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Formål 

Projektet ’Gå for livet’ er et ud af tre delprojekter om livsglæde gennemført af Sclerose-

foreningen. De to øvrige projekter er ’Syng for livet’ og ’Dans for livet’. Formålet med 

’Gå for livet’ er at styrke medlemmers mulighed for træningsmotivation og gangfunk-

tion gennem et syv ugers træningsprogram. Intentionen er, at træningsforløbet på sigt 

skal blive et fast medlemstilbud tilgængeligt hos lokalafdelingerne som en del af akti-

vitets-kataloget. 

 

Om projektet 

Mennesker med sclerose er blevet rekrutteret til træningshold fordelt på fem store dan-

ske byer: København, Roskilde, Odense, Holstebro og Aalborg. Holdledere fra hver by er 

blevet ansat til at varetage træningsprogrammet. Alle holdledere er studerende inden 

for fysioterapi eller idræt og er udover sin faglige viden også blevet klædt på af projektets 

projektleder samt en idrætsfysiolog til træningsprogrammet. 

 

Træningsprogram 

Træningsprogrammet er udviklet i samarbejdet med Lars Hvid, der er lektor fra Århus 

Universitet. Træningen foregår to gange om ugen i de syv uger interventionen foregår. 

Træningsprogrammet er illustreret i figur 1. Den første træning i ugen består af konti-

nuerlig træning og den anden dag består af intervaltræning. Derudover inkluderer træ-

ningsprogrammet også opvarmning og nedvarmning. Med henblik på at individualisere 

træningsforløbet har det været meningen, at deltagerne skulle inddeles i 3 grupper, der 

er karakteriseret ved forskellige sværhedsgrader. Hver deltager får tildelt en gruppe på 

baggrund af resultatet af en 6 minutters gang test på første træningsdag. Personer i 

gruppe 1 skal have gået op til 399 meter ved den 6 minutters gangtest. Gruppe 2 skal 

have gået mellem 400-550 meter i gangtesten og gruppe 3 skal have gået op til 551 meter 

i gangtesten. Formålet med at inddele deltagerne i grupper er samtidig at skabe et socialt 
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aspekt i interventionen, der skal være motivationsskabende. Grundet antallet af perso-

ner på hvert hold har denne opdeling af deltagere ikke været muligt. 

 

Figur 1. Træningsprogram 

 

Som afslutning på projektet skulle deltagerne gå forskellige ruter op til Himmelbjerget. 

Dette event blev dog aflyst grundet Covid-19. I stedet blev lokale events afholdt og faci-

literet af de enkelte holdledere. 

 

Evalueringsdesign 

For at evaluere potentielle effekter af træningsprogrammet har vi kigget på selvvurderet 

gangfunktion, fatigue og generel trivsel som udfaldsmål. Deltagerne har således udfyldt 

spørgeskemaer samt gennemført en 6 minutters gangtest før første træningssession og 

efter sidste træningssession. Efter træningsforløbet er afsluttet har alle deltagere og 

holdledere haft mulighed for at dele deres oplevelser med projektet samt give input til 

mulige forbedringer til fremtidige lignende projekter. 
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Desuden har der været løbende dialog med holdlederne i forhold til at justere sværheds-

graden af træningsprogrammet på baggrund af de tilmeldte deltagere. Træningspro-

grammet er derfor tilpasset de enkelte hold bedst muligt. 

 

Spørgeskemaer 

MS Walking Scale (MSWS-12) 

MSWS-12 er et selvrapporteret mål for personers gangfunktion. Instrumentet består af 

12 udsagn, hvor der svares mellem 1-5, hvor 1 er ’Slet ikke’ og 5 er ’Ekstremt meget’. En 

samlet score beregnes ved at summere de enkelte svar, som kan give en total score mel-

lem 12-60. Jo højere score, desto mere er gangfunktionen begrænset. 

 

Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 

MFIS måler hvor ofte personer oplever fatigue i de forgange fire uger. Skalaen består af 

21 udsagn med svarmuligheder fra 0 til 4, hvor 0 er ’Aldrig’ og 4 er ’Næsten altid’. På 

baggrund af svarene kan tre subskalaer; fysisk fatigue, kognitiv fatigue og psykosocial 

fatigue udregnes samt en total fatigue score. En højere score, desto mere er personen 

påvirket af fatigue.   

 

Trivselsindekset WHO-5 

WHO-5 er et generisk mål for trivsel og anvendes som mål for personers generelle trivsel 

og velbefindende. Spørgeskemaet består af 5 udsagn om, hvor tilpas personen har følt 

sig de seneste to uger på en skala fra 0-5, hvor 0 er ’På intet tidspunkt’ og 5 er ’Hele 

tiden’. En samlet score kan beregnes ved at summere de enkelte tal og herefter gange 

summen med fire. Scoren vil være mellem 0-100 og et højere tal indikerer højere trivsel. 

Hvis scoren er 50 eller mindre, er personen i risiko for stress eller depression.  
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6 minutters gangtest 

En 6 minutters gangtest blev gennemført ved første og sidste træningsdag. Et par baner 

af 30 meter blev opsat mens deltageren har to minutters pause. Herefter danner delta-

gerne par og hjælper hinanden med at registrere afstand i skemaet. Sidste distance op-

måles af holdlederen. 

 

Om deltagerne 

I alt tilmeldte 35 personer sig projektet, hvor 27 personer gennemførte de syv ugers 

træningsintervention. Det vil sige 77% af deltagerne gennemførte projektet. Det er kun 

22 af de gennemførte deltagere, der har besvaret et indledende spørgeskema om nogle 

enkelte baggrundsspørgsmål (tabel 1). 

 

Tabel 1. Fordelingen af baggrundsvariable 

Alder, mean (SD) 56 (9,9) 

Range, år: 38-74 

År siden diagnose, mean (SD) 22 (11,9) 

Range, år: 0-37 

Køn; kvinder, n (%) 16 (73) 

MS Type, n (%)  

Attakvis 16 (73) 

Sekundær progressiv 3 (14) 

Primær progressiv 1 (5) 

Uspecificeret 2 (9) 

Selvrapporteret symptombyrde, mean (SD) 4,6 (1,9) 

Range, antal: 1-8 
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Frafaldsanalyse 

Som beskrevet er der sket et mindre frafald af deltagere løbende i projektet. I alt har 23% 

(n=8) af dem som påbegyndte træningsprogrammet ikke gennemført det planlagte træ-

ningsforløb. Af denne grund er det interessant at undersøge om de deltagere, der ikke 

har gennemført træningsprogrammet, er særlige frem for dem der er faldet fra. Det vil 

vi undersøge på baggrund af svar fra prætest og baseline måling af demografiske karak-

teristika. 

Denne analyser viser dog ingen forskel ved baseline på de deltagere, der har gennemført 

og de deltagere, som ikke har gennemført gang-træningen, hverken på baggrundsvari-

able, symptombyrde eller trivsel. 

 

Resultater 

Forbedret gangfunktion 

Samlet set tyder resultaterne fra MSWS-12 og den 6 minutters gangtest, at deltagerne 

er blevet mindre begrænset i deres gang som resultat af ganginterventionen. 

I deltagernes selvrapporteret vurdering af deres gangfunktion, så scorer de lavere ved 

post-testen frem for præ-testen (n=27). Der er en ændring fra 31,6 point til 27,0 point 

mellem de to målinger, som indikerer en forbedring af deltagernes gangfunktion 

(p=0.002). Der er altså en forbedring på 4,6 point i deltagernes gangfunktion (figur 2). 

I litteraturen vurderes en forbedring/forværring dog først ved en ændring på 10,4 point. 
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Figur 2. Udvikling i selvvurderet gangfunktion 

 

 

Når vi kigger nærmere på de enkelte individer, så har 22% (n=6) af deltagerne en for-

bedring i selvvurderet gangfunktion på over 10,4 point. Dertil oplever ingen deltagere en 

forværring af gangfunktion i forhold til dette cutoff. Derfor tyder resultaterne på, at der 

en forbedring af deltagernes gangfunktion. 

Deltagernes gangfunktion er ligeledes målt ved en 6 minutters gangtest, som deltagerne 

ligeledes gennemført før og efter ganginterventionen (n=25). Figur 3 viser, at deltagerne 

i gennemsnit har gået cirka 82 meter længere ved posttesten end ved prætesten 

(p<0.001). Som regel tales der om en klinisk forbedring når der gås 21,6 meter længere. 

På baggrund af dette kan vi se at 72% (n=18) af deltagerne forbedrer sig med mere end 

dette cutoff 

Figur 3. Deltagernes enkelte udviklinger i gangfunktion 
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Mindre præget af fatigue 

Nogle deltagere har ved en fejl kun udfyldt halvdelen af MFIS-spørgeskemaet ved præ-

testen, hvilket betyder, at der indgår færre personer i denne analyse (n=17). Af dem der 

har besvaret spørgeskemaet, ser vi, i figur 4, et fald fra 41 point til 31 point fra baseline 

til slutningen af gangtræningen (p=0.005). Ifølge litteraturen er der tale om en klinisk 

relevant ændring ved 4 point, hvorfor det tyder på kliniske relevante forbedringer del-

tagerne har haft. Vi kan yderligere se, at 71% (n=12) har rapporteret mindre fatigue med 

4 point eller flere. Kun en enkelt deltager har rapporteret et højere fatigue niveau. 

 

Figur 4. Udvikling i selvvurderet fatigue 

 

En anden måde at undersøge deltagernes fatigue er at kigge på dem der er mest fatigue 

og se deres udvikling. Et cutpoint på 38 point anvendes ofte, hvor dette niveau eller 

højere anses som vedkommende er særlig præget af fatigue. Ved baseline er 78% (n=21) 

særlig fatigue ifølge dette cutpoint. Hvis vi kun kigger på denne gruppes ændring, så ser 

vi ligeledes en signifikant ændring, der gør at disse deltagere ved post-testen ligger 

under det fastsatte fatigue cutpoint (p=0.002). 

 

  

41

31

0

10

20

30

40

50

Prætest Posttest



 

 

10 

 

Øget trivsel og livsglæde 

Det tyder på, at deltagerne trives bedre efter de syv ugers gangtræning (n=27). Vi ser 

således en stigning fra 59,4 point til 67,7 point fra præ- til post-testen. Denne forøgelse 

indikerer dermed en umiddelbar forbedring af deltagernes trivsel (p=0.004), og ligger 

tæt på de 10 point, som ofte anvendes som værende en ændring med klinisk relevans. 

Når vi kigger nærmere på hvor mange af deltagerne, der har oplevet en ændring på 10 

point, ser vi, at 41% (n=11) har oplevet en forbedring og kun 7% (n=2) har oplevet en 

forværring. 

 

Figur 5. Udvikling i selvvurderet trivsel 
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Et nyt fællesskab 

Udover de fysiske og mentale mål med projektet har et andet vigtigt aspekt i projektet 

også været at skabe fællesskaber, der kan resultere i bedre socialt velbefindende. Det er 

i høj grad de sociale oplevelser deltagerne giver udtryk for efter projektets afslutning.  

 

”På vores hold har vi valgt at fortsætte og mødes derfor om mandagen til en gåtur på en times 

tid. Jeg har mødt nogle fantastiske mennesker og vores holdtræner var utrolig kompetent, og 

forstod at tilrettelægge turene så vi blev udfordret på gang balance og terræn” (deltager). 

”Vi blev virkelig udfordret, men hele tiden under hensyntagen til vores formåen, og træningen 

foregik altid i godt humør” (deltager) 

 

Gangfunktionsniveau er afgørende for deltageroplevelsen 

Både holdledere og deltagere giver udtryk for, at det har været udfordrende at deltager-

nes gangfunktion har været så forskellig. Det har betydet, at det er svært at tilrettelægge 

et træningsprogram, hvor alle kan følge med og samtidig udfordres. 

”Det var desværre ingen god oplevelse for mig at deltage i projektet, da der som udgangspunkt 

for opstart på holdet ikke var afstemt, hvor langt jeg kan gå. Så jeg blev aldrig en del af holdet, 

jeg fulgtes med underviseren på min rute og fik ikke noget socialt eller erfaringsudveksling med 

de andre kursister. Den oplevelse kunne jeg godt have været foruden, eftersom det heller ikke 

forøgede min livsglæde” (deltager) 

Enkelte deltagere har af denne grund droppet ud af projektet undervejs, idet de ikke 

oplevede at være nok inkluderet i det sociale når deres gangfunktion har været væsentlig 

dårligere end de øvrige deltageres. Til fremtidige lignende projekter kan det være en god 

idé enten at have strengene inklusionskriterier til projektet, således deltagerne har no-

genlunde samme gangfunktion eller at der laves separate hold, hvor de enkelte hold er 

tilpasset et bestemt gangfunktionsniveau. 
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Forankring og anvendelse af projektresultater 

Resultater formidles 

De viste resultater bliver formidlet til Scleroseforeningens medlemmer på foreningens 

hjemmeside og evt. på SoMe kanaler. Desuden har alle deltagere og holdleder fået indblik 

i projektets resultater. 

 

Gå-hold i lokalafdelingerne 

Projektet kommer med i lokalafdelingernes aktivitetskatalog, så gang kan forankres lo-

kalt i fremtiden.  

 

Potentiale som forskningsprojekt 

Projektet indikerer flere positive indvirkninger af træningsinterventionen. Derfor kan 

det være interessant at eskalere projektet op i større størrelse og gennemføre som forsk-

ningsprojekt. Det grundlæggende i projektets design kan bevares, idet det afspejler den 

virkelige verden. 

I et kommende forskningsprojekt kan der tilføjes en kontrolgruppe for at sikre at de 

viste effekter kan tilskrive træningsinterventionen. Kontrolgruppen kan evt. være del-

tagere, der står på venteliste til interventionen, der senere får tilbudt træningsinterven-

tionen. Omfanget på sådant forskningsprojekt kan være omkring 80 deltagere, men der 

bør foretages en styrkeberegning. 

Lars Hvid fra Århus Universitet har vist interesse i at hjælpe os med at stable et forsk-

ningsprojekt på benene og hjælpe med hvilke udfaldsmål der er relevante at inkludere. 
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Metodiske overvejelse 

Det er vigtigt at holde for øje når deltagerne skal afrapportere på spørgeskemaerne, at 

der gøres opmærksom på fx dobbeltsidet sider. Der ses en systematisk fejl ved MFIS-

spørgeskemaet, hvor en gruppe af deltagere ikke har vendt siden om og dermed ikke 

besvaret den anden halvdel af spørgsmålene i dette skema. En måde at løse problemet 

på, er at lave spørgeskemaet elektronisk frem for på papir eller bede de enkelte holdle-

dere om at tjekke, at de enkelte spørgeskemaer er korrekt udfyldt. 

En tilbagemelding fra holdlederne har været, at deltagerne har haft svært ved at vurdere 

træningsintensiviteten på Borg skalaen. Holdlederne bør derfor være klædt på til at be-

skrive de enkelte niveauer på Borg-skalaen til deltagerne. 

En stor udfordring på træningsholdene har været, at deltagerne har haft meget forskel-

lige gangfunktionsniveauer, der besværliggør at tilpasse træningen til den enkelte. Der-

for anbefales det på baggrund af dette pilotstudie at opdele hold i forhold til deres gang-

funktion, så holdene bliver mere ensartet. Kommende projekter kan dermed enten fo-

kusere på et bestemt niveau af gangfunktion eller danne flere hold, hvor deltagerne er 

segmenteret i forhold til deres gangfunktion. 


