FORSKNINGSPROJEKT
- betydning af fysisk aktivitet og træning tidligt i sygdomsforløbet
I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, regionale sklerose-klinikker og en række lokalt
oprettede ”træningscentre” igangsættes et forskningsprojekt undersøgende betydningen af fysisk
aktivitet og træning tidligt i sygdomsforløbet hos personer med sklerose.
Kort om projektet

Fysisk aktivitet og træning har vist sig sikker og effektiv som behandlingsform i
forbindelse med en række skleroserelaterede symptomer. Tiltag med fysisk aktivitet og
træning igangsættes dog ofte først senere i sygdomsforløbet, når symptomerne har
indtruffet. Den nyeste forskning peger imidlertid på, at der kan være mere direkte
sygdomsmodificerende effekter af fysisk aktivitet og træning. Samtidig peger medicinsk
forskning på, at der er et særlig effektivt ”behandlingsvindue” tidligt i sygdomsforløbet.
Det er endnu ikke undersøgt hvorvidt dette også gælder de positive effekter af fysisk
aktivitet og træning.
Formålet med dette projekt er derfor, at undersøge effekterne af henholdsvis et
undervisningsprogram vedrørende fysisk aktivitet og træning, og et superviseret
træningsprogram på: sygdomsaktivitet, samt fysisk og kognitiv kapacitet.

Test og undervisning:

Træning:

Sektion for Idræt, Aarhus Universitet
Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C

Én af følgende lokale
”træningsstationer”:
-

”Vi ved, at der er en
masse positive effekter af
at være fysisk aktiv og
træne – og med dette
projekt håber vi, at kunne
give personer med
sklerose en chance for selv
at gøre en indsats for at
begrænse sygdomspåvirkningen”
- Projektansvarlig,
Morten Riemenschneider

Sektion for Idræt, Aarhus
VIA University College, Holstebro
UC Syd. Haderslev
Syddansk Universitet, Odense
UC Syd, Esbjerg

Hvem kan deltage?
Hvis du er diagnosticeret med attakvis sklerose indenfor de seneste 2 år, og er mellem
18 og 60 år gammel, så kan du deltage i projektet. Du må dog ikke lide af andre
sygdomme der forhindrer deltagelse i hård fysisk aktivitet, eller være gravid.

Hvad indebærer deltagelse i projektet?

Ved deltagelse i projektet bliver du ved lodtrækning placeret i én af to træningstiltag af
hver 1 års varighed: enten et undervisningsforløb vedrørende fysisk aktivitet og
træning, eller et superviseret træningsforløb.
Uge 0
Indledende tests

Uge 24
Midtvejs tests

Uge 48
Afsluttende tests
tests

Undervisningsforløb

Inklusion
Superviseret træning

Kan jeg ikke selv vælge gruppe?

Nej, desværre! Resultaterne fra dette projekt kan forhåbentligt danne baggrund for
optimering af den nuværende kliniske praksis, og for at kunne give det mest retvisende
billede af effekterne af de forskellige trænings-tiltag, så skal tildelingen ske ved
lodtrækning. Begge tiltag kommer til at tage udgangspunkt i de gældende anbefalinger
på området.

Hvad testes?
Forsøget indledes og
afsluttes med en testdag
på Sektion for Idræt.
Hver testdag varer ca. 2
timer og omfatter måling
af:
- Kondition
- Kognitiv funktion
- Gangfunktion
- Spørgeskemaer
De første 82
forsøgspersoner vil
ligeledes gennemgå:
- Blodprøver
- MR-skanning på MRcentret ved Aarhus
Universitetshospital,
Skejby

Indhold af de to træningstiltag

Begge interventioner har til hensigt at undersøge effekterne af fysisk aktivitet og træning tidligt i sygdomsforløbet hos
personer med sklerose.
Fysisk træning bliver for nuværende primært brugt som symptombehandling – altså først når symptomer og
funktionsnedsættelser viser sig.
Dette forskningsprojekt har til formål at skabe indsigt i hvordan forskellige træningstiltag tidligt i sygdomsforløbet
påvirker sygdomsforløbet hos personer med sklerose.
Undervisningsforløbet vedrørende fysisk aktivitet og træning består af 4 undervisnings-sessioner på Sektion for Idræt,
fordelt over det år forløbet varer. Undervisningen vil bl.a. indeholde informationer om positive effekter af træning,
præsentation af gældende anbefalinger, samt introduktion til forskellige træningstyper, og vil blive afholdt ved
projektansvarlig og PhD studerende Morten Riemenschneider, der er træningsfysiolog og specifikt arbejder med
træning og rehabilitering indenfor neurologiske sygdomme. I starten, midtvejs, og til slut i undervisningsforløbet vil dit
fysiske aktivitetsniveau blive målt ved montering af et accelerometer (avanceret skridttæller) på låret i en periode på 7
dage.
Forløbet med superviseret træning indebærer 2 gange ugentlig træning i 48 uger, fordelt over det år forløbet varer.
Træningen der skal udføres kommer til at bestå af konditionstræning (løbebånd, cykel-ergometer, ro-maskine eller
cross-trainer). Træningen vil være planlagt af projektansvarlig og PhD studerende Morten Riemenschneider, der er
træningsfysiolog og specifikt arbejder med træning og rehabilitering indenfor neurologiske sygdomme. Træningen
kommer til at være intervalpræget og i et progressivt forløb.

Økonomi

Der godtgøres for dokumenterede transportudgifter i forbindelse med testdage (og
eventuelle undervisnings-sessioner) på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet og på
MR-centret ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Der kan ikke ydes støtte til
transport til/fra træning.

OBS!

Deltagelse i dette projekt er frivilligt, og kan afbrydes når som helst. Projektets
aktiviteter er i addition til standard behandling, og din deltagelse vil således ikke
have nogen indflydelse på din behandling hos den sklerose-klinik du er tilknyttet.
Alle aktiviteter i forbindelse med dette projekt er tidligere blevet anvendt i
forbindelse med personer med sklerose, og har vist sig sikkert. For uddybning af
risikoprofilen henvises til den uddybende skriftlige deltagerinformation der kan
rekvireres ved kontakt til forsøgsansvarlig, Morten Riemenschneider.

Kontakt
Hvis du:
- vil vide mere om projektet
- har spørgsmål om deltagelse
- ønsker at deltage
så kontakt endelig forsøgsansvarlig:

Morten Riemenschneider
mori@ph.au.dk
22855185
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