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Gangtræning
Hvad gavn har personer med multiple sklerose af det?

o Introduktion - hvad er gang?
o Effekten af gangtræning

specifikt for personer med MS

o Hvordan skal jeg gangtræne?



Evolutionsperspektiv

Gang er en af de vigtigste funktioner vi besidder som mennesker

Simonsen 2011
Dan Med J

Sousa et al. 2017
Cell

Raichlen & Polk 2013
Proc R Soc B



Evolutionsperspektiv

Gang er en af de vigtigste funktioner vi besidder som mennesker

30 15 0.5 millioner år siden

Den ‘avancerede’ hjerne
udviklede sig mens vi bevægede os
rundt og jagtede sabeltigre…

Hjernen

Simonsen 2011
Dan Med J

Sousa et al. 2017
Cell

Raichlen & Polk 2013
Proc R Soc B



Multipel sklerose perspektiv

Gang er en af de vigtigste funktioner vi besidder som mennesker

… specielt gældende for personer med MS

Green et al. 2017
Mult Scler J Exp Transl Clin

Heesen et al. 2018
Acta Neurol Scand

Hobart et al. 2001
Brain

LaRocca 2011
Patient

40-75% af alle personer med MS 
angiver nedsat gangfunktion

Vurderes som et af de mest
begrænsende symptomer…



Hvad er vigtigt for gangfunktion?

Hjernen
Nervesystem

Størrelse (motoriske centre etc)

Funktion (styring af / interaktion med muskler)

Hjertet
Kredsløbet

Størrelse (hjerte, karforsyning etc)

Funktion (ilt optag / leverance etc)

Muskulatur
benene

mave/ryg

Størrelse

Funktion (muskelkraft, energiomsætning etc)

Takakusaki 2017
Movement Disorders

Moon et al.  2016
Human Movement Science

Gijbels et al. 2011
Mult Scler J

Taul-Madsen et al. 2019
Mult Scler Relat Disorder

Ramari et al. 2019
Ann Phys Rehabil Med

Rocca et al. 2017
Front Neurosci

Fritz et al. 2017
Neuroimage Clin



Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Hjernen
Nervesystem

Størrelse (motoriske centre etc)

Funktion (styring af / interaktion med muskler)                         

Hjertet
Kredsløbet

Størrelse (hjerte, karforsyning etc)

Funktion (ilt optag / leverance etc)

Muskulatur
benene

mave/ryg

Størrelse

Funktion (muskelkraft, energiomsætning etc)

Gangtræning, 10 uger
Chaves et al. 2020   pilot studiectrl

Front Neurol

Gangtræning, 8 uger
Willingham et al. 2019   

pilot studiectrl

Int J MS Care

Gangtræning, 12 uger
Sandroff et al. 2018   pilot studiedeltagere

Mult Scler J Exp Transl Clin

Gangtræning (op/ned), 4 uger
Samaei et al. 2016   

pilot studiectrl

Int J MS Care

Gangtræning, 10 uger
Chaves et al. 2020   pilot studiectrl

Front Neurol

Gangtræning, 12 uger
Sandroff et al. 2018   pilot studiedeltagere

Mult Scler J Exp Transl Clin



Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Samaei et al. 2016   
pilot studiectrl

Int J MS Care

-10% hældning

+10% hældning

Hjernen
Nervesystem

Muskulatur
benene

mave/ryg

Hjertet
Kredsløbet

4 uger, 3 sessioner/uge, 30 min/session
Enoka 1996

J Appl Physiol

Garnier et al. 2019
Exp  Brain Res

Personer med MS
King et al. 2018
pilot studiectrl

Mult Scler J Exp Transl Clin



Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Gangfunktion



Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Gangfunktion

7.62 meter gangtest, tid
10 meter gangtest, tid
acceleration

2 min gangtest, meter
6 min gangtest, meter
udholdenhed

Six spot step test, tid
koordination

MS Walking Scale
selvrapportering
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Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Gangfunktion

7.62 meter gangtest, tid
10 meter gangtest, tid
acceleration

2 min gangtest, meter 
6 min gangtest, meter
udholdenhed

Six spot step test, tid
koordination

MS Walking Scale
selvrapportering

ned: 120 m → 160 m   +33%
op: 133 m → 148 m   +11%

ned: 8.7 s → 6.1 s        -30%
op: 7.9 s → 7.0 s        -11%

Samaei et al. 2016   
pilot studiectrl

Int J MS Care

4 uger, 3 sessioner/uge, 30 min/session



Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Gangfunktion

7.62 meter gangtest, tid
10 meter gangtest, tid
acceleration

2 min gangtest, meter 
6 min gangtest, meter
udholdenhed

Six spot step test, tid
koordination

MS Walking Scale
selvrapportering

interval:  353 m → 396 m   +12%
kont:        390 m → 372 m   -5%

DiCaraado et al. 2014
pilot studiectrl

PhD afhandling

4 uger, 8 sessioner i alt       
6min (kontinuerligt)
3x2min (interval)



Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Gangfunktion

7.62 meter gangtest, tid
10 meter gangtest, tid
acceleration

2 min gangtest, meter 
6 min gangtest, meter
udholdenhed

Six spot step test, tid
Koordination

MS Walking Scale
selvrapportering

GENERELT
4-12 ugers indendørs 

gangtræning (løbebånd)

5-20% forbedringer

Øget selvvurderet 
gangfunktion

Udendørs??



Livskvalitet / Velvære (     )

Effekten af gangtræning – hvad ved vi indenfor MS?

Gangfunktion

Træthed (     )
Newman et al. 2007

pilot studiectrl

Mult Scler J

Øvrige sygdomme
Hjertekar, Diabetes, Knogleskørhed, Fedme etc
Kræft, Demens etc

Tidlig død



Effekten af gangtræning – generelt

Saint-Maurice et al. 2020
JAMA

N=4840

Studenski et al. 2011
JAMA

N=34485

samme mønster for mænd



Hvordan skal jeg gangtræne?

GENERELT Dagligdags aktiviteter anbefalet 150 min/uge
hjemmet, haven, indkøb

Fx 10 minutters gåtur efter hvert større måltid

SST, anbefalinger Specifikt for MS

STRUKTURERET For at stimulere (belaste) kroppen kan man 
PLANLAGT ændre på forskellige parametre

Frekvens/Varighed uger, sessioner/uge, varighed/session
Distance kilometer (eller antal skridt)
Intensitet

Hældning løbebånd: % op/ned natur: bakker op/ned
Hastighed løbebånd: tempo           natur: tempo

Underlag natur: asfalt, sti, græs, sand etc.
(stabilitet heraf)

Kontinuerligt fx 12 min gang, moderat tempo
Interval fx 4 x (2 min gang højt tempo, 1 min gang lavt tempo)

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Fysisk-aktivitet---haandbog-om-forebyggelse-og-behandling
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32323606/


Hvordan skal jeg gangtræne?

GENERELLE RÅD

Lav målsætning hvad vil du opnå med gangtræningen
bedre gangfunktion, sundhed generelt, 
socialt samvær etc

Træn med andre find en med nogenlunde samme gangfunktion
assister andre med dårligere gangfunktion

Find dit niveau tag udgangspunkt i hvad du selv kan
er du fx dårligt gående eller oplever hurtigt megen 
træthed, planlæg kortere strækninger du så kan 
gentage

Udfordr dig selv gå med øget intensitet (hældning eller hastighed), 
længere distancer eller på udfordrende underlag
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Spørgsmål



Gangtræning

Hvad viste ‘Gå for livet’ projektet?

Hvordan kommer jeg selv i gang?

fx med dette som mål



Gangtræning

7 ugers gangtræning i lokalområdets natur
5 hold fordelt i hele DK
35 deltagere (27 deltagere gennemført)

Evaluering: 
❑ Spørgeskemaer (MSWS, MFIS, WHO-5)
❑ 6 minutters gangtest
❑ Skriftlig feedback fra deltagere og holdledere

Gangfunktion

Træthed
Trivsel



Trivsel (0-100) N=27

41% steg ≥ 10 point
(klinisk grænse)

7% faldt ≥ 10 point



Træthed (0-84) N=17

71% faldt ≥ 4 point
(klinisk grænse)

0% faldt ≥ 4 point
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7% faldt ≥ 10 point
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Trivsel (0-100) N=27

41% steg ≥ 10 point
(klinisk grænse)

7% faldt ≥ 10 point

Selvrap. gang (0-84) N=27

22% steg ≥ 10.4 point
(klinisk grænse)

0% faldt ≥ 10.4 point

Træthed (0-84) N=17

71% faldt ≥ 4 point
(klinisk grænse)

0% faldt ≥ 4 point

6min gang  N=27

510

592

72% steg ≥ 21.6 meter
(klinisk grænse)

0% faldt ≥ 21.6 meter



Kontinuerlig gang (lette ruter eller svære/balancekrævende ruter)

Gruppe træning

Tid (min)

Uge 1-2 Uge 3-4 Uge 5-7

Gruppe 1 ≤ 399 m 4-2-12-10* 4-2-16-10 4-2-20-10

Gruppe 2 400-550 m 4-2-16-10 4-2-20-10 4-2-24-10

Gruppe 3 ≥ 551 m 4-2-20-10 4-2-24-10 4-2-28-10

Tilsvarer 4.0 km/t og 5.5 km/t cut points opvarm-pause-træning-nedvarm

opvarm-nedvarm kan tilpasses…

*lav 6min gangtest som det første, udelad 6min af træningen

Interval gang (lette ruter eller svære/bakkede ruter)

Individuel træning

Tid (min)

Uge 1-2 Uge 3-4 Uge 5-7

Gruppe 1 ≤ 399 m 4-2 + 3 x (2-1) + 4 4-2 + 4 x (2-1) + 4 4-2 + 4 x (2-1) + 4

Gruppe 2 400-550 m 4-2 + 4 x (2-1) + 4 4-2 + 5 x (2-1) + 4 4-2 + 5 x (2-1) + 4

Gruppe 3 ≥ 551 m 4-2 + 4 x (2-1) + 4 4-2 + 5 x (2-1) + 4 4-2 + 5 x (2-1) + 10*

Tilsvarer 4.0 km/t og 5.5 km/t cut points opvarm-pause-træning(arbejde-aktivpause)-nedvarm

opvarm-nedvarm kan tilpasses…

*lav 6min gangtest som det første, udelad evt nogle af intervallerne
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flere minutter
flere intervaller
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noget 
anstrengende

overskud

anstrengende
snakkegrænse

meget
anstrengende

(kraftigt) 
forpustet



Gangtræning - Hvordan kommer jeg selv i gang?

GENERELLE RÅD

Lav målsætning hvad vil du opnå med gangtræningen
bedre gangfunktion, sundhed generelt, 
socialt samvær, naturoplevelser etc

Træn med andre find en med nogenlunde samme gangfunktion
assister andre med dårligere gangfunktion

Find dit niveau tag udgangspunkt i hvad du selv kan
er du fx dårligt gående eller oplever hurtigt megen 
træthed, planlæg kortere strækninger du så kan 
gentage

Udfordr dig selv gå med øget intensitet (hældning eller hastighed), 
længere distancer eller på udfordrende underlag
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https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Fysisk-aktivitet---haandbog-om-forebyggelse-og-behandling
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32323606/


Gangtræning - Hvordan kommer jeg selv i gang?

Kontinuerlig
fx 12 min gang

(eller 6000 skridt)
moderat tempo

2 min 2 min 2 min 2 min

12 min

Interval
fx 4 x 

2 min gang højt tempo
(eller 1000 skridt)

1 min gang lavt tempo)
(eller 500 skridt)

Noget
anstrengende

Anstrengende

Meget
anstrengende

Forpustet

Kontinuerlig vs Interval gangtræning



INTENSITET
OPLEVET ANSTRENGELSE

Gangtræning - Hvordan kommer jeg selv i gang?

Noget
anstrengende

Anstrengende

Meget
anstrengende

Aktiv pause



Gangtræning - Hvordan kommer jeg selv i gang?

Find en makker (eller flere), og dan jeres egen lille/større gruppe
Kørestolsbrugere er mere end velkomne!

Målsætning: hver især skal nå 16.500 skridt
gruppen skal nå 16.500 skridt (alt tæller)
om du går 100 eller 5000 skridt er underordnet, 
det afhænger af udgangspunkt og målsætning

Aftal 2 træningspas/uge, også for det sociale hvis man er en gruppe
det ‘skubber lettere en ud af døren’

Find noget natur du/I gerne vil se
det ‘skubber lettere en ud af døren’

Læg en simpel træningsplan! HER KOMMER EKSEMPLER… 

Godt formål for alle 
med multipel sklerose
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Gangtræning - Hvordan kommer jeg selv i gang?

❑ Er det for hårdt: skær tiden ned og/eller udelad et interval

❑ Den afsluttende del af træningen (angivet med *) kan skæres ned eller udvides
efter den ‘hårde’ del er overstået vil denne afsluttende del bidrage til øget udholdenhed

Kontinuerlig gang (lette ruter eller svære/balancekrævende ruter)

Tid (min) Anstrengelse

Uge 11-12 Uge 13-14 Uge 15-17 Uge 11-12 Uge 13-14 Uge 15-17

Gruppe 'max 5000 skridt'  

(3-4 km)
4-2-12-10* 4-2-16-10* 4-2-20-10*

noget 

anstrengende
anstrengende anstrengende

Gruppe '16.500 skridt'  

(10-13 km)
4-2-20-10* 4-2-30-10* 4-2-40-10* anstrengende

anstrengende 

→ meget 

anstrengende

anstrengende 

→ meget 

anstrengende

opvarm-pause-træning-nedvarm

Interval gang (lette ruter eller svære/bakkede ruter)

Tid (min) BORG skala

Uge 11-12 Uge 13-14 Uge 15-17 Uge 11-12 Uge 13-14 Uge 15-17

Gruppe 'max 5000 skridt'  

(3-4 km)
4-2 + 3 x (2-1) + 4* 4-2 + 4 x (2-1) + 4* 4-2 + 4 x (2-1) + 10* anstrengende anstrengende

meget 

anstrengende

Gruppe '16.500 skridt'  

(10-13 km)
4-2 + 4 x (2-1) + 4* 4-2 + 5 x (2-1) + 4* 4-2 + 5 x (3-1) + 10* anstrengende

meget 

anstrengende

meget 

anstrengende

opvarm-pause-træning(arbejde-aktivpause)-nedvarm

❑ Når der står ‘pause’ må det gerne være ‘aktiv pause’
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Spørgsmål
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