjorde det på övre extremiteten.  

 
Vid de fyra kvarvarande studierna görs interventionsstudier i form av muskeluppbyggande 

träning av de uthålliga muskelgrupperna som används vid respiration och de i bäckenbotten. 

I tre av dessa studier visades att träning under 10-12 veckor av respirationsmuskulatur 

signifikant ökande muskelstyrkan genom andningsträning mot motstånd. Två av studierna 

visade en kvarstående effekt av träningen på minst en månad. I dessa tre mättes tyvärr inte 

effekter på funktionsnivå. 

Den fjärde fann även den en kvarstående effekt av muskelträning men då i kombination med 

el-stimulering och i bäckenbottens muskulatur. Här fann man också en signifikant minskad 

inkontinens efter sex månader av träning vilket var målet med studien. 

 

Vid mätning av styrkan i respirationsmuskulturen samt förändringar av densamma används 

ofta Pi/Pe-max som mätmetod. Dessa förkortningar står enligt Klefbeck och Nedjad (2003) 

för maximalt expiratoriskt/inspiratoriskt tryck (pressure). 
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Tabell. 2.3 Styrketräning för respirationsmuskulatur och bäckenbotten                              
Artikel: 
Författare 
 
 
 
Bevisvärde 

Träningstyp 
/mål 

Kontroll 
förfarande 

Antal 
deltagare 

Duration
(M) 

Signifikanta 
effekter på 
muskelstyrkan 

Vilka 
långtids 
effekter 
finner man 
på muskel 
styrkan 

Signifikant 
effekt på 
funktions 
nivå 

Smeltzer et 
al. (1996) 
 
 
Lågt 

Expiratorisk 
muskelträning / 
stärka 
utandnings 
muskulatur  

Randomisera
d kontrollerad 
studie 

10 träning. 
5 kontroll. 

3  Signifikant ökad 
muskelstyrka. 

 - - 

Klefbeck et 
al. (2003) 
 
 
Medelhögt 

Inspiratoriska 
muskler  
 /stärka resp. 
muskulaturen 
och öka PiMax. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie 

7 träning.   
8 kontroll.  

2,5 Signifikant ökad 
muskelstyrka i 
respirations 
muskulaturen 

Effekten 
kvarstår efter 
1 månad. 

  - 

Gosselink 
et al. 
(2000) 
 
 
 
 
 
 
Medelhögt 

Respiratorisk 
muskelträning 
vid svår 
MS/utvärdera 
effekten av 
styrkeökning på 
respiration, host 
effektivitet och 
funktionellt 
status 

Randomisera
d kontrollerad 
studie 

9 träning.     
9 kontroll. 

3  Signifikant ökad 
muskelstyrka i 
respirations 
muskulaturen 
vid Pimax. 
Pemax endast 
tendens 

efter 3 
månader är 
signifikansen 
borta på två 
av tre 
mätningar. 

 - 

Vahtera et 
al. (1997) 
 
 
Medelhögt 

Bäckenbotten 
träning med 
hjälp av el 
stimuli/minskad 
inkontinens. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 

40 träning. 
40 Kontroll. 
30 män 
och 50 
kvinnor  

6  Signifikant ökad 
kontraktionsstyr
ka och 
uthållighet.  

 - Signifikant 
minskad 
inkonti 
nens 

 
 
Smeltzer, Lavietes och Cook (1996):s studie på expiratorisk träning visade att 

träningsgruppen hade en signifikant förbättring i Muskelstyrka mätt med Pemax jämfört med 

kontrollgruppen efter träningsperioden. Smeltzer et al (1996) menade att detta var ett bra 

resultat då expiratorisk muskelstyrka åtminstone delvis försämras på grund av sjukdomen. 

Dock är muskelsvaghet bara en del av problemet och författarna underströk att man behöver 

forska ytterligare i om ökad muskelstyrka kan förbättra andra funktioner som host-effektivitet 

och minska risken för komplikationer vid andningssvårigheter för dessa personer.  

 

Gosselink et al (2000): s studie på respiratorisk muskelsvaghet och muskelträning vid MS 

fann att den expiratoriska muskelstyrkan är mer påverkad på rullstolsbundna personer med 

MS än den inspiratoriska. Detta menade man beror på användandet av magmuskulaturen vid 

expiratorisk andning. Man fann också att expiratorisk respirationsmuskelstyrka var signifikant 

relaterat till FVC, host-effektivitet och funktionell status. Detta kan vara bra att ha i åtanke när 
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man tittar på resultaten av del två i deras studie som visar att expiratorisk 

respirationsmuskelträning tenderade att förbättrar den expiratoriska muskelstyrkan och den 

inspiratoriska. Man fann också signifikans för en förbättrad hosteffektivitet, både objektivt 

som subjektivt upplevd, vilken kvarstod efter tre månader. 

 

Klefbeck et al (2003) fann i sin studie att signifikans föreligger för inspiratorisk 

respirationsmuskelträning efter en 10 veckors träningsperiod med träning två gånger varannan 

dag. De menar att tendenser på ökad expiratorisk muskelstyrka också kan ses men dessa 

resultat var ej signifikanta. Träningen påverkade dock inte övrig respirationsfunktion. 

Klefbeck et al kunde inte heller se någon förändring i EDSS och FSS scorer efter 

träningsperioden.  

 

Inkontinens, ett vanligt symptom hos personer med MS, beror på att sjukdomen försvagar 

muskulaturen och försämrar uthålligheten vilket gör läckage till ett vanligt problem. Träning 

bäckenbottenmuskulaturen på patienter med andra neurologiska sjukdomar har enligt Vahtera, 

Haararnen, Ruutiainen, Viramo-Koskela. (1997) gett effektiva resultat men någon studie på 

MS patienter har inte gjorts tidigare. Deras studie på el-stimulerande muskelträning 

tillsammans med traditionell bäckenbottenträning visade att maximal kontraktionskraft och 

uthållighet i bäckenbotten signifikant ökade efter bara sex behandlingar med el-stimuli. 

Inkontinenssymptom visade sig också minska signifikant i träningsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Efter vidare träning under sex månader på egenhand med övningar för att 

stärka bäckenbotten visade uppföljningen att symptomen försvann helt eller minskade.  Man 

menar att el- stimuleringen gav en lättare väg in i bäckenbotten träningen då 

försökspersonerna lärde sig hitta muskulaturen med hjälp av den. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Intentionen med min studie var från början att undersöka vad man vet om styrketräningens 

effekter på muskelstyrkan vid Multipel Skleros. Ursprungstanken var att endast studera 

studier på styrketräning. Eftersom författaren endast fann sju studier på detta område har 

studien utökats till att innefatta studier som har styrketräning som en del av behandlingen. 

Dessutom har författaren valt att titta på vad dessa studiers behandling hade för effekt för den 

allmänna funktionen. Vid litteratursökningen har endast fem databaser använts vilket kanske 

kan ses som lite för få då resultatet blev ett litet antal artiklar. Dock anser författaren att 

ytterligare databaser eller sökord inte hade hjälpt. De träffar som funnits har i många fall 

hittats på två eller fler databaser. Sökning på ytterligare databaser hade troligtvis gett samma 

artiklar om igen. Artikelbeståndet på området jag valt att studera verkar helt enkelt inte vara 

större. Valet av sökord i den slutliga sökningen utformades efter vad som gett resultat i den 

första ofullständiga sökningen från 05 10 25. Strength training t.ex. visade sig vid 

provsökningen ge alltför irrelevanta resultat för att inkluderas i den redovisade sökningen från 

2005-11-15. Multiple sclerosis låg som grund i varje sökning för att man då sorterar bort 

artiklar på andra åkommor. 

 

Flertalet av de artiklar som studerats har enligt denna studies mätmetod ett minst medelhögt 

bevisvärde. Granskningen av bevisvärdet är väldigt grov och skulle ha kunnat göras mer 

ingående. Dock är sådana granskningar i många fall väldigt mycket upp till författarens 

bedömning av studierna, likaså min, vilket kan ses som en svaghet i studien. 

Evidensgranskningen är genomförd helt enligt SBU:s kriterier och artiklarnas bevisvärde 

bedömdes väldigt grovt men ändå enligt SBU. 

 

Resultatdiskussion 

I min studie har jag delat upp resultatet i tre olika sektioner. Dessa sektioner behandlar olika 

vinklingar av styrketräning och man har olika metoder och varianter av styrketräning i nästan 

samtliga studier. Dock finns en gemensam nämnare för alla studier och det är att man i alla 

fall använder en styrketräningsform som främst förbättrar uthållighetsstyrkan. 

 

Litteraturstudien som gjordes av Reitberg et al (2005) behandlade främst allmän träning med 

styrkemoment inkluderat och dess resultat på allmän funktion.  



 18

Denna översiktsstudie visade att träningsterapi med blandade träningsformer ger förbättringar 

i isometrisk styrka, fysisk kapacitet och balansrelaterade vardagliga uppgifter t.ex. 

förflyttningar. Studien är väl genomförd men resultatet är svårt att vinna något annat värde ur 

än att det är bra för MS-patienter att röra på sig.  

För att kunna dra några slutsatser om styrketräningens effekter på funktionen måste fler 

studier på detta göras. Samtidigt bör man fastslå vilka mätmetoder som skall användas för 

vilken effekt då det idag föreligger för stora olikheter i studierna för att en slutsats av högt 

evidensvärde skall kunna dras. Tendenser för förbättring av funktion vid styrketräning 

förekommer. Framförallt finner man tendenser vid mätningar på gånghastighet, förflyttning 

och balans.  

 

Resultatet av de tre studierna med styrketräningsintervention ger tydliga indikationer på att 

styrketräning kan förbättra styrkan i muskulaturen hos personer med MS. Dock är det lite 

oklart vad som menas med styrketräning. I alla tre studier tränade man på olika sätt. Samtliga 

studier hade 8 veckors träning som intervention men övningarna var inte de samma vilket gör 

det svårt att jämföra dem mot varandra. Harvey et al (1999) fann ingen signifikans för sina 

resultat medan White et al (2004) och DeBolt et al (2004) fann signifikans för sina. Harvey et 

al (1999) fann dock positiva resultat för styrketräning beträffande muskelstyrka och bristen på 

signifikans kan bero på studiemodellen med tre träningsgrupper. Man jämförde alltså inte 

styrketräning med icke-träning utan också mot en träningsgrupp med konditions- och 

rörlighetsträning. Detta kan vara en anledning till det mindre positiva resultatet eftersom även 

konditionsträning har en muskeluppbyggande effekt på en helt otränad person vilket patienter 

som haft MS under en längre tid ofta är. 

 

Surakka et al (2004) hade i sin studie en tes om att resultatet blir bättre om testmodell och 

träningsövningar påminner om varandra. Några indikationer på detta kunde inte ses i 

studierna på enbart styrketräning då man inte gjorde sådana jämförelser. Samtliga studier  

använde helt olika sätt att testa styrkan. Jag anser ändå att tesen är värd att testa i en större 

studie då det kan vara värdefullt för framtida behandling med styrketräning vid MS. Harvey et 

al (1999); White et al (2004) och DeBolt et al (2004) har gemensamt att de alla uppnått ökad 

styrka i muskulaturen på sina testpersoner. Dessutom har samtliga fått positiva effekter på 

förflyttning och rörlighet, om än icke signifikanta, vilket ger en ytterligare anledning att träna 

styrketräning vid MS.  
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Även i kombination med annan träning har styrketräning gett resultat. Av de fyra studier jag 

granskade hade två styrkeökning som mål tillsammans med förbättrad rörelseförmåga. Hale et 

al (2003) och Romberg et al (2004) fann båda styrkeökningar men fick inte fram signifikanta 

resultat jämfört med kontrollgrupp. Hale et al: s resultat av styrkeökning blir även lite 

missvisande då man mätte procentuell förbättring med så få deltagare som fyra. I detta fall 

uppvisade en testperson en 567 % ökning av sin muskelstyrka i m.quadriceps under en 8 

veckors period vilket gav en väldigt stor genomsnittlig ökning procentuellt i gruppen. Den 

skulle kunna ha berott på att testpersonen hade väldigt svårt att aktivera muskeln vid base-line 

mätningarna. 

 

van Sint Annaland et al: s studie (1999) fick ett mycket speciellt resultat då den enda 

testpersonen  under studien fick ett skov som kraftigt sänkte hennes kapacitet under en period 

av studien. 

Vad man kunde se i denna studie var att testpersonen innan skovet hade en liten uppgång i 

kapacitet och mobilitet och att denna uppgång, som försvann under skovet, återkom och till 

och med blev något bättre. Detta kan vara en indikation på att styrketräning både förbättrar 

styrkan i muskulaturen och påskyndar återhämtningen efter ett skov. 

  

Samtliga fyra kombinationsstudiers positiva resultat är svåra att värdera vad det gäller 

funktion då man inte kan se vilken träning som ger vad. Brown et al (2005) konstaterade i sin 

studie att allmän fysisk träning ger positiva effekter på personer med MS. Eftersom det redan 

är konstaterat att de andra komponenterna i dessa studiers träningsprogram ger effekt så måste 

man göra studier på träningsprogram där programmen är likadana i allt utom att det ena har 

ett tillägg på styrketräning. Först då kan man se den skillnad styrketräningen gör. Av de 

studier som jag har granskat så gav bara två (Hale et al, 2003 och Romberg et al, 2004) en 

tydlig indikation på att muskulär uppbyggnads träning ökar styrkan vid MS, vilket egentligen 

inte betyder någonting då signifikans måste föreligga för att effekten skall kunna vara 

trovärdigt. 

 

Studierna på träning av respirationsmuskulatur gav alla signifikant förbättrade värden på 

styrkan i muskulaturen. Muskelkraften kan alltså förbättras i personer med MS muskulatur. 

Två av dessa studier visade också att en kvarstående effekt kunde uppnås vilket ingen annan 

studie gjorde. De studier som fanns på styrketräning hade generellt bristen att de inte följdes 

upp efter en viss period. Endast en studie gjorde en uppföljning av effekterna efter tre 
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månader eller mer även om en del studier uttryckte ett intresse av det. Data från uppföljning 

skulle kunna vara av stort värde om man vill utvärdera långvariga effekter av behandlingen. 

 

I studien på bäckenbottens muskulatur såg att muskelstyrkan kunde förbättras så att 

inkontinens hos test personerna försvann. Ett intressant fynd i denna studie var att el-

stimulering var till god hjälp när testpersonerna hade svårt att kontrollera och viljemässigt 

kontrahera muskulaturen. I denna studie var samtliga resultat positiva och signifikanta vilket 

gör att det kan föreligga ett högt bevisvärde för deras behandlingsmetod. Efter ytterligare 

studier kan behandlingen nå en hög evidensnivå. 

 

De effekter på funktionen som kunde ses i min studie var framförallt en signifikant förbättrad 

förflyttning mellan två punkter. Studierna på nedre extremitet gav goda resultat i framförallt 

på gånghastighet och förflyttning stol till stol, ett så kallat up-and-go test. Samma resultat 

kunde ses vid styrketräning i kombination med aerobträning. I dessa studier förelåg också 

signifikans för minskad uttröttbarhet och förbättrad uthållighet. I kombinationsstudierna såg 

man dessutom en god effekt på balans och energi vilket man inte såg i studierna på enbart 

styrketräning. Dessa resultat var dock inte signifikanta. 

 

Studier av styrketräning för patienter med MS visar alltså generellt ett positivt resultat på 

såväl muskelstyrka som på den fysiska prestationsförmågan och funktionsnivån. Dock gör 

bristen på signifikans och antal studier det svårt att få trovärdiga resultat i min studie. För 

respirationsmuskulatur föreligger dock mycket goda resultat och detta skulle kunna ge en hög 

evidens. Även vid styrketräning av nedre extremitet finns tydliga indikationer på att 

styrketräning är bra för patienten både vid ökande av muskelstyrka och förbättrande av 

funktion som t.ex. förflyttningar och gånghastighet. 

 

Med denna studie skulle författaren gärna vilja stödja styrketräning som behandlingsmetod 

vid MS. Enligt SBU: s riktlinjer föreligger evidensstyrka 3 (måttlig evidens) för att 

styrketräning ger en ökad styrka i muskulaturen vid MS.  

Framförallt ger studierna på respirationsmuskulatur signifikanta positiva effekter men även 

studier på extremitetsmuskulatur har gett effekter som är signifikant positiva. 

Ytterligare studier av hög till medelhög kvalitet hade kunnat leda till en hög evidensstyrka. 
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Kombinerad träning gav inga förbättringar på styrkan i denna studie. Viss signifikans för 

funktion kunde ses men inte tillräckligt för att nå någon evidensstyrka.  

Användandet av el-stimulering för att påverka muskler fanns det endast en studie på. Denna 

kan endast ge en indikation på att el-stimulering hjälper MS patienten att aktivera muskeln 

samt att el-stimulering och träning av bäckenbotten ger minskad inkontinens. Om det gjorts 

ytterligare studier hade den behandlingsformen dock kunnat nå hög evidensstyrka. 

 

Att inga negativa resultat vid styrketräning hittats ser jag som en uppmuntran till fler studier 

på området. Det ser i alla fall ut som att inga hinder föreligger för styrketräning.  

Dock kan det vara så att studier med negativa effekter helt enkelt inte har publicerats.  

Faran med styrketräning har tidigare ansetts vara ökad uttröttbarhet och starkare 

utmattningssymptom. I nuvarande studier har inga sådana effekter redovisats. Dock har ingen 

studie gjort uppföljningar på t.ex. 3 eller 6 månader vilket gör att man inte kan se den 

långsiktiga effekten av träningen. Man vet alltså inte i dagsläget om eventuella symptom 

uppstår och vad en periods träning betyder efter 6 månader. Många studier utrycker intresset 

för uppföljning men det genomförs aldrig i någon större utsträckning. 

Eftersom de studier som gjorts främst använder sig av uthållighetsträning så kan jag bara 

avgöra att detta inte verkar ha några negativa effekter på personer med MS. 
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Konklusion 

Författaren anser att ytterligare interventionsstudier på effekter av styrketräning skulle ha 

behövts för att kunna styrka evidens för muskeluppbyggande träning som behandlingsmetod 

vid MS. Måttlig evidens (styrka 3) förelåg för muskeluppbyggande träning av respirations 

muskulatur samt för effekter på funktion vid kombinerad muskelträning och 

konditionsträning. Framförallt behövs fler studier på effekter i extremitetsmuskulaturen och v 

på armarnas och bålens muskulatur. Att man till en början väljer benen är dock förståeligt då 

dessa har större inverkan på funktionen hos personer med MS. I alla fall med de mätmetoder 

som används idag.  

 

Även vid träning för respiration respektive bäckenbotten behövs minst ytterligare en 

träningsstudie till vardera muskelgrupp som har samma mål och träningsmetod som de fyra 

som redan är gjorda. Då kan en bra slutsats dras. Kombinationsträningen är som koncept 

väldigt svårt att utvärdera och här måste klarare riktlinjer finnas för vilka mätmetoder och test 

som skall användas fastslås.  

 

Vad författaren funnit i studien är att mycket pekar på att uthållighetsstyrketräning har positiv 

effekt och väl värt att fortsätta studera noggrant. Helst ska de studeras välstrukturerat och med 

ordentliga uppföljningar efter minst 6 månader. Om de resultat som funnits i denna studie 

överensstämmer på de nya studiernas fynd kan muskulär uppbyggnadsträning bli en viktig del 

i rehabiliteringen för personer med MS. 
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