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Den lange version – evt. oplagt til mail: 

 

Hvordan påvirker styrketræning og balancetræning gangfunktionen og trætheden hos personer med MS? 

 

Deltagere til træningsprojekt søges!  

Denne invitationen har være udsendt et par gange over de sidste to år. Når den nu kommer igen - for sidste 

gang - er det fordi der fortsat savnes deltagere der har lyst og mulighed for at indgå i et 10 ugers 

træningsforløb ved en lokal fysioterapi. Projektet er en del at et ph.d.-studie og afvikles i samarbejder med 

lokale fysioterapeuter, de regionale Sclerose-klinikker og Aarhus Universitet. 

 

Problemer med gangfunktion, balance og træthed er for mange velkendte symptomer. Fysisk træning lader 

til at have en positiv indvirkning, men hvordan skal der trænes? Dette projekt undersøger påvirkningen af 

henholdsvis styrketræning og balancetræning.  

Træningen afvikles i små hold ved lokale fysioterapi-klinikker. Deltagere skal ved indledning og afslutning en 

tur til Aarhus Universitet hvor gangfunktion, balance, styrke mm. undersøges.  

 

Til opstart af træning i dette foråret søges deltagere der opfylder følgende kriterier: 

 Du skal have diagnosen Multipel Sclerose  

 Du skal være over 18 år 

 Du skal have påvirket gangfunktion og/eller balance. 

 Du skal kunne træne to gange om ugen i 10 uger hos en fysioterapeut. 

 Du skal kunne komme til en indledende og en afsluttende undersøgelse på Aarhus universitet 

 Du er medicinstabil 

 Du har ikke haft et sygdomsattak idenfor de sidste 8 uger 

 

Der søges fortrinsvis personer med en beskeden træningsaktivitet der enten ønsker at kommer i gang med 

at træne eller ønsker at træne lidt mere end de allerede gør.  

Hvis du er interesseret i at deltage og gerne vil høre mere om muligheder for at være med, bedes du 

kontakte den projektansvarlig fysioterapeut Jacob Callesen på: Mobil: 87552330 eller Mail: jlcl@ph.au.dk  

Informationsfolder kan også ses på https://www.facebook.com/MS-styrke-og-balance-

474604536068747/  (Facebook er kun til orientering da al personlig kommunikation skal ske via mail og 

telefon)   

Med venlig hilsen 

Jacob Callesen - Projektansvarlig, Fysioterapeut, Ph.d. stud.  

Sektion for Idræt, Aarhus Universitet 

Tlf. 87 55 23 30 

E-mail: jlcl@ph.au.dk 
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Den korte version – evt. oplagt til facebook: 

 

 

Gangfunktion og træthed 

Så søges der igen deltagere til et forskningsprojekt om balancetræning og styrketræning.  

Ved deltagelse gennemføres 10 ugers træning (2 x uge) ved lokale fysioterapi-klinikker samt indledende og 

afsluttende undersøgelser ved Aarhus universitet.  

 

Er du interesseret i at være med eller blot høre mere, så kan du læse mere via nedenstående links eller ved 

at kontakte projektansvarlig Jacob Callesen: mobil: 87 55 23 30 eller jlcl@ph.au.dk. 

 

- https://scleroseforeningen.dk/nyhed/hvordan-p%C3%A5virker-styrketr%C3%A6ning-og-

balancetr%C3%A6ning-gangfunktionen-og-tr%C3%A6theden-hos-personer-med  

- https://www.facebook.com/MS-styrke-og-balance-474604536068747/  

 

mailto:jlcl@ph.au.dk
https://scleroseforeningen.dk/nyhed/hvordan-p%C3%A5virker-styrketr%C3%A6ning-og-balancetr%C3%A6ning-gangfunktionen-og-tr%C3%A6theden-hos-personer-med
https://scleroseforeningen.dk/nyhed/hvordan-p%C3%A5virker-styrketr%C3%A6ning-og-balancetr%C3%A6ning-gangfunktionen-og-tr%C3%A6theden-hos-personer-med
https://www.facebook.com/MS-styrke-og-balance-474604536068747/

