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Sammendrag 

Bakgrunn: Bektherevs sykdom er en kronisk, inflammatorisk revmatisk sykdom som fører til 

smerte og redusert bevegelighet i ryggen, nedsatt funksjon og økt risiko for hjerte- og 

karsykdommer. Det er sterk evidens for at god fysisk form gir en rekke gode helseeffekter, og 

det er vist at pasienter med Bektherevs sykdom har dårligere fysisk form enn 

normalbefolkningen.  

Hensikt: Hensikten var å undersøke effekt av 12 uker kondisjon- og  muskelstyrketrening for 

fysisk form og fysisk funksjon hos pasienter med Bektherevs sykdom. 

Metode: Etter undersøkelse ble deltagere randomisert til treningsgruppe (TG, n=13) eller 

kontrollgruppe (KG, n= 15). TG trente 40-60 minutter 3 ganger i uken i 12 uker, kondisjon 

(intensitet: 70-90 % av maksimal puls) og muskelstyrke. Treningen var individuelt tilpasset 

og veiledet av fysioterapeut. Pasientrapportert fysisk funksjon (BASFI) og fysisk form 

(kondisjon(VO2max), muskelstyrke (GRIPP-IT) og bevegelighet i rygg og hofte (avstand 

tragus til vegg (T-V), lumbal- fleksjon og sidebøy, nakkerotasjon og hofteabduksjon)) ble 

testet før og etter intervensjonsperioden. Forskjeller mellom gruppene ble testet med kji-

kvadrattest for kategorisk data og t-tester og ANCOVA for kontinuerlige data. Alle analyser 

er vist per protokoll. Signifikansnivå ble satt til 5 %. 

Resultat: Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene ved baseline, men KG hadde 

signifikant dårligere T-V (p=0.02). Etter 12 uker hadde TG signifikant bedre kondisjon 

(p=<0.001), fysisk funksjon (p=0.2) og lumbalfleksjon (p=0.01), sammenlignet med KG. 

Begge gruppene forbedret muskelstyrke, og gjennomsnittlig forskjell var ikke signifikant 

(p˃0.05). Med unntak av lumbalfleksjon, var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene 

etter 12 uker i forhold til bevegelighet (p˃0.05).  

Konklusjon: Et 12 uker kondisjon- og muskelstryketreningsprogram ga signifikant bedring i 

kondisjon, lumbalfleksjon og fysisk funksjon, men ingen bedring i andre mål for bevegelighet 

og muskelstyrke. For helseutbytte bør pasienter med Bektherevs sykdom tilbys 

treningsprogram med fokus på bedre kondisjon og muskelstyrke, men fokus på bedret 

bevegelighet bør også inkluderes.  

Nøkkelord: Bektherevs sykdom, fysisk form, fysisk funksjon, kondisjon- og 

muskelstyrketrening 
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Summary 

Background: Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory, rheumatic disease, 

causing pain and reduced spinal mobility, reduced physical function and increased risk of 

cardiovascular morbidity. Research have reported a strong correlation between physical 

fitness, especially cardiorespiratory fitness, and health effect, and patients with AS are 

reported to have reduced physical fitness compared to the general population.   

Aim: The aim was to evaluate the effect of a 12 week cardiorespiratory and muscle strength 

exercise program for physical fitness and physical function for patient with AS. 

Method: The participants were randomized to either exercise group (EG) or control group 

(CG). EG preformed cardiorespiratory (intensity: 70-90 % of maximal heart rate) and muscle 

strength training, 40-60 minutes, three times a week in 12 weeks. The exercise was 

individually tailored and supervised by a physiotherapist. Physical function (BASFI), physical 

fitness (cardiorespiratory capacity (VO2max), muscle strength (GRIPP-IT) and mobility (tragus 

to wall distance (T-W), lumbar flexion and side flexion, cervical rotation and hip abduction)) 

were measured before and after the intervention. The differences between EG and CG was 

examined with Chi Square test for categorical data and t-test and ANCOVA for continues 

data. All analysis are shown per protocol. Significance level of 5 % was used throughout. 

Result: There was no significant difference between the two groups at baseline, except T-W 

(significantly worse in CG). EG had significantly better cardiorespiratory capacity (p<0.001), 

physical function (p=0.02) and lumbar flexion (p=0.01) after 12 weeks, compared to CG. 

Both groups increased muscle strength and the mean muscle strength did not differ 

significantly (p˃0.05). Regarding mobility, with the exception of lumbar flexion, there was no 

significant difference between EG and CG (p˃0.05) after 12 weeks. 

Conclusion: A 12 week cardiorespiratory and muscle strength exercise program resulted in 

significantly better cardiorespiratory fitness, lumbar flexion and physical function. The results 

did not show effect for mobility and muscle strength. It seems that physiotherapy including a 

similar exercise program can be advantageous, but to embrace all perspectives of the disease 

specific mobility training should be added as well.  

Keywords: Ankylosing spondylitits, physical fitness, physical function, cardiorespiratory and 

muscle strength exercise.  
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1 Introduksjon 

Bektherevs sykdom er en kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom, som rammer 

omtrent dobbelt så mange menn som kvinner (Braun & Sieper, 2007; J. Sieper, Jürgen Braun, 

2011; Walker, 2006). Sykdommen fører til nedsatt bevegelighet hovedsakelig i ryggsøylen, 

men kan også ramme skuldre, hofter og knær (J. Sieper, Braun, Rudwaleit, Boonen, & Zink, 

2002; J. Sieper, Jürgen Braun, 2011). Smerter og nedsatt bevegelighet gir ulik grad av fysisk 

begrensning hos pasienter med Bektherevs sykdom (Davis, van der Heijde, Dougados, & 

Woolley, 2005).  

En norsk tverrsnittstudie har vist at redusert fysisk funksjon er det aspektet av helse 

som er mest affisert som følge av sykdommen (Dagfinrud, Kjeken, Mowinckel, Hagen, & 

Kvien, 2005), og The European League against Rheumatism (EULAR) og Assessment of 

SpondyloArtritis international Society (ASAS) fremhever økt fysisk funksjon som et av 

hovedfokusene ved behandling av sykdommen(Zochling, van der Heijde, Burgos-Vargas, et 

al., 2006). Fysisk funksjon kan defineres som evnen til å fungere i dagliglivet (Aletaha, 

Smolen, & Ward, 2006).  

For pasienter med Bektherevs sykdom har fysioterapitiltak tradisjonelt vært rettet mot 

fleksibilitetstrening, avspenning, tøyninger, holdningstrening, samt respirasjonsøvelser 

(Durmus, Alayli, Cil, & Canturk, 2009; Fernandez-de-Las-Penas, Alonso-Blanco, Morales-

Cabezas, & Miangolarra-Page, 2005; Karapolat et al., 2009; Kraag, Stokes, Groh, Helewa, & 

Goldsmith, 1990). En systematisk oversiktsartikkel fra 2008 viser at fysioterapi har positiv 

effekt på leddbevegelighet, fysisk funksjon og smerter (Dagfinrud, Kvien, & Hagen, 2008).  

De siste årene har flere studier vist at pasienter med Bektherevs sykdom også har en 

økt forekomst av hjerte- og karsykdommer, antagelig som et resultat av større tilstedeværelse 

av tradisjonelle risikofaktorer (eksempelvis høyt blodtrykk, inaktivitet, overvekt og høy 

lipidkonsentrasjon i blodet) i tillegg til at inflammasjonen i seg selv er antatt å være en 

risikofaktor (Mathieu, Gossec, Dougados, & Soubrier, 2011; Peters et al., 2010; Peters, van 

der Horst-Bruinsma, Dijkmans, & Nurmohamed, 2004; Prati, Claudepierre, Pham, & 

Wendling, 2011; Zochling & Braun, 2009). For friske voksne anbefales kondisjon- og 

muskelstyrketrening for å forebygge livsstilssykdommer som for eksempel hjerte- og 

karsykdommer (Garber et al., 2011; Haskell et al., 2007). Studier som har undersøkt effekt av 

fysioterapi og trening for pasienter med Bektherevs sykdom viser imidlertid at 
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intervensjonene i hovedsak har fokus på å øke bevegelighet (Dagfinrud et al., 2008), og at de 

få studiene som har inkludert kondisjon- og muskelstyrketrening ikke følger de generelle 

treningsanbefalingene for å forebygge livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom. 

(Dagfinrud et al., 2011). Dette tyder på at effekten av kondisjon- og muskelstyrketrening, er 

dårlig undersøkt hos denne pasientgruppen.  

For å undersøke effekten av kondisjon- og muskelstyrketrening ble det gjennomført en 

klinisk studie på Diakonhjemmet Sykehus, der pasienter med Bektherevs sykdom ble 

randomisert til enten en treningsgruppe som gjennomførte et 12 ukers kondisjon- og 

muskelstyrketreningsprogram, eller til en kontrollgruppe (ingen intervensjon). Studiens 

primære utfallsmål var sykdomsaktivitet og biomarkører for inflammasjon. Sekundære 

utfallsmål var blant annet kondisjon, muskelstyrke, bevegelighet og selvrapportert fysisk 

funksjon, og det er disse utfallsmålene som er analysert og beskrevet i denne oppgaven.  
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2 Bakgrunn  

Første del av bakgrunnskapittelet omhandler Bektherevs sykdom hvor symptomer og 

kliniske kjennetegn, klassifiseringskriterier, komorbiditet og behandling av sykdommen 

beskrives. Deretter presenteres fysisk aktivitet, trening, fysisk form og fysisk funksjon, med 

definisjoner og en oppsummering av hvordan dette fremkommer hos pasienter med 

Bektherevs sykdom. Tilslutt redegjøres det for tidligere studier som har undersøkt effekt av 

ulike treningsprogram for pasienter med Bektherevs sykdom. Kapittelet avsluttes med en 

oppsummering av hele bakgrunnskapittelet.  

2.1 Bektherevs sykdom 

2.1.1 Symptomer og kliniske kjennetegn 

Bektherevs sykdommen oppdages som regel på grunn av vedvarende stivhet og 

murrende smerter i ryggen (J. Sieper, Jürgen Braun, 2011). Smerter og stivhet sitter 

hovedsakelig over den lumbale delen av ryggen og over bekkenet, men også andre deler av 

ryggen kan gi symptomer. Kliniske kjennetegn er nedsatt bevegelighet i nedre del av rygg og 

brystkasse (J. Sieper et al., 2002). Symptomer oppstår gjerne i ung alder (før 45-årsalder), 

men det er vanlig at diagnosen ikke settes før 8-11 år etter de første symptomene gjør seg 

gjeldende (Feldtkeller, Khan, van der Heijde, van der Linden, & Braun, 2003). 

Sykdommen forårsaker inflammasjon, hvor det primære fokus for inflammasjonen 

antas å være brusk og benstrukturer i leddet, samt omliggende sener, kapsel- og 

leddbåndsfester (Ball, 1971). Hos noen resulterer inflammasjonen i forkalkning og 

sammenvoksing av ligamenter rundt vertebra-kroppen (J. Sieper, Jürgen Braun, 2011). Det er 

denne inflammasjonen og forbeningen av ligamenter, som fører til redusert bevegelighet og 

eventuelle deformiteter (J. Sieper et al., 2002; Van der Linden & Van der Heijde, 1998). 

Siden inflammasjonen kan angripe hele ryggsøylen (iliosacralledd, vertebrale - og tilstøtende 

ledd i ryggsøylen), vil alle bevegelsesretninger for ryggsøylen og brystkassen kunne påvirkes 

(Pimentel-Santos et al., 2011; J. Sieper et al., 2002; J. Sieper, Jürgen Braun, 2011). De store 

leddene (hofte, skulder og kne) kan også være affisert (J. Sieper et al., 2002; J. Sieper, Jürgen 

Braun, 2011). I tillegg kan ekstraartikulære manifestasjoner være en del av sykdomsbildet, 
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som for eksempel inflammatorisk magesykdom, iridocylitt (regnbuehinnebetennelse) og 

hjerte- og lungeaffeksjoner  (J. Sieper et al., 2002; J. Sieper, Jürgen Braun, 2011).  

Pasienter med Bektherevs sykdom opplever i større grad fatigue (tretthet)  

sammenlignet med normalbefolkningen (Dagfinrud, Vollestad, Loge, Kvien, & Mengshoel, 

2005). Denne formen for tretthet karakteriseres ved at den er langvarig eller kronisk, og at den 

ikke bedres med hvile og søvn (Dagfinrud, Vollestad, et al., 2005). I tillegg til fatigue, nedsatt 

bevegelighet og opplevd stivhet gir sykdommen varierende grad av smerter (Mader, 1999; 

Zochling & Braun, 2009). Smerter, aktiv inflammasjon og strukturelle ødeleggelser kan 

resultere i nedsatt fysisk funksjon (Landewe, Dougados, Mielants, Van der Tempel, & Van 

der Heijde, 2009) og økt tretthet (Dagfinrud, Vollestad, et al., 2005). Med andre ord vil ulike 

syptomer påvirke andre symptomer, men alvorlighetsgraden av sykdommen varierer fra 

person til person, og sykdommen kan ha svingende forløp (Khan, 2002).  

Det finnes ingen laboratorie-tester som kan diagnostisere Bektherevs sykdom, men 

gentypen human leukocyte antigen (HLA) -B27 er tilstede i 80-95 % hos hvite (vestlige 

europeere) pasienter med sykdommen (Reveille, Ball, & Khan, 2001).  

2.1.2 Klassifikasjonskriterier 

Diagnostisering av Bektherevs sykdom har frem til nylig vært basert på 

klassifikasjonskriteriene modifiserte New York kriterier (Rudwaleit, Khan, & Sieper, 2005). 

Radiografisk undersøkelse av iliosacralleddene er en integrert del av disse kriteriene, noe som 

har vært en utfordring da det ofte tar flere år før tegn på gjennomgått iliosacralleddsartritt 

verifiseres på røntgenbilder (Rudwaleit, Landewe, et al., 2009; Rudwaleit, van der Heijde, et 

al., 2009; J. Sieper et al., 2002). Modifiserte New York kriterier er derfor et godt 

diagnoseverktøy ved etablert Bektherevs sykdom, men kriteriene har begrensninger for 

pasientgruppen som helhet, da de ikke er egnet til å identifisere de som befinner seg i tidlige 

stadier av sykdommen (Rudwaleit, Landewe, et al., 2009). Derimot kan bilder tatt med MR 

påvise aktiv inflammasjon, og bruk av MR i undersøkelsen kan bidra til å identifisere dem 

som befinner seg i et tidlig stadium av Bektherevs sykdom (Rudwaleit, 2010; Rudwaleit, van 

der Heijde, et al., 2009).  

Studier har vist at de som befinner seg i et tidlig stadium kan ha betydelige plager av 

sykdommen, og at de responderer like godt på medikamentell behandling som de som har hatt 

sykdommen i mange år (Rudwaleit, 2010; Rudwaleit et al., 2005; Rudwaleit, Landewe, et al., 
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2009). Det er derfor viktig å stille diagnosen på et tidlig tidspunkt (Rudwaleit, 2010; 

Rudwaleit et al., 2005; Rudwaleit, Landewe, et al., 2009). ASAS har på grunnlag av dette 

utviklet et nytt sett med klassifiseringskriterier hvor MR-bilder og røntgenbilder, sammen 

med minst ett klinisk kriterium, er like avgjørende i forhold til diagnosesetting (figur 

1)(Rudwaleit, 2010; Rudwaleit, Landewe, et al., 2009). I tillegg kan diagnosen stilles dersom 

man er HLA-B27 positiv og man har minst to kliniske kriterier (Rudwaleit, van der Heijde, et 

al., 2009) (figur 1).  

De nye klassifiseringskriteriene tar utgangspunkt i begrepet spondyloartritt (SpA) som 

innbefatter flere revmatiske sykdommer (Rudwaleit, van der Heijde, et al., 2009), hvor 

Bektherevs sykdom er den mest vanlige (Harper & Reveille, 2009). Ut ifra den kliniske 

presentasjonen kan begrepet deles i to; predominant aksial SpA og predominant perifer SpA, 

hvor predominant aksial SpA omhandler inflammasjon i iliosacralleddene (IS-leddene) og 

/eller andre deler av ryggsøylen (Rudwaleit, 2010; Rudwaleit, van der Heijde, et al., 2009). 

Konseptet av predominant aksial SpA, sammen med de nye kriteriene, kan bidra til å forkorte 

den diagnostiske forsinkelsen, som man har sett ved Bektherevs sykdom (Rudwaleit & 

Taylor, 2010). 

 

Figur 1. ASAS klassifikasjonskriterier for predominant aksial spondyloartritt (SpA). Klassifiseringskriterene 

gjelder for pasienter med ryggsmerter i ≥3 måneder og yngre enn 45 år ved symptomstart (Rudwaleit m.fl. 2009-

b).  

CRP: C-reaktin Protein. HLA: Human leukocyte antigen. MR: Magnetisk resonanstomografi.  

eller 
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2.1.3 Komorbiditet 

Flere studier har de siste årene konkludert med en økt forekomst av hjerte- og 

karsykdom blant Bektherevpasienter (Peters et al., 2010; Peters et al., 2004). Den ene 

oversiktartikkelen er utarbeidet av EULAR sin fagkomité for kliniske forhold (ESCCA) 

(Peters et al., 2010). Den andre oversiktsartikkelen bygger på kohorter, case-kontrollstudier 

og er hentet fra 1961-2002. (Peters et al., 2004). To andre oversiktsartikler har vist at hjerte- 

og karsykdom er den hyppigste årsaken til dødelighet blant Bektherevpasienter (Prati et al., 

2011; Zochling & Braun, 2009), men det er ikke gjort rede for det totale antallet artikler som 

er inkludert i oversiktsartiklene, ei heller type studier (Prati et al., 2011; Zochling & Braun, 

2009). Hjerte- karsykdom er den hyppigste årsaken til dødelighet også i normalbefolkningen, 

og de to sistnevnte studiene viste at sammenlignet med normalbefolkningen var forskjellen i 

dødelighet som følge av hjerte- og karsykdommer moderat eller fraværende (Prati et al., 2011; 

Zochling & Braun, 2009). Dette står i motsetning til en nyere norsk kohort studie (n=677) 

som konkluderte med at pasienter med Bektherevs sykdom har høyere dødelighet 

sammenlignet med normalbefolkningen, samt at hovedårsaken til død var hjerte- og 

karsykdommer (Bakland, Gran, & Nossent, 2011). En systematisk oversiktsartikkel med 

meta-analyse, basert på 38 studier, konkluderte også med økt risiko for hjerteinfarkt og 

hjerneslag for Bektherevpasienter sammenlignet med normalbefolkningen (Mathieu et al., 

2011). Det kan derfor se ut til at pasienter med Bektherevs sykdom har økt forekomst av 

hjerte- og karsykdommer, og at de har større dødelighet som følge av dette, sammenlignet 

med normalbefolkningen.  

Årsaken til den økte prevalensen av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med 

Bektherevs sykdom er ikke kjent, men man tror at det skyldes både inflammasjon og en økt 

forekomst av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (Mathieu et al., 2011; 

Peters et al., 2010). Tradisjonelt har menn større risiko for hjerte- karsykdommer, og risikoen 

stiger med økende alder (I. M. Lee & Paffenbarger, 2001; Peters et al., 2010; Tanasescu et al., 

2002). I tillegg er røyking, høyt blodtrykk, inaktivitet, overvekt, økt lipidkonsentrasjon i 

blodet, økt homocytokin- fibrinogennivå og hyperkoagelfunksjon tradisjonelle risikofaktorer 

for hjerte- og karsykdom (I. M. Lee & Paffenbarger, 2001; Peters et al., 2010; Tanasescu et 

al., 2002). Det er antatt at inflammasjonen opptrer uavhengig og synergistisk med 

tradisjonelle risikofaktorer for utvikling av aterosklerose (plakkavleiringer i blodårene) 

(Mathieu et al., 2011; Peters et al., 2010).  
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To studier har konkludert med økt risiko for metabolsk syndrom blant 

Bektherevpasienter (Malesci et al., 2007; Mathieu et al., 2011). Metabolsk syndrom er en 

samlebetegnelse for at flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er tilstede hos et individ; 

og inkluderer større livvidde enn anbefalt, høyt blodtrykk, høyt nivå av fastende blodsukker 

og triglyserider, og lavt nivå av high density lipoprotein (HDL)-kolesterol (Alberti, Zimmet, 

& Shaw, 2005). I en studie som sammenlignet pasientgruppen med normalbefolkningen, 

konkluderte forfatterne med økt risiko for metabolsk syndrom, og fant signifikant redusert 

HDL i pasientgruppen (Mathieu et al., 2011). Normalbefolkningen har også en høy forekomst 

av metabolsk syndrom (Sidiropoulos, Karvounaris, & Boumpas, 2008), og dette kan gjøre det 

vanskelig å oppdage tilstedeværelse av de ulike risikofaktorene hos pasienter med Bektherevs 

sykdom. Den andre studien fant i tillegg til lavt HDL-kolesterol, signifikant høyere blodtrykk 

(Malesci et al., 2007). Tverrsnittsstudien av Malesci m.fl. brukte pasienter med andre 

revmatiske sykdommer som kontrollgruppe, og baserte konklusjonen på 24 

Bektherevpasienter og 19 kontroller. Sammenlagt kan dette tyde på at det er en høy forekomst 

av metabolsk syndrom blant Bektherevpasienter, med større forekomst av lav HDL og høyt 

blodtrykk. Det vil være viktig å forebygge metabolsk syndrom, siden dette i seg selv 

innebærer en høyere risiko for hjerte- og karsykdommer (Alberti et al., 2005).   

2.1.4 Behandling av Bektherevs sykdom 

I 2005 gikk EULAR sammen med ASAS for å utvikle et kjernesett med anbefalinger 

for behandling av Bektherevs sykdom (Zochling, van der Heijde, Burgos-Vargas, et al., 2006) 

og i 2010 ble anbefalingene oppdatert (Braun et al., 2011). I anbefalingene understrekes det at 

et hovedfokus for behandling er å øke helserelatert livskvalitet gjennom å oppnå kontroll av 

inflammasjon, forebygge progressive strukturelle deformiteter og forebygge/begrense fysisk 

funksjonsnedsettelse og øke sosial deltagelse (Braun et al., 2011). I følge anbefalingene nås 

dette best gjennom en kombinasjon av medikamentell og ikke-medikamentell behandling. 

Den ikke-medikamentelle behandlingen legger vekt på at pasientundervisning, øvelser og 

rehabilitering skal være en del av behandlingstilbudet gjennom hele sykdomsforløpet. 

Sammenlignet med retningslinjer fra 2005 fremheves behovet for trening med tilstedeværelse 

av fysioterapeut, fremfor hjemmetrening (Braun et al., 2011).    
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2.1.4.1 Medikamentell behandling  

Ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDS) har vært den grunnleggende 

behandlingen for Bektherevs sykdom i flere tiår, og nye retningslinjer fra EULAR/ASAS 

trekker frem NSAIDS som førstelinjeterapi (Braun et al., 2011; Henderson & Davis, 2006). 

Analgetika og glukokorticoider kan være hensiktsmessig for henholdsvis smerter og 

inflammasjon (Braun et al., 2011). Bruken av biologiske legemidler (tumour necrosis factor 

(TNF)-alfa-hemmere) har vært et gjennombrudd i behandlingen av Bektherevs sykdom (J. 

Sieper, Jürgen Braun, 2011), og har betydning for smerte, fysisk funksjon og bevegelighet 

(Zochling, van der Heijde, Burgos-Vargas, et al., 2006). Imidlertid er det 20-40 % av 

pasientene som ikke responderer på biologiske legemidler (Dougados & Baeten, 2011). I 

disse tilfellene vil det være enda viktigere med ikke-medikamentelle tiltak, for å bedre 

sykdomssituasjonen.  

2.1.4.2 Fysioterapi 

På grunn av sykdommens karakter, med nedsatt bevegelighet i ryggsøylen, har et av 

hovedfokusene for fysioterapi vært å forbedre eller bevare bevegeligheten i ledd (Dagfinrud et 

al., 2011; Passalent, 2011). Også økt fysisk funksjon har vært et mål ved behandling 

(Passalent, 2011). Siden det er viktig å forebygge deformiteter, vil det være vesentlig å 

opprettholde fokus på bevegelighet (J. Sieper et al., 2002). I tillegg har en tverrsnittstudie 

(n=100) og en kohortestudie (n=217), vist at fysisk funksjon påvirkes negativt av redusert 

bevegelighet (Gran & Skomsvoll, 1997; Landewe et al., 2009), noe som understreker 

viktigheten av å forbedre eller bevare bevegelighet. Med tanke på den økte forekomsten av 

hjerte- og karsykdom, er det også behov for å inkludere flere aspekt av fysisk form enn kun 

bevegelighet ved fysioterapi (Dagfinrud et al., 2011). 

2.2 Fysisk aktivitet, trening, fysisk funksjon og 

fysisk form  

Fysisk aktivitet defineres som ” en hver kroppsbevegelse som produseres av 

kontraksjoner i skjelettmuskulatur som resulterer i økt energiforbruk” (Caspersen, 1985). 

Trening er en undergruppe av fysisk aktivitet og defineres som planlagt, strukturert og 

repetert fysisk aktivitet, hvor hensikten er å forbedre eller bevare minst ett aspekt ved fysisk 

form (Caspersen, 1985).  
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2.2.1 Treningsanbefalninger for friske voksne 

På bakgrunn av anbefalinger av The American Heart Association (AHA), The 

American Collage of Sport Medicine (ACSM) og nyere kunnskap ble retningslinjene for 

fysisk aktivitet og forebyggende helse revidert i 2007 (Haskell et al., 2007) (tabell 1). 

Retningslinjene er rettet mot friske voksne (18-65 år). Anbefalingene har til hensikt å bedre 

fysisk form og således forebygge livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom (Haskell et 

al., 2007; Kaminsky, 2010; Pate et al., 1995). Treningsanbefalingene har fokus på både 

kondisjon- og muskelstyrketrening, og forutsetter progresjon i treningsprogrammet. Aktivitet 

utover anbefalninger vil gi addisjonelt helseutbytte, samt bedre fysisk form (Haskell et al., 

2007).  

Kondisjon har tradisjonelt vært ansett som den viktigste komponenten i forhold til 

helsegevinst, og er spesielt assosiert med risiko for hjerte- og karsykdom (ACSM, 2010; 

Bouchard, Shephard, & Stephens, 1994). Tre narrative oversiktsartikler, har konkludert med 

at økt kondisjon reduserer risiko for tidlig død, også i forhold til hjerte- og karsykdommer i 

normalbefolkningen (Blair, Cheng, & Holder, 2001; D. C. Lee, Artero, Sui, & Blair, 2010; 

Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). I tillegg har to observasjonsstudier vist en sammenheng 

mellom muskelstyrke og generell dødelighet i normalbefolkningen (FitzGerald, Barlow, 

Kampert, Jackson, & Blair, 2004; Katzmarzyk & Craig, 2002). Katzmarzyk og Craig baserte 

konklusjonen på 8116 deltagere fra Canada og fant en sammenheng mellom dødelighet og 

styrkeprestasjon på situps (Katzmarzyk & Craig, 2002). Fitzgerald m.fl. målte både 

utholdende og maksimal muskelstyrke, og konkluderte med en terskelverdi for dødelighet, og 

at moderat til høy muskelstyrke var assosiert med redusert generell dødelighet. Også en 

tverrsnittstudie (n=8570) har beskrevet forebyggende effekt på metabolsk syndrom ved økt 

muskelstyrke og kondisjon, men denne studien var kun basert på overvektige menn (Jurca et 

al., 2004).   

Retningslinjene fra AHA og ACSM skisserer kondisjonstrening med moderat 

intensitet (for eksempel rask gange) fem ganger i uken i 30 minutter, eller høy intensitet (for 

eksempel løping) tre ganger i uken i 20 minutter (Haskell et al., 2007). I tillegg anbefales alle 

friske voksne å trene muskelstyrke to ganger i uken. Muskelstyrketreningen bør bestå av 

øvelser for 8-10 store muskelgrupper, hvor hver muskelgruppe trenes med så stor belastning 

at 8-12 repetisjoner gir slitenhet i muskulatur. Ved økt varighet eller intensitet vil 

helseeffekter og den fysiske formen bedres (Haskell et al., 2007). 
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Tabell 1. The American Collage of Sports Medicine (ACSM) og the American Heart Association (AHA) sine 

retningslinjer for å forebygge livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer (Haskell m.fl. 2007).  

 Type trening 

Kondisjon Muskelstyrketrening 

Intensitet Moderat Høy Slitenhet etter 8-12 

repetisjoner 

Begynner å svette, merkbar 

økt puls 

(tilsvarer 3-6 MET
x
) 

Høy respirasjonsfrekvens og 

betydelig økt puls 

(tilsvarer >6 MET
x
) 

Frekvens (antall 

ganger per uke) 

5  3 2  

Varighet 30 min  20 min 8-10 ulike øvelser 

x:
1 MET= energiforbruk i sittende hvile (Haskell m.fl. 2007)

 

2.2.2 Aktivitetsnivå hos pasienter med Bektherevs sykdom  

To nylig publiserte tverrsnittstudier har vist at pasienter med Bektherevs sykdom ikke 

skiller seg fra normalbefolkningen med tanke på aktivitetsvaner (Halvorsen et al., 2011; 

Plasqui et al., 2012). Samtidig har helsedirektoratet i Norge kartlagt aktivitetsvaner for 

normalbefolkningen i tiden 2008-2009 (n=3464), og fant at kun 20 % av normalbefolkningen 

var aktive i forhold til anbefalingen om 30 minutts daglige aktivitet (Andersen et al., 2009). 

En noe eldre tverrsnittstudie (Sundstrom, Ekergard, & Sundelin, 2002) basert på 

spørreundersøkelser fra 189 pasienter med Bektherevs sykdom fra nordlige Sverige, fant at 

kun 23 % var aktive tre ganger i uken eller mer. En kohort studie utført i Canada, fant at 

andelen som var aktiv 3 ganger eller mer i uken var 57 % (Passalent, Soever, O'Shea, & 

Inman, 2010).  

Begge studiene fant at gange var den mest praktiserte aktiviteten (Passalent et al., 

2010; Sundstrom et al., 2002). Passalent m.fl. beskrev også tøyning som den vanligste 

aktiviteten sammen med gange  (Passalent et al., 2010). I forhold til treningsanbefalinger, 

oppgis rask gange som et alternativ (Haskell et al., 2007), men grad av intensitet og varighet 

ble ikke beskrevet i studiene.  

Forfatterne av den svenske studien fremhevet at resultatene kan være overvurderte, da 

deltagerne var pasienter som gjennomgikk årlige kontroller (Sundstrom et al., 2002). Disse 

pasientene kan antas å være mer motiverte enn de som ikke deltar på slike årlige kontroller, 

og vil således kunne gi en skjevhet i utvalget (Sundstrom et al., 2002). I tillegg var det i den 



 

 

11 

 

ene studien en skjevhet i forhold til overrepresentativitet av yngre og høyt utdannede 

deltagere i pasientgruppen (Halvorsen et al., 2011). Det har lenge vært kjent at de med høyere 

sosioøkonomisk status er mer aktive (Pate et al., 1995). Også kohortestudien understreket at 

hovedandelen av deltagerne brukte TNF-alfa-hemmer, noe de hevdet kunne ha overestimert 

treningsfrekvensen og utfallet av treningen (Passalent et al., 2010; Sundstrom et al., 2002). 

Dette kan begrense resultatenes representativitet, og i verste fall indikere at 

Bektherevpasienter er enda mindre aktive enn både anbefalingene og normalbefolkningen.  

Ved for lite aktivitet sammen med inflammasjon er risikoen for atrofi av muskulatur 

tilstede (Plasqui et al., 2012). Dette gir igjen økt risiko for redusert muskelstyrke og 

kondisjon, som igjen kan redusere fysisk aktivitet og fysisk form (Plasqui et al., 2012).   

2.2.3 Fysisk form 

Helserelatert fysisk form defineres av ACSM som ”et sett med egenskaper som folk 

har, eller kan opparbeide seg, som har sammenheng med god helse” (ACSM, 2010), og 

inkluderer kondisjon, muskelstyrke og bevegelighet (Kaminsky, 2010).  

Kondisjon er et uttrykk for hjertets og lungenes totale evne til å forsyne kroppen med 

tilstrekkelig oksygen over tid under aktivitet, og kan uttrykkes i maksimalt oksygen opptak 

(VO2max) (ACSM, 2010).  

Muskelstyrke defineres som muskulaturens evne til å yte maksimal kraft (maksimal 

muskelstyrke), og muskulaturens evne til å opprettholde kraftutvikling over tid uten å føle 

trøtthet i muskulatur (utholdende muskelstyrke) (ACSM, 2010).  

Bevegelighet omhandler bevegelsesmuligheten rundt et eller flere ledd, og påvirkes av 

omliggende muskulatur, ligamenter og leddets struktur (ACSM, 2010; Cheng, Yang, TIng, 

Chen, & Huang, 2011). Sykdommens karakter (forbening av ligamenter) er hovedgrunnen til 

nedsatt bevegelighet hos Bektherevpasienter (J. Sieper et al., 2002).  

For å bedre fysisk form er både aktivitet og trening sett på som gunstig, men etter et 

gitt nivå av aktivitet, er trening med lenger varighet, høyere frekvens og intensitet nødvendig 

for å opprettholde og forbedre fysisk form (Kaminsky, 2010). Samtidig antas det at ingen type 

aktivitet fører til bedring av alle aspekter av fysisk form (Bouchard et al., 1994). 
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2.2.3.1 Fysisk form hos pasienter med Bektherevs sykdom  

En nylig publisert tverrsnittstudie viste at Bektherevpasienter hadde redusert 

kondisjon, men at forskjellen fra normalbefolkningen ikke var signifikant (Plasqui et al., 

2012). I kontrast til dette, viste resultater fra en norsk studie en signifikant forskjell for 

kondisjon mellom pasienter og normalbefolkningen, med en forskjell på 7 % (2,7 ml/kg/min) 

(Halvorsen et al., 2011). Derimot ble det ikke funnet noen forskjell i muskelstyrke mellom 

Bektherevpasienter og normalbefolkningen (Halvorsen et al., 2011). I sistnevnte studie ble 

muskelstyrke målt med en armhevningstest, og forfatterne vurderte at avstivning i ryggen 

kunne ha gitt pasientgruppen en fordel, da armhevninger krever postural stabilitet (Halvorsen 

et al., 2011).   

  Sammenlignet med normalbefolkningen har Bektherevpasienter signifikant mer 

redusert bevegelighet (Halvorsen et al., 2011). Dette er i tråd med sykdommens patogenese 

som kan resultere i nedsatt brystbevegelighet og nedsatt bevegelighet i rygg, hofte og skuldre 

(Pimentel-Santos et al., 2011; J. Sieper et al., 2002; J. Sieper, Jürgen Braun, 2011).  

En forskjell mellom studiene som har kartlagt kondisjon, var antall inkluderte i 

studiene. Halvorsen m.fl. (2011) inkluderte 149 Bektherevpasienter og 133 kontroller, mens 

studiet av Plasqui m.fl. (2012) inkluderte kun 25 pasienter og 25 kontroller. Sistnevnte fant en 

forskjell, men den var ikke signifikant. Et for lite antall deltagere i en studie vil øke faren for 

at man beholder null-hypotesen selv om det finnes en forskjell mellom gruppene (Bjørndal & 

Hofoss, 2010). På grunnlag av dette kan man anta at kondisjon er redusert hos pasienter med 

Bektherevs sykdom (Halvorsen et al., 2011; Plasqui et al., 2012). I tillegg er også 

bevegelighet redusert sammenlignet med normalbefolkningen (Halvorsen et al., 2011; Plasqui 

et al., 2012).  

2.2.4 Fysisk funksjon 

Fysisk funksjon kan defineres som evnen til å fungere i dagliglivet, og påvirkes av 

reversible og irreversible begrensninger som sykdommen fører med seg (Aletaha et al., 2006). 

Hos pasienter med Bektherevs sykdom kan smerte og opplevd stivhet som et resultat av aktiv 

inflammasjon være reversible begrensninger, mens strukturelle endringer som forbening av 

ligamenter og sammenvoksinger vil være irreversible begrensninger (Landewe et al., 2009). 
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2.2.4.1 Fysisk funksjon hos pasienter med Bektherevs sykdom   

I følge en tverrsnittstudie fra 2004 med 314 Bektherevpasienter og 2323 kontroller fra 

normalbefolkningen hadde pasientgruppen dårligere selvrapportert fysisk funksjon, målt med 

SF-36 (Dagfinrud, Mengshoel, Hagen, Loge, & Kvien, 2004). Studien viste også at kvinner 

rapporterte dårligere funksjon enn menn, men sammenlignet med normalbefolkningen hadde 

menn størst utfall av sykdommen (Dagfinrud et al., 2004). Sistnevnte står i motsetning til hva 

Gran og Skomsvoll fant i sin tverrsnittstudie med spørreundersøkelser til 100 

Bektherevpasienter (Gran & Skomsvoll, 1997). De fant ingen forskjell mellom kjønn i forhold 

til pasientrapportert fysisk funksjon. De fant også at den største reduksjonen i fysisk funksjon 

skjedde de ti første årene av sykdommen, men også for dem med en sykdomsvarighet mer enn 

20 år opplevde mer enn 80 % smerter og mer enn 85 % stivhet, noe som indikerte at 

sykdommen fortsetter å være aktiv gjennom hele sykdomsforløpet (Gran & Skomsvoll, 1997).  

En tverrsnittstudie fra 2005 (n=152) fant at daglige aktiviteter som å kjøre bil, handle, 

gange, påkledning, støvsuge og forflytning var de mest rapporterte aktivitetene som begrenses 

i hverdagslivet (Dagfinrud, Kjeken, et al., 2005). Dette fordi funksjoner som å snu hodet 

under bilkjøring, bæring av varer, gange over lange avstander, påkledning av strømper og å 

komme seg inn og ut av sengen var vanskelig. Fysisk funksjon korrelerte med bevegelighet og 

sykdomsaktivitet, men kun en tredjedel av variasjonen i pasientens opplevde 

aktivitetsbegrensninger kunne tilskrives bevegelighet og sykdomsaktivitet, noe som indikerer 

at også miljøet og sosiale omgivelser kanskje er underestimert når man kartlegger 

konsekvenser av redusert fysisk funksjon (Dagfinrud, Kjeken, et al., 2005).  

Oppsummert ser vi at pasienter har nedsatt fysisk funksjon sammenlignet med 

normalbefolkningen, og at tilsynelatende enkle dagligdagse aktiviteter kan være vanskelige på 

grunn av nedsatt fysisk funksjon (Dagfinrud, Kjeken, et al., 2005). En tverrsnittstudie viste 

også at den største reduksjonen i fysisk funksjon skjedde de ti første årene av sykdommen 

(Gran & Skomsvoll, 1997). 

2.3 Effekt av trening for pasienter med Bektherevs 

sykdom - en litteraturgjennomgang 

For å undersøke hva som var gjort av tidligere treningsstudier blant pasienter med 

Bektherevs sykdom, utførte jeg et litteratur søk i PubMed og Physiotherapy Evidence 
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Database (PEDro). Hensikten var å kartlegge hvilke treningsprogram som tidligere var 

undersøkt, og hvilken effekt de ulike treningsprogrammene hadde på fysisk form og fysisk 

funksjon.  

Søkestrategi: Søket ble utført i PubMed og PEDro. Søkeord som ble benyttet var 

”ankylosing spondylitis”, ”exercise”, ”exercise program”,  ”physical fitness”, ”physical 

function” med ulike kombinasjoner. I tillegg ble det utført enkeltsøk på relevante artikler fra 

andre artiklers referanseliste. Kun randomiserte kontrollerte studier (RCT) og systematiske 

oversiktsartikler ble vurdert i denne litteraturgjennomgangen. Studiene måtte fokusere på en 

form for trening, artiklene måtte være tilgjengelig i fulltekst, skrevet på engelsk og skulle 

inkludere både kvinner og menn.  

Resultat av søk: Det ble det identifisert fem oversiktsartikler (fire narrative og en 

systematisk oversiktsartikkel) og 15 enkeltstudier, hvor effekten av treningsprogram for 

Bektherevpasienter ble undersøkt. To av enkeltstudiene var oppfølgingsstudier av en 

opprinnelige treningsstudie (Fernandez-de-Las-Penas, Alonso-Blanco, Alguacil-Diego, & 

Miangolarra-Page, 2006; Hidding et al., 1994). Vedlegg nr. 1 viser en oversikt over de 15 

enkeltstudiene som ble inkludert i denne litteraturgjennomgangen. 

2.3.1 Oversiktsartikler 

Den systematiske oversiktsartikkelen inkluderte 11 randomiserte eller 

kvasirandomiserte studier, og konkluderte med at trening forbedret bevegelighet og fysisk 

funksjon for pasienter med Bektherevs sykdom (Dagfinrud et al., 2008). Spesielt var 

individuell hjemmebasert, eller trening med tilstedeværelse av fysioterapeut, bedre enn ingen 

intervensjon for bevegelighet og fysisk funksjon, mens gruppetrening med tilstedeværelse av 

fysioterapeut var bedre enn hjemmetrening i forhold til bevegelighet. En mulig hypotese var 

at tilstedeværelse av fysioterapeut ga bedre etterlevelse av treningsprogrammet, og således 

bedre resultater (Dagfinrud et al., 2008).  

De fire narrative oversiktsartiklene hadde noe ulikt fokus, og én oversiktsartikkel 

fremhevet at gruppetrening under veiledning av fysioterapeut var bedre for å opprettholde 

motivasjon (Wang, Chiang, Lee, & Wei, 2009). Vlieland og Li fremhevet behovet for trening, 

sammen med undervisning, for å bedre bevegelighet og funksjon (Vliet Vlieland & Li, 2009). 

I forhold til type trening fremhevet én oversiktsstudie (á 6 studier) (Nghiem & Donohue, 
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2008) at trening av kjernemuskulatur ble ansett som mer hensiktsmessig for bevegelighet og 

fysisk funksjon, enn et tradisjonelt treningsprogram. Wang m.fl. fremhevet samtidig at 

regelmessighet var viktigere enn mengde (Wang et al., 2009).  

 Det finnes ingen uniform treningsprotokoll for behandling av Bektherevs sykdom 

(Dagfinrud et al., 2008; Nghiem & Donohue, 2008; van Tubergen et al., 2001). Det er 

generelt lite spesifikasjon for optimal timing, intensitet og frekvens for effekt av 

treningsprogram, og det er behov for flere studier for å vurdere effekt av trening for pasienter 

med Bektherevs sykdom (Vliet Vlieland & Li, 2009).   

2.3.2 Enkeltstudier  

Antall inkluderte  

Av alle de 15 studiene som ble vurdert, inkluderte tre studier et stort antall deltagere 

(140-155 pasienter) (Hidding et al., 1993; Sweeney, Taylor, & Calin, 2002; van Tubergen et 

al., 2001), mens de øvrige studiene varierte mellom 30-62 deltagere. Antall inkluderte i en 

studie er viktig for å blant annet å redusere faren for type to feil (Bjørndal & Hofoss, 2010). 

Deltagere 

Kun fem av studiene oppga aldersspennet på deltagere i studien (Analay, Ozcan, 

Karan, Diracoglu, & Aydin, 2003; Cagliyan, Kotevoglu, Onal, Tekkehus, & Kuran, 2007; 

Karapolat et al., 2009; Kraag et al., 1990; Sweeney et al., 2002). De resterende oppga kun 

gjennomsnittsalder i hver gruppe. Det var forskjell på alder for deltagerne, hvor eksempelvis 

deltagere i Lim m.fl. (Lim, Moon, & Lee, 2005) sin studie var gjennomsnittlig 10 år yngre 

enn i Analay m.fl. (Analay et al., 2003) og Cagliyan m.fl. (Cagliyan et al., 2007) sine studier. 

Fysisk form og fysisk funksjon er avhengig av alder (ACSM, 2010; Dagfinrud et al., 2004), 

og kan således ha påvirket resultatene i studiene.  

De fleste deltagerne i studiene hadde en sykdomsvarighet fra 7-9 år (8 av15 

studier)(Cagliyan et al., 2007; Fernandez-de-Las-Penas et al., 2006; Fernandez-de-Las-Penas 

et al., 2005; Helliwell, A, & A, 1996; Hidding et al., 1993; Hidding et al., 1994; Ince, Sarpel, 

Durgun, & Erdogan, 2006; Lim et al., 2005). I en studie var sykdomsvarighet fra 10-12 år 

(van Tubergen et al., 2001). I to studie hadde deltagerne en sykdomsvarighet mellom 14 og 20 

år (Karapolat et al., 2009; Masiero et al., 2011), og i en studie hadde deltagere en 
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sykdomsvarighet fra 21 til 22 år (Sweeney et al., 2002). Tre studier oppga ikke 

sykdomsvarighet (Altan, Bingol, Aslan, & Yurtkuran, 2006; Analay et al., 2003; Kraag et al., 

1990). Blant annet bevegelighet påvirkes av sykdommens varighet, og reduseres med økt 

sykdomsvarighet (Viitanen, Suni, Kautiainen, Liimatainen, & Takala, 1992). Man kan derfor 

tenkte seg at resultater for bevegelighet har blitt påvirket av dette.  

Sammenligning 

Fire av studiene sammenlignet en treningsintervensjon opp mot ingen intervensjon 

(Ince et al., 2006; Kraag et al., 1990; Lim et al., 2005; Sweeney et al., 2002), tre evaluerte en 

type trening opp mot en annen type trening (Cagliyan et al., 2007; Fernandez-de-Las-Penas et 

al., 2005; Hidding et al., 1993), og to studier vurderte trening under veiledning opp mot 

hjemmetrening (Analay et al., 2003; Cagliyan et al., 2007). Fire studier hadde også to 

intervensjonsgrupper, i tillegg til en kontrollgruppe (Helliwell et al., 1996; Karapolat et al., 

2009; Masiero et al., 2011; van Tubergen et al., 2001). 

Treningsmodaliteter 

Det var generelt et fokus på bevegelighet, men treningsmodalitetene skilte seg også fra 

hverandre. Eksempelvis undersøkte Fernández-de-Las-Penas m.fl. (Fernandez-de-Las-Penas 

et al., 2005) effekten av Global Posture Reeducation (GPR)
1
 -metoden, Altan m.fl. (Altan et 

al., 2006) la vekt på Balneoterapi, mens Lim m.fl. (Lim et al., 2005) undersøkte effekten på 

mer tradisjonelle øvelser. Hidding m.fl. (Hidding et al., 1993) ga sin intervensjonsgruppe 

vannbehandling, i form av hydroterapi, i tillegg til en time sportsaktivitet, og en time med 

øvelser for mobilitet og muskelstyrke for underekstremiteter og mage/rygg hver uke (Hidding 

et al., 1993). I en av studiene drev 90 % av deltagerne med svømming, noe som var utenom 

intervensjonen (Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005). Dette var likt for begge grupper i 

sistnevnte studie, men det kan være vanskelig å si hvilke tiltak som ga de ulike resultatene 

etter intervensjonen. 

                                                 
1
GPR er en metode brukt i Italia, Spania og Frankrike. Metoden baserer seg på at det er 

synergistisk forhold/samspill mellom kroppens muskulatur (Fernández-de-Las-Penas m.fl 

2005). 



 

 

17 

 

Seks av studiene inkluderte muskelstyrketrening i sitt treningsprogram (Altan et al., 

2006; Cagliyan et al., 2007; Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; Hidding et al., 1993; Kraag 

et al., 1990; Lim et al., 2005). 

Fem studier beskrev innslag av kondisjonstrening med aktiviteter som gange, sykling 

og aerobic (Analay et al., 2003; Hidding et al., 1993; Ince et al., 2006; Karapolat et al., 2009; 

van Tubergen et al., 2001).  

Dosering av trening 

Treningsfrekvensen varierte fra en gang annen hver uke (Kraag et al., 1990) til daglig 

trening (Helliwell et al., 1996; Lim et al., 2005). Tre studier ga også deler av intervensjonen 

daglig, men supplerte dette med andre tiltak (Altan et al., 2006; Hidding et al., 1993; Kraag et 

al., 1990). Varighet på hver økt varierte fra 30 minutter (Altan et al., 2006) til tre timer 

(Hidding et al., 1993), og hele intervensjonsperioden varierte fra tre uker (Altan et al., 2006; 

van Tubergen et al., 2001) til ni måneder (Hidding et al., 1993) på det meste.  

I forhold til muskelstyrke gjorde ingen av studiene rede for intensitet på treningen i 

forhold til motstand, antall repetisjoner og sett. Det var ingen av studiene som beskrev at de 

benyttet seg av vekter som motstand, noe som kan indikere at motstanden har vært lav. En 

studie gjorde rede for type øvelser (Helliwell et al., 1996) mens to andre studier kun ga 

eksempler på øvelser (Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; Lim et al., 2005). Ingen av 

studiene fulgte ACSM sine anbefalinger i forhold til muskelstyrketrening for å 

forbedre/opprettholde muskelstyrke.  

For kondisjon la ikke Analay m.fl. (Analay et al., 2003) og Hidding m.fl. (Hidding et 

al., 1993) føringer for hvilken intensitet det skulle trenes på. Derimot foregikk treningen til 

Karapolat m.fl. (Karapolat et al., 2009) og Ince m.fl. (Ince et al., 2006) med henholdsvis 

moderat og lav intensitet, tre ganger i uken. Kun Karapolat m.fl. (Karapolat et al., 2009) 

kontrollerte for intensitet med pulsklokke. Deltagerne i studien til Ince m.fl. (Ince et al., 2006) 

talte pulsslag manuelt i 15 sekunder, og multipliserte dette med 4 for å få hjerteslag per 

minutt. Heller ikke her fulgte noen av studiene anbefalningene fra ACSM fult ut. 
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 Målemetode 

Noen studier benyttet samme målemetode for å måle effekt på treningsintervensjonen, 

men dette var ikke tilfelle for alle. Fire studier brukte Bath Ankylosing Spondylitis Metrology 

Index  (BASMI) (Fernandez-de-Las-Penas et al., 2006; Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; 

Karapolat et al., 2009; Masiero et al., 2011), og seks studier brukte kun noen av de kliniske 

elementer av BASMI-instrumentet (Analay et al., 2003; Cagliyan et al., 2007; Helliwell et al., 

1996; Ince et al., 2006; Kraag et al., 1990; Lim et al., 2005). Ulike instrumenter måler 

bevegelighet i ulike ledd, og ulike deler av ryggsøylen. Avstanden fra fingertupp-til-gulv (F-

G) er beskrevet å si noe om fleksjonsbevegeligheten i ryggen som helhet, mens modifisert 

schober fleksjonstest (MSFT) er mer spesifikk på bevegelse i lumbalcolumna (Kraag et al., 

1990). Avstanden fra occiput til vegg (O-V), sier noe om bevegelighet av øvre del av rygg 

(Kraag et al., 1990). Det at studiene har benyttet ulike målemetoder for å måle bevegelighet 

gjør det vanskelig å sammenligne resultatene mellom studiene.  

Alle studiene som målte fysisk funksjon brukte Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index (BASFI) som instrument, bortsett fra Hidding m.fl. (Hidding et al., 1993)  

og Kraag m.fl. (Kraag et al., 1990) som benyttet henholdsvis Functional Index og Toronto 

Activities of Daily Living Questionnaire (TADLQ).  

Ingen av studiene hadde muskelstyrke som utfallsmål. 

Tre studier brukte indirekte kondisjonstest (Analay et al., 2003; Hidding et al., 1993; 

Ince et al., 2006) hvorav Ince m.fl. (Ince et al., 2006) og Hidding m.fl. (Hidding et al., 1993) 

brukte maksimale tester. Karapolat m.fl. (Karapolat et al., 2009) brukte modifisert Bruce 

protokoll med direkte avlesning av pVO2 og pCO2, i tillegg til seks minutter gangtest. Analay 

m.fl. (Analay et al., 2003) brukte Åstrand test. 

2.3.3 Bevegelighet 

Flertallet av enkeltstudiene konkluderte med forbedret bevegelighet umiddelbart etter 

treningsintervensjon til fordel for treningsgruppen (Altan et al., 2006; Analay et al., 2003; 

Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; Hidding et al., 1993; Ince et al., 2006; Lim et al., 2005). 

To studier fant også en langtidseffekt vedrørende lumbalfleksjon (Altan et al., 2006; Analay et 

al., 2003). To av studiene gjorde en ny randomisert kontrollert oppfølgningsstudie for å 

kartlegge langtidseffekten av opprinnelig intervensjonen (Fernandez-de-Las-Penas et al., 
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2006; Hidding et al., 1994). Oppfølgingsstudien av Fernández-de-Las-Penas m.fl., fant ikke 

noen signifikant forskjell mellom gruppene etter intervensjonen og ett år etter, men de fant 

signifikant bedre utfall i bevegelighet til fordel for intervensjonsgruppen, sammenlignet med 

før intervensjon ett år etter (Fernandez-de-Las-Penas et al., 2006). Hidding m.fl. fant også en 

langtidseffekt på bevegelighet ni måneder etter (Hidding et al., 1994).  

2.3.4 Fysisk funksjon 

Fem studier fant en umiddelbar bedring i fysisk funksjon etter planlagt 

treningsintervensjon til fordel for treningsgruppen (Analay et al., 2003; Fernandez-de-Las-

Penas et al., 2005; Lim et al., 2005; Masiero et al., 2011; van Tubergen et al., 2001). Det var 

ingen konsistens om hvilke treningsmodaliteter som ga bedring i fysisk funksjon. Både 

øvelser hjemme og under veiledning, Spa-behandling, og behandling med GRP- metoden ga 

bedring i fysisk funksjon. Fire studier fant en langtidseffekt (Analay et al., 2003; Fernandez-

de-Las-Penas et al., 2006; Masiero et al., 2011; van Tubergen et al., 2001).  

2.3.5 Kondisjon 

Fire studier konkluderte med bedre kondisjon til fordel for treningsgruppen (Analay et 

al., 2003; Hidding et al., 1993; Ince et al., 2006; Karapolat et al., 2009). Tabeller fra Helliwell 

m.fl.,(Helliwell et al., 1996) indikerte en positiv fremgang i treningsgruppen, sammenlignet 

med kontrollgruppen, men de oppga ingen p-verdi i sin studie. I studien av Karapolat m.fl. ble 

svømming praktisert i en intervensjonsgruppe og gange i den andre intervensjonsgruppen 

(Karapolat et al., 2009). De oppga ingen forskjell for kondisjon som følge av ulike aktiviteter 

(Karapolat et al., 2009).  

2.3.6 Muskelstyrke  

Ingen av studiene hadde muskelstyrke som utfallsmål. 

2.3.7  Metodisk kvalitet 

Det er flere måter å vurdere metodisk kvalitet for RCTer, og PEDro skalaen er et mye 

brukt verktøy (Maher, Sherrington, Herbert, Moseley, & Elkins, 2003). Hensikten med PEDro 

skalaen er å kartlegge intern validitet (i hvilken grad man kan tilskrive den eksperimentelle 

behandlingen som årsak til den observerte effekten), ekstern validitet (generaliserbarhet) og 
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statistisk styrke, for å evaluere om man kan stole på resultatene og overføre dem til klinisk 

praksis (Maher et al., 2003; Moseley, Herbert, Sherrington, & Maher, 2002; Polit & Beck, 

2008). Skalaen består av 11 kriterier, hvor åtte av kriteriene omhandler intern validitet, to 

omhandler tilfredsstillende statistikk for å kunne tolke studiets resultater, og det siste kriteriet 

omhandler ekstern validitet (Sherrington, Herbert, Maher, & Moseley, 2000). Alle kriteriene 

gir ett poeng dersom studien oppfyller kriteriet, med unntak av ekstern validitet. Dette gir en 

maksimalskår på 10 poeng (Sherrington et al., 2000). Studier som skårer fem poeng eller mer 

regnes som studier med moderat til høy kvalitet (Moseley et al., 2002).  

PEDro skalaen 

1. Generaliserbarhet (ekstern validitet) 

2. Randomisering 

3. Randomisering gjort med tilfredsstillende skjult randomiseringsprosedyre 

4. Likhet ved baseline mellom grupper 

5. Blinding av deltager 

6. Blinding av terapeut 

7. Blinding av den som tester 

8. Frafall, redegjørelse for minst et utfall for mer enn 85 % av deltagerne  

9. Intention-to-treat analyse 

10. Sammenligning mellom grupper for minst et utfall (statistisk validitet) 

11. Evaluering av den reelle forskjellen og variasjon av minst et utfall (statistisk validitet) 

 

Flertallet av studiene manglet skjult randomiseringsprosedyrer (Altan et al., 2006; 

Cagliyan et al., 2007; Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; Helliwell et al., 1996; Ince et al., 

2006; Kraag et al., 1990; Lim et al., 2005; Sweeney et al., 2002; van Tubergen et al., 2001) og 

intention-to-treat-analyser (Altan et al., 2006; Analay et al., 2003; Cagliyan et al., 2007; 

Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; Helliwell et al., 1996; Ince et al., 2006; Karapolat et al., 

2009; Lim et al., 2005; Masiero et al., 2011; Sweeney et al., 2002; van Tubergen et al., 2001). 

Alle manglet blinding av deltagere, kun fire manglet blinding av tester. Til tross for dette 

hadde 66 % av studiene moderat til høy kvalitet (Altan et al., 2006; Analay et al., 2003; 
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Fernandez-de-Las-Penas et al., 2006; Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; Ince et al., 2006; 

Karapolat et al., 2009; Kraag et al., 1990; Lim et al., 2005; Masiero et al., 2011; van Tubergen 

et al., 2001). Men selv om studiene hadde moderat til høy metodisk kvalitet, sier ikke PEDro 

skalaen noe om klinisk relevans (Sherrington et al., 2000). Det en svakhet i fagfeltet at effekt 

av kondisjon og muskelstyrke er lite undersøkt i de tidligere treningsstudiene.  

2.3.8 Oppsummering av resultat fra treningsstudier  

Det var forskjell i antall deltagere, type treningsintervensjoner og utfallsmål som ble 

benyttet i de ulike studiene. Det var derfor vanskelig å sammenligne studiene, men flertallet 

viste en positiv effekt på bevegelighet og fysisk funksjon, og fire studier viste også til en 

bedring i kondisjon. Ingen av de tidligere treningsstudiene undersøkte effekten av 

muskelstyrketrening. Treningsintervensjonene i tidligere studier besto primært av 

bevegelighetstrening som i all hovedsak fulgte anbefalingene i forhold til dosering av 

bevegelighetstrening. Derimot nådde ikke noen av treningsstudiene, hvor kondisjon- og 

muskelstyrketrening var inkludert som en del av intervensjonen, de generelle anbefalinger i 

forhold til dosering av trening for å forebygge livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer.  

2.4  Oppsummering av bakgrunnskapittel 

Bektherevs sykdom fører til smerte, nedsatt bevegelighet, og for mange også nedsatt 

fysisk funksjon. Fordi forebygging av strukturelle deformiteter, og bedring av fysisk funksjon 

er essensielt for utfallet av sykdommen, vil det være viktig at fysioterapibehandling fortsetter 

å fokusere på bevegelighet og fysisk funksjon. Samtidig har flere studier vist at 

Bektherevpasienter har en økt forekomst av hjerte- og karsykdommer og metabolsk syndrom. 

I normalbefolkningen er både økt kondisjon og muskelstyrke nødvendig for å forebygge 

hjerte- og karsykdommer og metabolsk syndrom. To studier har vist at pasientgruppen har 

redusert kondisjon, sammenlignet med populasjonskontroller. En vurdering av innholdet i 

treningsprogrammene som er gitt i kliniske studier viser at kondisjon- og muskelstyrketrening 

er lite undersøkt, og at studier som inkluderte dette ikke gjennomførte intervensjonen i 

henhold til de generelle treningsanbefalingene i forhold til dosering for å forebygge hjerte- og 

karsykdom. Kunnskap om effekt av kondisjon- og muskelstyrketrening for pasienter med 

Bektherevs sykdom er derfor manglende.  
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3 Hensikt 

Hensikten med denne studien var å undersøke effekten av et veiledet 12-ukers kondisjon- og 

muskelstyrketreningsprogram, på fysisk form (kondisjon, muskelstyrke og bevegelighet) og 

pasientrapportert fysisk funksjon hos pasienter med Bektherevs sykdom.  

3.1 Problemstilling 

Hvilken effekt har en 12 ukers kondisjon- og muskelstyrketreningsprogram på fysisk 

form og pasientrapportert fysisk funksjon hos pasienter med Bektherevs sykdom, 

sammenlignet med kontroller? 

3.2 Nullhypotese 

Det er ingen forskjell i fysisk form og pasientrapportert fysisk funksjon hos pasienter 

med Bektherevs sykdom som har gjennomført et 12 ukers kondisjon- og 

muskelstyrketreningsprogram sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke gjennomfører 

treningsprogrammet.  
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4 Metode og materiale 

I følgende kapittelet presenteres studiens design, materiale, treningsprotokoll og prosedyrer 

for testdagene. Etter dette redegjøres det for de ulike utfallsmålene, med testprosedyrer og 

psykometriske egenskaper for de spesifikke utfallsmålene. Tilslutt gjøres det rede for 

statistiske analyser og bearbeiding av data, og kapittelet avsluttes med etiske hensyn.   

4.1 Design 

Det ble gjennomført en randomisert kontrollert studie på Diakonhjemmet Sykehus 

med fokus på å evaluere effekten av kondisjon- og muskelstyrketrening på sykdomsaktivitet 

og biomarkører for inflammasjon hos pasienter med Bektherevs sykdom. Sekundære 

utfallsmål i studien var fysisk form, kroppskomposisjon, fysisk funksjon, livvidde, depresjon, 

fysisk aktivitetsnivå, arteriell stivhet og endotelfunksjon. Denne oppgaven har fokus på fire av 

de sekundære utfallsmålene i studien for å evaluere effekten av treningsprogrammet på fysisk 

form og fysisk funksjon.     

Pasienter med Bektherevs sykdom som takket ja til denne studien ble undersøkt i 

forhold til eventuelle kontraindikasjoner for trening, og deretter tilfeldig fordelt i to grupper. 

Den ene skulle gjennomføre 12 uker kondisjon- og muskelstyrketrening, 40-60 minutter 3 

ganger i uken (treningsgruppen (TG)). Den andre mottok ingen intervensjon (kontrollgruppe 

(KG)).  

4.1.1 Randomisering 

Randomisering til TG eller KG ble gjort av en statistiker som ikke var involvert i 

prosjektet. Statistikeren klargjorde randomiseringslisten ved hjelp av et dataprogram, og 

lukkede konvolutter med merket gruppetilhørighet ble klargjort.  

Etter at testrunden ved baseline var utført, mottok prosjektkoordinator konvolutten 

med gruppetilhørighet. Denne ble åpnet av henne tre dager etter deltagerens testrunde ved 

baseline, hvorpå hun ringte og informerte deltageren om hvilken gruppe de var kommet i.  
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4.1.2 Blinding 

Baselinetester ble gjennomført før deltakerne var randomisert, og blindet således 

deltagere ved baseline. Fysioterapeuten som gjennomførte testingen var blindet for 

deltakernes gruppetilhørighet både før og etter intervensjon. 

4.2 Deltagere 

Deltagere fra en tidligere tverrsnittstudie, gjennomført fra 2008 til 2010 ble tilsendt en 

invitasjon i posten om deltagelse i studien. I tillegg ble pasienter rekruttert fra revmatologisk 

poliklinisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. Det ble også annonsert for studien via 

nettsider for pasienter med Bektherevs sykdom, samt informasjonsblader for pasienter med 

revmatisk sykdom. Interesserte deltagere tok kontakt med prosjektkoordinator på telefon eller 

e-post. Totalt 34 pasienter ble rekruttert. 

Inklusjonskriterier: 

 Diagnose Bektherevs sykdom bekreftet av revmatolog. 

 Alder: 18-70 år 

 Høy sykdomsaktivitet: Sykdomsaktivitet  ≥2.1 på Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Score (ASDAS skår) (tilsvarende ≥3,5 på Bath Ankylosing Disease Activity 

Index (BASDAI))  

 Deltakere skulle ikke ha deltatt i strukturert kondisjon- eller muskel 

styrketreningsprogrammer siste året, med mer enn 60 minutters trening per uke. Dette 

inkluderte store mengder (mer en 2 timer) rask gange per uke. 

 

Eksklusjonskriterier: 

 Kjent hjerte-karsykdom 

 Alvorlig komorbiditet som involverer redusert treningskapasitet 

 Ikke mulighet til å delta på ukentlige treninger i Oslo 

 Graviditet 
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4.2.1 Utvalgsstørrelse 

Utvalgsstørrelsen ble beregnet for sykdomsaktivitet, studiens hovedutfallsmålet, og 

målt med ASDAS.  Den minste kliniske interessante forskjellen på ASDAS er definert til å 

være 1.1 (1.0) (van der Heijde et al., 2009). Med en α-verdi på 0.05 og β-verdi på 80 %, og et 

inkludert frafall på 20 %, var målet å rekruttere 17 deltagere i hver gruppe, men for å sikre 

styrke nok til analyser også på sekundære utfall, var det nødvendig med 20 deltagere i hver 

gruppe.   

4.3 Treningsprotokoll 

Treningsgruppen (TG) 

Totalt varte treningen i 12 uker. Intervensjonen besto av tre treningsøkter i uken, og 

foregikk i Oslo. To av øktene foregikk på Elixia treningssenter med veiledning av 

fysioterapeut, og en økt i uken var egentrening. Treningen under veiledning besto av 

kondisjonstrening (40 minutter) og muskelstyrketrening (20 min) (Totalt 60 minutter). 

Egentreningsøkten var selvvalgt og deltakerne kunne velge mellom langkjøring eller 

intervalltrening. I tillegg kunne de velge hvorvidt de gjennomførte egentreningsøkten på 

treningssenter eller utendørs. Egentreningsøkten varte i 40 minutter. 

Spesifikasjon av treningsprogram: 
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Med tilstedeværelse av fysioterapeut (2 ganger per uke): 

Intervalltrening på tredemølle:  

10 minutter oppvarming (opp til 70 % av maksimal puls) 

4 intervaller á 4 minutter med 90-95 % av maksimal puls 

3 minutter aktiv pause mellom intervallene (ned til 70 % av maksimal puls) 

3 minutter nedtrapping 

 Totalt 38 minutter 

Muskelstyrketrening: 

Individuelt tilpasset muskelstyrketreningsprogram enten med løse manualer eller i apparater. 

3 sett á 8-10 repetisjoner. Tilstrebet at den siste repetisjonen var den siste deltakeren klarte å gjennomføre 

med god teknikk, det vil si muskelstyrketrening til slitenhet i muskulatur.  

Øvelser for muskelstyrketrening var rettet mot store muskelgrupper som bryst, rygg, triceps, biceps, lår, sete 

og mage. 

             Totalt 20 minutter 

Egentreningsøkt (1 gang per uke): 

Langkjøring eller intervalltrening (minst 70 % av maksimal puls)  

               Totalt 40 minutter  

 

Intensiteten på kondisjonsøkten ble kontrollert med pulsklokke. Deltakerne hadde fått 

målt sin maksimalpuls ved baselinemålingen.  

Kontrollgruppen (KG) 

KG ble oppfordret til å fortsette å leve slik de vanligvis gjør, også i 

intervensjonsperioden. Etter at intervensjonstiden var over fikk deltagere i KG tilbud om et 

individuelt tilpasset treningsprogram, samt tre treningsøkter med veiledning av fysioterapeut.  
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Treningsregistrering 

Fysioterapeuten registrerte oppmøte på treningene og gjennomføringen av 

egentreningsøktene.  

I tillegg ble fysisk aktivitetsnivå og treningsvaner kartlagt med spørreskjema ved 

baselinetester og tester etter intervensjonsperioden, for begge gruppene.  

4.4 Prosedyrer ved testing 

Alle målinger og tester ble gjennomført på Diakonhjemmet Sykehus av en 

fysioterapeut som var blindet for deltakernes gruppetilhørighet. Deltakerne møtte til testing på 

sykehuset to påfølgende dager ved testrunde en (baselinetester) og to (etter intervensjon), til 

sammen fire testdager. Den første dagen ble de pasientrapporterte spørreskjemaene fylt ut, 

samtidig ble det gjennomført en hjerteundersøkelse for å undersøke eventuelle 

kontraindikasjoner mot en maksimal tredemølle test. Dagen etter ble deltagerne testet i 

forhold til fysisk form. Baselinetester ble gjennomført før randomiseringen, og de siste to 

testdagene ble gjennomført etter at intervensjonsperioden var over.  

Når fysisk form ble testet ble bevegelighetstester utført før kondisjonstesten. Dette for 

å hindre umiddelbar bedring i leddbevegelighet etter en kondisjonsoppgave (Carbon et al., 

1996).  

Det var ingen oppfølging etter at testrunde to var avsluttet, i forbindelse med studien.  

4.5 Utfallsmål 

Bakgrunnsvariabler som ble inkludert var alder, kjønn, kroppsmasse indeks (KMI), 

sivilstatus, arbeidsdeltagelse, røykevaner og treningsvaner. I tillegg ble sykdomsvariabler som 

sykdomsvarighet, sykdomsaktivitet og bruk av biologiske legemidler registrert som 

bakgrunnsvariabler ved baseline.  

I denne studien presenteres resultater av analyser fra fire sekundære utfallsmål: 

Bevegelighet, muskelstyrke, kondisjon og fysisk funksjon.  
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4.5.1 Bevegelighet 

Bevegelighet ble målt med måleinstrumentet Bath Ankylosing Spondylitis Metrology 

Index (BASMI). Instrumentet inkluderer fem bevegelsesutslag: bevegelighet i øvre del av 

rygg (tragus til vegg (T-V)), lumbalfleksjon, lumbal sidebøy, nakkerotasjon og 

hofteabduksjon (Jenkinson et al., 1994). Hvordan de ulike bevegelsesutslagene ble målt og 

kategorisert er spesifisert i vedlegg 3. Alle målinger ble gjort aktivt, og resultatet for de ulike 

bevegelsesutslagene (cm/°) ble registrert innenfor tilhørende kategori  (0 til 10, hvor 10 er 

dårligste skår (delskår)). For T-V, lumbal sidebøy og nakkerotasjon ble gjennomsnittet av 

bevegelsesutslaget på høyre side og venstre side brukt. Sluttskåren er alle delskårer summert, 

og deretter dividert på 5. Skåren vil derfor ligge mellom 0 og 10, hvor 10 er den dårligste 

skåren (Jenkinson et al., 1994).  

BASMI forekommer i to varianter; en hvor hver skår har en skåring mellom 0-10 

(BASMI10), og en hvor hver skår rates mellom 0-2 (BASMI2) (van der Heijde, Landewe, & 

Feldtkeller, 2008). BASMI10 hevdes å være klart bedre enn BASMI2, da BASMI10 viser en 

mer lineær tendens når man kartlegger bevegelighet over tid (Van den Bosch, Cryssen, & 

Mielants, 2006; van der Heijde et al., 2008). Denne studien bruker BASMI10 som instrument, 

og omtales i denne oppgaven som BASMI. BASMI har vist god validitet når det er validert 

mot 20 kliniske mål (r=0.97), og høy intra-rater reliabilitet (r=0.99), og inter-rater reliabilitet 

(r=0.97) i en gruppe av Bektherevpasienter med stor variasjon av sykdomspåvirkning i 

originalartikkel (Jenkinson et al., 1994). Instrumentet anses å være brukervennlig og sensitiv 

for endring (Jenkinson et al., 1994).  

4.5.2 Muskelstyrke 

Muskelstyrke ble målt med håndstyrke med instrumentet GRIPP-IT (Nordenskiold & 

Grimby, 1993). GRIPP-IT er et elektrisk instrument som måler håndgrepsstyrke (Svantesson, 

Nordé, Svensson, & Brodin, 2009). Oppgaven ble utført i sittende hvor deltagerne holdt 

underarm vinkelrett for overarm, og fikk støtte til underarm under utførelsen. Deltagerne 

holdt rundt det loddrette håndtaket på instrumentet som sto stødig på benken foran dem, og 

fikk beskjed om å begynne å klemme når testeren ga klarsignal. Samtidig som testeren ga 

klarsignal, startet testeren registreringen av kraft på instrumentet. Deltagerne fikk beskjed om 

å fortsette å klemme i 10 sekunder, helt til testeren ga beskjed om å slippe. Instrumentet 

registrerte maksimal muskelstyrke, gjennomsnittlig muskelstyrke og minste målte 
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muskelstyrke (Newton=N) (Svantesson et al., 2009). Begge hender ble testet én gang, og 

resultatene for muskelstyrke og deltagernes dominante hånd ble deretter registrert.   

GRIPP-IT har blitt vist å ha god inter- og intratest-retest reliabelt for pasienter med 

revmatisk artritt (r=0.92/0.90) (Nordenskiold & Grimby, 1993) og for friske voksne  

(r=0.94/0.88) målt som utholdende muskelstyrke med henholdsvis høyre/venstre hånd 

(Lagerstrom & Nordgren, 1998; Nordenskiold & Grimby, 1993). For maksimal muskelstyrke 

finner de like god test- retest reliabilitet (Nordenskiold & Grimby, 1993). Blant 

fibromyalgipasienter har test- retest reliabiliteten vist seg å være mindre både ved utholdende 

muskelstyrke (r=0.66/0.93) og ved maksimal muskelstyrke (r=0.76/0.77), men forfatterne 

konkluderte med tilfredsstillende test-retest reliabilitet (Nordenskiold & Grimby, 1993). Også 

for yngre friske (20-29 år) er inter og intratest-retest funnet reliabel (Svantesson et al., 2009).  

4.5.3 Kondisjon 

Etter muskelstyrke- og bevegelighetstester fikk deltagerne på seg et pulsbelte i forkant 

av kondisjonstesten. Kondisjon ble målt med en indirekte maksimal tredemølletest etter 

modifisert Balkes protokoll hvor maksimalt oksygenopptak (VO2max) ble estimert (Balke & 

Ware, 1959). Kondisjonstesten ble gjennomført i treningssalen på Diakonhjemmet Sykehus. 

Deltakerne startet med tilvenning og oppvarming på tredemølle i fem minutter med 2,5 % 

helning, og individuelt tilpasset hastighet etter pasientens puls. Det ble tilstrebet at deltakerne 

skulle gå uten å benytte seg av håndtakene på tredemøllen. Under tilvenningstiden ble 

deltagerne informert om testens progresjon, og de fikk gjort seg kjent med borg skala (Borg 

skala 9-20, 20= maksimal anstrengelse). Borg skala var skrevet ut og hang på veggen foran 

tredemølla de gikk på. Etter at testen startet økte helningen med ytterligere 1,5 % hvert minutt 

til maksimal helning var nådd (15 %). Deretter ble hastigheten økt med 0,3 km/time for hvert 

minutt helt til testen ble avsluttet. Puls (Polar pulsklokke) og opplevd slitenhet (Borgs skala) 

ble kartlagt og notert hvert minutt under testen. Testen ble avsluttet når deltagerne rapporterte 

en opplevd slitenhet på 17-20 på Borg skala (Borg, 1970). VO2max ble estimert ut ifra 

ACSM´s formular for gradert gange/løping(ACSM, 2010).  

Gullstandard for å teste kondisjon er direkte måling av VO2max under en maksimal 

belastningstest (ACSM, 2010). Fordi dette krever mye utstyr kan indirekte maksimale tester 

være et godt alternativ (ACSM, 2010). Estimering av VO2max fra en maksimal test er antatt å 

være nest best med hensyn til validitet for å teste kondisjon etter gullstandarden (Kaminsky, 
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2010) (Wilder et al., 2006). Dog er formularen rapportert å overrapportere (Maud & Foster, 

1995). 

  Balkes protokoll (Balke & Ware, 1959) ble opprinnelig utviklet i 1959. Det har etter 

dette blitt laget flere modifikasjoner. Kondisjonstest på tredemølle er hensiktsmessig fordi den 

tar utgangspunkt i en dagligdags funksjon, gange, samt at gangfunksjon kan tilpasses alle 

nivåer, alt fra de dårligste til de i best form (ACSM, 2010). Balke er godt tilpasset for å teste 

eldre og personer med redusert fysisk funksjon fordi farten kan tilpasses individuelt (ACSM, 

2010).  

En studie som har sammenlignet fire maksimale tredemølletester, konkluderte med at 

Balkes protokoll var et valid instrument (Pollock et al., 1976).  

4.5.4 Fysisk funksjon 

Fysisk funksjon kan evalueres både gjennom pasientrapportering og gjennom 

observasjon (van Weely et al., 2012). I denne oppgaven ble det benyttet et sykdomsspesifikk 

pasientrapporteringsskjema; Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI). 

Instrumentet består av 10 spørsmål, 8 med fokus på fysisk funksjon og 2 om mestring av 

hverdagsaktiviteter (Calin et al., 1994). Spørsmål som stilles er spesifisert i vedlegg 3. Hver 

aktivitet blir evaluert på en 10 punkt skala (Numeric Rating Scale), hvor pasienten selv 

evaluerer sin egen evne til å utføre den enkelte oppgave. Den ene enden av skalaen 

representerer ”lett” (0) og den andre ”umulig” (10). Pasient setter selv et kryss i den firkanten 

som representerer et helt tall mellom 0-10. Gjennomsnittet av de 10 skalaene sammenlagt gir 

BASFI-skåren (0-10, hvor 10 er den dårligste skåren) (Calin et al., 1994). Svar oppgis med én 

desimal.   

BASFI er validitet og reliabilitetstestet i originalversjon,(Calin et al., 1994) og i senere 

studier (van Weely et al., 2009). Det er funnet reliabelt og valid (Calin et al., 1994). Det er 

sensitivitet for endring, men reproduserbarheten er noe mindre.  

BASFI er et anbefalt instrument for å måle fysisk funksjon, og mye brukt i både 

forskning og klinisk praksis (van Weely et al., 2009). 
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4.6 Statistiske analyser 

Alle analyser ble utført med IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

statistics19 for Windows. Signifikansnivå ble satt til 5 %.  

I tabeller ble data for bakgrunnsvariabler og utfallsmål presentert med 

gjennomsnitt(±SD) (normalfordelt) eller median range (fravær av normalfordeling) for 

kontinuerlige variabler, og antall deltagere (% deltagere) for kategoriske variabler for begge 

gruppene, og totalt for alle inkluderte deltagere.  

For å undersøke forskjeller mellom gruppene ved baseline ble kji-kvadrattest, Mann 

Whitney U-test eller uavhengig t-test benyttet for henholdsvis kategorisk data og kontinuerlig 

data. Histogrammer, Q-Q-plot og Kolmogorov-Smirnov (p˃0.05) ble benyttet for å analysere 

og vurdere normalfordeling.  

Avhengig av normalfordeling ble en paret t-test eller Wilcoxon Signed Rank Test 

benyttet for å undersøke endring innad i hver gruppe fra baseline til etter intervensjon. 

Uavhengig t-test eller Mann Whitney U-test og justerte analyser (Analyse av kovarians 

(ANCOVA)) ble videre benyttet for å teste forskjeller mellom gruppene etter intervensjonen. 

Ved ANCOVA ble det kontrollert for baselineverdien av det aktuelle utfallsmålet. Det er 

sjekket for normalitet, linearitet, homogenitet av varians og homogenitet for regresjonskurve, 

for alle utfallsmålene i forhold til utførelse av ANCOVA.  

Det ble benyttet kji-kvadrattester for å undersøke forskjellen mellom gruppene i 

forhold til andel som rapporterer forbedring av de ulike utfallsmålene, fra baseline til etter 

intervensjon. Bedring var i dette tilfelle definert som alle verdier med fremgang. Tilslutt ble 

det undersøkt om baselineverdien for bevegelighet var av betydning for bedring av 

bevegelighet. Dette ble gjort manuelt ved at en kolonne i SPSS som viste hvor stor bedringen 

hadde vært, ble sammenlignet med baselineverdi for samme variabel. Det ble da identifisert 

hvilken verdi som hadde sammenheng med bedring, og er videre omtalt som grenseverdi i 

denne oppgaven. 

 Analyser for å vurdere effekten av treningsprogrammet ble gjort per protokoll (PP). 

Denne analysemetoden tar kun med pasienter som faktisk har gjennomført intervensjonen 

(Laake, Olsen, & Benestad, 2008), og både de som ikke fulgte treningsprotokoll (n=2) og de 

som ikke møtte til test etter intervensjon (n=3) ble tatt ut av analysene. Motsetningen til PP er 
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intention-to-treat (ITT), hvor analyser inkluderer alle randomiserte pasienter, uansett om de 

gjennomfører eller ikke gjennomfører hele studien (Laake et al., 2008).  

For å undersøke eventuelle forskjeller mellom de som ikke fulgte treningsprotokollen 

og de som fulgte protokollen, samt de som falt fra til testing etter intervensjon og de andre 

deltagerne, ble det benyttet kji-kvadrattest for kategoriske data og uavhengig t-test eller mann 

Whitney U-test (avhengig av normalfordeling) for kontinuerlige variabler for baselineverdier.  

4.7 Etikk 

Alle prosedyrer ble utført i henhold til Helsinkideklarasjonen. Prosjektet er godkjent 

av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), REK: 2011/1468 

(vedlegg 2). Deltagere fikk muntlig og skriftlig informasjon om studien og signerte på 

informert samtykke (Altman, 1999; Polit & Beck, 2008). De deltok på frivilling grunnlag. 

Studien er registrert i Clinical Trials. Gov Protocol Registration system (NCT01436942).  

Anonymitet ivaretas ved at id-nummer ble benyttet gjennom alle tester, og at ingen 

nevnes med gjenkjennbar informasjon i publikasjoner.  
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5 Resultat 

I første del av resultatkapittelet beskrives bakgrunnsvariablene for alle deltagerne som 

ble inkludert i studien. Videre beskrives frafallet i studien og etterlevelse av treningsprotokoll, 

og deretter bakgrunnsvariabler, ved baseline, for de deltagerne som gjennomførte hele 

studien. Etter dette presenteres endring innad i hver gruppe fra baseline til etter intervensjon 

for fysisk funksjon og fysisk form. Deretter vises forskjeller mellom gruppene etter 

intervensjonsperioden, med og uten justering for baselineverdier. Til slutt presenteres hvor 

mange som oppnådde bedring av de ulike utfallsmålene i de to gruppene, og grenseverdier for 

bedring av bevegelighet.  

5.1 Bakgrunnsvariabler 

5.1.1 Deltagere 

34 personer ble rekruttert til studien, og møtte opp til første testdag. Fire ble ekskludert 

på grunn av hjertesykdom som ble avdekket ved undersøkelse, første testdag. En ble 

ekskludert på grunn av for høyt treningsnivå. I tillegg var det en deltager som trakk seg etter 

den første undersøkelsesdagen på grunn av alvorlig sykdom i nær familie. Dette resulterte i 

inkludering av 28 deltagere totalt, som ble randomisert til henholdsvis TG (n=13) og KG 

(n=15). Figur 2 viser flytskjema av personer som ble henvist til studien, ekskludert eller 

randomisert som deltager i studien. 
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Figur 2. Flytskjema viser deltagere som ble henvist til studien, årsak til eventuell ekskludering eller 

randomisering til treningsgruppen (TG) eller kontrollgruppen (KG).  

 

Bakgrunnsvariabler for alle inkluderte deltagere i studien (n=28) er presentert i tabell 2. 
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Tabell 2. Bakgrunnsvariabler, målt ved baseline, for alle deltagere som ble inkludert i studien (totalt, n=28), for 

treningsgruppen (TG, n=13) og kontrollgruppen (KG, n=15).  

 
Totalt 

N=28 
TG 

N=13 
KG 

N=15 
p-verdi  

Alder 
 48(12)

c 
46 30-67

a 
49 26-68

a 
0.794 

Kjønn
b 

Kvinne 

 

14(50 %)
 

 

9(70 %)
 

 

5(30 %)
 

0.061 

Sykdomsvarighet  
(antall år med 

symptomer) 

 

23 3-55
a 

 

14 3-55
a 

 

26 12-46
a 

 

0.364 

Sykdomsaktivitet 
 

(BASDAI-skår) 
5.2(1.4)

c 
5.1 1.9-6.7

a 
4.9 3.2-7.8

a 
0754 

KMI 
b 

Overvekt 

Fedme 

 

11(38 %)
 

4(14 %)
 

 

3(23 %)
 

2(15 %)
 

 

8(53 %)
 

2(15 %)
 

0.242 

Sivilstatus 
b 

Gift/samboende 

 

18(64 %)
 

 

9(75 %)
 

 

9(60 %)
 0.721 

Arbeidsdeltagelse 
b 

I arbeid 

Pensjonist, ufør eller 

student 

Syk/permisjon 

 

16(57 %)
 

9(32 %) 

 

3(11 %) 

 

6(46 %)
 

4(31 %) 

 

3(23 %) 

 

10(67 %)
 

5(33 %) 

 

0 

0.1362 

Røyker 
b 

5(18 %) 3(23 %) 2(13 %) 0.301 

Bruker biologiske 

legemidler 
b 8(29 %) 2(15 %) 6(40 %) 0.311 

Treningsvaner* 
b 

1-2 ganger pr. uke 

1-2 ganger pr. mnd 

Ikke regelmessig 

 

12(43 %) 

1(4 %) 

15(56 %) 

 

5(39 %) 

0 

8(61 %) 

 

7(47 %) 

1(7 %) 

7(47 %) 

0.532 

a= median range, b= antall(%) c=gjennomsnitt(SD). 1=Kji-kvadrat test med kompensasjon for overestimering.  

2=Kji-kvadrattest. 4= Mann Whitney U test.  

*treningsvaner: Antall ganer deltageren trener (med økt puls) i minst en halv time 

 

To deltagere i TG fulgte ikke treningsprotokollen og en deltager i TG ble innlagt på 

sykehus umiddelbart etter randomisering. Sistnevnte hadde restriksjoner i forhold til aktivitet 

og startet derfor ikke opp med trening. En fra KG møtte ikke noen av testdagene etter 

intervensjon. Ytterligere en deltager fra KG møtte ikke til testing for fysisk form etter 

intervensjon. Til sammen var det derfor 5 deltagere (18%) som ikke fullførte hele studien 

(figur 3).  
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Figur 3 Flytskjema viser frafall i treningsgruppen (TG) og kontrollgruppen (KG), etterlevelse av 

treningsprotokoll I TG og antall deltagere I begge grupper som er inkludert I videre analyser. 

 

I videre analyser og resultater er kun deltagere som gjennomførte hele studien 

inkludert (PP-analyser) (n=23). Bakgrunnsvariabler for deltagerne som gjennomførte studien 

er presentert i tabell 3. 

Deltagerne hadde en gjennomsnittsalder på 50 år (±11 år), gjennomsnittlig 

sykdomsaktivitet på 5.3 (±1.4) på BASDAIskår, og en sykdomsvarighet mellom 3 og 55 år, 

med hovedtyngde på 24 år. 13 % røyker, og ca. halvparten av deltagerne var overvektig/fete 

(57 %). 6 deltagere brukte biologisk legemidler. Det var ca like mange som trente 1-2 ganger i 

uken (44 %) som ikke trente regelmessig (52 %). Gruppene var like i forhold til 

bakgrunnsvariabler (p˃0.05), men det var en tendens til overrepresentativitet av kvinner i TG 

(80 %) (p=0.6). Tre deltagere i TG og en i KG oppga ikke sykdomsvarighet, tre deltagere i 

KG oppga ikke sivilstatus.  
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Tabell 3. Bakgrunnsvariabler, målt ved baseline, for alle deltagere som gjennomførte hele studien (totalt, n=23), 

for treningsgruppen (TG, n=10) og kontrollgruppen (KG, n=13).  

 
Totalt 

N=23 
TG 

N=10 
KG 

N=13 
p-verdi  

Alder 
 50(11)

c 
46 30-67

a 
50 36-68

a 
0.264 

Kjønn
b 

Kvinne 

 

12(52 %)
 

 

8(80 %)
 

 

4(31 %)
 

0.061 

Sykdomsvarighet  
(antall år med 

sypmtomer) 

 

24 3-55
a 

 

14 3-55
a 

 

28 12-46
a 

 

0.204 

Sykdomsaktivitet 
 

(BASDAI-skår) 
5.3(1.4)

c 
5.8 1.9-6.7

a 
4.9 3.2-7.8

a 
0.484 

KMI 
b 

Overvekt 

Fedme 

 

10(44 %)
 

3(13 %)
 

 

3 (30 %)
 

1 (10 %)
 

 

7(54 %)
 

2(15 %)
 

0.372 

Sivilstatus 
b 

Gift/samboende 

 

17(74 %)
 

 

8 (80 %)
 

 

9(69 %)
 1.001 

Arbeidsdeltagelse 
b 

I arbeid 

Pensjonist, ufør eller 

student 

Syk/permisjon 

 

14(61 %)
 

7(30 %) 

 

2(9 %) 

T-� (50 %)
 

3 (30 %) 

 

2 (20 %) 

9(69 %)
 

4(31 %) 

 

0 

0.232 

Røyker 
b 

3 (13 %) 1 (10 %) 2(15 %) 1.001 

Bruker biologiske 

legemidler 
b 6(26 %) 1 (10 %) 5(39 %) 0.291 

Treningsvaner* 
b 

1-2 ganger pr. uke 

1-2 ganger pr. mnd 

Ikke regelmessig 

 

11 (44 %) 

1 (4 %) 

13 (52 %) 

 

4 (40 %) 

0 

6 (60 %) 

 

6(46 %) 

1(8 %) 

6(46 %) 

0.602 

a= median range, b= antall(%) c=gjennomsnitt(SD). 1=Kji-kvadrat test med kompensasjon for overestimering 

(Yates´ Correction for continuity)  2=Kji-kvadrattest 4= Mann Whitney U test  

*treningsvaner: hvor ofte deltageren trener (med økt puls) I minst en halv time. 

 

Utfallsvariabler for deltagerne som fullførte studien (n=23) er presentert i tabell 6. Det 

var ingen signifikant forskjell mellom gruppen for kondisjon, muskelstyrke og fysisk funksjon 

ved baseline (p>0.05). For bevegelighet var bevegelighet i øvre del av rygg (T-V) signifikant 

bedre i TG (p=0.02). Ut over dette var bevegelighet likt i begge gruppene (p>0.05). Alle 

deltagere hadde høyre hånd som dominant hånd, og analyse av muskelstyrke er derfor basert 

på resultat fra høyre hånd.  
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5.2 Frafall  

Totalt var det tre deltagere som falt fra til testrunde to. Det var ingen signifikant 

forskjell mellom dem som falt fra til testing etter intervensjon og dem som gjennomførte alle 

tester (p˃ 0.05 for arbeidsdeltagelse, KMI, alder, kjønn, røyk, aktivitetsvaner, 

sykdomsvarighet, sykdomsaktivitet, bruk av biologiske legemidler, fysisk form og fysisk 

funksjon ved baseline). Ingen av de tre deltagerne som falt fra svarte på sivilstatus. 

5.3 Etterlevelse av treningsprotokoll 

Totalt var det to deltagere som ikke fulgte treningsprotokollen. En ønsket å slutte å 

trene, og den andre hadde stor arbeidsmenge i jobbsammenheng og hadde derfor ikke hadde 

tid til å trene. De som ikke fulgte treningsprotokollen skilte seg ikke fra de som gjennomførte 

treningen i forhold til bakgrunnsvariabler (p˃0.05 for sivilstatus, arbeidsdeltagelse, KMI, 

alder, kjønn, aktivitetsvaner, sykdomsvarighet, sykdomsaktivitet, bruk av biologiske 

legemidler, røyk, fysisk form og fysisk funksjon ved baseline). 

For KG endret ikke treningsvaner seg i løpet av intervensjonsperioden (Tabell 4) 

 

Tabell 4. Treningsvaner I kontrollgruppen (KG) før og etter intervensjon. Treningsvaner = hvor ofte deltageren 

trener (med økt puls) I minst en halv time.  

 Baseline (n=13) Etter intervensjon (n=13) 

Trener 1-2 ganger i uken
b 

6(46 %)  6(46 %) 

Trener 1-2 ganger i mnd
b 

1(8 %) 1 (8 %) 

Trener ikke regelmessig
b 

6(46 %) 6(46 %) 

b= antall(%) 

 

En deltager i KG startet opp med biologisk legemidler i løpet av 

intervensjonsperioden, og er med i analyser. Deltageren viste forbedring for fysisk funksjon  

(-0.4 på BASFI) og bevegelighet (-0.6 på BASMI).  
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5.4 Fysisk form og fysisk funksjon 

Etter 12 uker viste endringer innad i gruppene (tabell 5) at TG hadde signifikant bedret 

kondisjon (p=0.002), muskelstyrke (p=0.01) og lumbal sidebøy (p=0.02). KG hadde 

signifikant bedring av nakkerotasjon (p=0.05), og signifikant forverring av lumbal fleksjon 

(p=0.03) (Tabell 5).  

Etter intervensjonsperioden hadde TG signifikant bedre bevegelighet i øvre del av 

rygg (T-V) (p=0.03) og fysisk funksjon (p=0.02) sammenlignet med KG, ved ujusterte 

analyser (tabell 6, midtre del).  

 

Tabell 5. Fysisk form (kondisjon, muskelstyrke, bevegelighet (avstand tragus til vegg (T-V), lumbalfleksjon, 

lumbal sidebøy, nakkerotasjon og hofteabduksjon)) og fysisk funksjon før og etter intervensjon innad I 

treningsgruppen (TG) og kontrollgruppen (KG). 

 Treningsgruppe (n=10)  Kontrollgruppe (n=13)   

 Baseline Etter 

intervensjon 

Gjennomsnittlig 
endring (95%KI) 

p-verdi Baseline Etter 

intervensjon 

Gjennomsnittlig 
endring (95% KI) 

p-

verdi 

    

Kondisjonc 

(ml/kg/min) 

 

36.0(5.1) 39.4(4.5) 3.3 (1.6,5.0) 0.0025* 36.8(4.9) 36.3(3.7) -0.5(-1.8,0.7) 0.355 

Muskelstyrke 

(Newton) 

Maksimal 

muskelstyrkea 

Utholdende 

muskelstyrkea 

 

 

 

288 48-400 

 

260 42-350 

 

 

 

327 84-428 

 

298 70-391 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.016* 

 

0.016* 

 

 

 

348 172-484 

 

309 133-437 

 

 

 

400200-536 

 

348 174-476 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.296 

 

0.756 

 

Bevegelighet  

T-V (cm)a 

Lumbalfleksjona 

(cm) 

Lumbal sidebøyc 

(cm) 

Nakkerotasjonc 

(grader°) 

Hofteabduksjona 

(cm) 

 

9.8 9.5 – 28 

 

4.6 1.5-6.1 

 

12.7 (5.3) 

 

66 (18) 

 

114 75-144 

 

10.0 9-27.5 

 

5.0 1.7-6.1 

 

14.4(6.1) 

 

69(16) 

 

117 94-138 

 

 

 

 

 

1.6(0.3,2.9) 

 

3(-5,11) 

 

0.596 

 

0.196 

 

0.025* 

 

0.375 

 

0.136 

 

14.3 8.5 – 38 

 

4.7 0.8 – 6.6 

 

10.3 (4.4) 

 

58 (22) 

 

106 59-137 

 

14 8.8-33.5 

 

4.6 0.5-6.1 

 

11.5(5.2) 

 

62(21) 

 

107 70-139 

 

 

 

 

 

1.1(-0.8,3.1) 

 

4 (0.1,8) 

 

0.436 

 

0.036* 

 

0.235 

 

0.055* 

 

0.706 

Fysisk funksjona 

(BASFI) 

 

2.0 0.3-6.9 1.5 0.1-5.1 

 0.116 2.6 1.2-5.9 3.2 0.6-6.2  0.646 

a= median range, c=gjennomsnitt(±SD) for hvert utfallsmål før og etter intervensjon, samt gjennomsnittlig endring med 95 % konfidensintervall (KI.) 

5=paret t-test 6= Wilcoxon Signed Rank Test *= indikerer utfallsmål med signifikant endring innad i gruppene (p˂0.05) 
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  Tabell 6 viser justerte analyser til høyre i tabellen. Når det ble justert for 

baselineverdier for hvert utfallsmål var ikke lenger forskjellen mellom gruppene for 

bevegelighet av øvre del av rygg (T-V) signifikant (p˃0.05). Forskjellen mellom TG og KG 

for lumbalfleksjon ble signifikant etter justeringer (p=0.01), og figur 6 viser også at en større 

andel av TG oppnådde bedring i lumbalfleksjon sammenlignet med KG. Gjennomsnittlig 

forbedring av kondisjon var 3.3ml/kg/min for TG, mens kondisjon i KG sank gjennomsnittlig 

0.5 ml/kg/min i løpet av de 12 ukene (tabell 5). Forskjellen mellom gruppene var signifikant 

ved justerte analyser (p˂0.001) (tabell 6). TG rapporterte signifikant bedre fysisk funksjon 

(p=0.02) og medianskår ble redusert med 0.5 i TG, og økte med 0.6 i KG (tabell 5). Både TG 

og KG økte muskelstyrke i løpet av de 12 ukene, og det var ingen signifikant forskjell mellom 

gruppene etter intervensjon verken ved ujusterte eller justerte analyser (p˃0.05). 
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Tabell 6. Forskjeller mellom treningsgruppen (TG) og kontrollgruppen (KG) etter intervensjon for kondisjon, 

muskelstyrke, bevegelighet (avstand tragus til vegg (T-V), lumbalfleksjon og sidebøy, nakkerotasjon og 

hofteabduksjon) og fysisk funksjon. Resultater etter intervensjon viser både ujusterte og analyser som er justert 

for baselineverdi for det aktuelle utfallsmålet. 

 Baseline Etter intervensjon 

 Ujustert  Justert for baselineverdi 

 TG 

(n=10) 

KG 

(n=13) 

p-

verdi 

TG 

(n=10) 

KG 

(n=13) 

p-

verdi 

TG 

 (n=10) 

KG 

(n=13) 

p-verdi 

Kondisjon 

(Ml/kg/min) 

36(5)c 37(5)c 0.723 39(5)c 36(4)c 0.093 39(4.5)c 36(3.7)c ˂0.001* 

Muskelstyrke 

(Newton) 

Maksimal 

muskelstyrke 

Utholdende 

muskelstyrke 

 

 

 

267(110)c 

 

240(101)c 

 

 

 

341(96)c 

 

306(98)c 

 

 

0.103 

 

0.133 

 

 

327 84-428a 

 

298 70-391a 

 

 

400 200-536a 

 
 

348 174-476a 

 

 

 

0.214 

 

0.284 

 

 

 

271(102)c 

 

306(103)c 

 

 

322(97)c 

 

366(102)c 

 

 

0.83 

 

0.85 

Bevegelighet  

T-V (cm) 

Lumbalfleksjon 

(cm) 

Lumbal sidebøy 

(cm) 

Nakkerotasjon 

(grader°) 

Hofteabduksjon 

(cm) 

 

9.8 9.5-28a 

 

4.6 1.5-61a 

 

12.7(5.3)c 

 

68 40-90a 

 

114 75-144a 

 

14.3 8.5-38a 

 

4.7 0.8-6.6a 

 

10.3(4.4)c 

 

65 3-83a 

 

106 59-137a 

 

0.024* 

 

0.744 

 

0.243 

 

0.484 

 

0.614 

 

10.0 9-27.5a 

 

5.0 1.7-6.1a 

 

14.4(6.1)c 

 

69(16)c 

 

117 94-138a 

 

14 8.8-33.5a 

 

4.6 0.5-6.1a 

 

11.5(5.2)c 

 

62(21)c 

 

107 70-139a 

 

0.034* 

 

0.524 

 

0.243 

 

0.403 

 

0.214 

 

11.5(5.6)c 

 

4.7(1.3)c 

 

14.3(6.0)c 

 

69(16)c 

 

119(15)c 

 

14,6(6.3)c 

 

4.2(1.6)c 

 

11.5(5.2)c 

 

62(21)c 

 

106(23)c 

 

0.60 

 

0.01* 

 

0.76 

 

0.88 

 

0.14 

 

Fysisk funksjon 

(BASFI) 2.0 0.3-6.9a 2.6 0.5-6.1a 0.344 1.5 0.1-5.1a 3.2 0.6-6.2 0.024* 1.5(1.5)c 3.1(1.4)c 0.02* 

a= median range, c=gjennomsnitt(±SD) 3=Independent sample t-test 4=Whitney U test 

*=indikerer signifikant forskjell mellom gruppene (p˂0.05). a=median range c=gjennomsnitt (±SD)  

5.4.1  Andel deltagere med bedring eller forverring  

Det var flere deltagere i TG enn KG som bedret kondisjon (p=0.006), utholdende 

muskelstyrke (p=0.04) og maksimal muskelstyrke (p=0.04). Det var like mange i begge 

grupper (n=6) som forbedret bevegelighet (BASMI) (p>0.05). For fysisk funksjon var det en 

større andel som forbedret seg i KG enn TG (p=1.0)(figur 4).  
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Figur 4.Figuren viser antall I treningsgruppen (TG) og kontrollgruppen (KG) som forbedret kondisjon, 

utholdende muskelstyrke, maksimal muskelstyrke, fysisk funksjon og bevegelighet etter intervensjonen. All 

endring ˃ 0cm/ 0° er regnet som forbedring. * indikerer hvilke utfallsmål som viser signifikant forskjell (p˂0.05) 

mellom TG og KG I forhold til antall som har forbedret utfallsmålet. 

5.4.1.1 Bevegelighet 

Målt med BASMI, som er sumskår av fem bevegelsesutslag var det ingen av 

deltagerne som hadde mer enn 2 poeng forbedring. Videre oppnådde halvparten av deltagerne 

i TG en forbedring ≥ 20 %, og 10 % hadde en forbedring på 1-20 %. I motsetning forbedret 

kun 15 % seg mer eller lik 20 %, og en tredjedel forbedret bevegelighet mindre enn 20 % i 

KG, når bevegelighet ble tolket som en sumskår. Figur 5 viser prosentvis fordeling av dem 

som har forbedret bevegelighet (BASMI) i de to gruppene. 

 

Figur 5. Figuren viser det totale antallet av deltagere med forbedring i bevegelighet (n=12) og en prosentvis 

fordeling i forhold til gruppetilhørighet i forhold til bedring større eller mindre enn 20 %. 
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Figur 6. Figuren viser prosentandel I treningsgruppen og kontrollgruppen som forbedret eller forverret ulike 

bevegelsesutslag. Endring ˃0cm/ 0° er regnet som en forbedring og endring ˂0cm/0° er regnet som forverring.  

For bevegelighet i øver del av rygg (T-V), lumbal sidebøy og nakkerotasjon er gjennomsnittet mellom høyre og 

venstre side beregnet. Ingen av bevegelsesutslagene viste signifikant forskjell mellom gruppene. 

 

De som viste bedring i bevegelighet hadde generelt dårligere baselineverdier enn de 

som ikke forbedret bevegelighet, og bedring basert på baselineverdi var uavhengig av 

gruppetilhørighet. Grenseverdien for bedring av bevegelighet i øvre del av rygg (T-V) og 

nakkerotasjon var henholdsvis ˃14.5 cm og ˂60 ° i baselineverdi. For lumbal sidebøy var det 

liten sammenheng mellom baselineverdi og endring. De dårligste i utvalget med ˂ 8,25 cm i 

lumbal sidebøy og de med utslag mellom 12 cm -17 cm ved baseline hadde størst andel av 

dem som forbedrer seg.  

Kun for lumbalfleksjon og hofteabduksjon hadde flere i TG bedring, sammenlignet 

med KG (figur 6). For hofteabduksjon viste flesteparten av dem med mindre enn 135 cm 

intermalleolær avstand forbedring, mens dem med mindre enn 113 cm intermalleolær avstand 

hadde den største forbedringen. For lumbalfleksjon var grenseverdien for bedring ˂6 cm ved 

baseline. Også her var bedring uavhengig av gruppetilhørighet.  

5.4.1.2 Fysisk funksjon 

Figur 7 viser box-plott for skåren på fysisk funksjon (BASFI) i TG og KG før og etter 

intervensjon. TG skåret bedre på fysisk funksjon etter intervensjon sammenlignet med KG, og 

viste i tillegg en mer homogen forbedring.  
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Figur 7. Box-plott for skåren på fysisk funksjon I treningsgruppen og kontrollgruppen før og etter intervensjon. 

 

5.4.2 Oppsummering av resultat 

 Det var ingen signifikant forskjell mellom TG og KG med hensyn til 

bakgrunnsvariabler ved baseline. For utfallsvariabler hadde TG signifikant bedre 

bevegelighet i øvre del av rygg enn KG. Utover dette var gruppene like med tanke på 

utfallsvariabler.  

 TG hadde signifikant bedre kondisjon (39 ml/kg/min) sammenlignet med KG 

(36ml/kg/min) etter intervensjon, ved justerte analyser (p˂0.001).  

 Signifikant flere i TG enn KG økte maksimal og utholdende muskelstyrke (p=0.04), 

men det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene for gjennomsnittlig 

muskelstyrke etter intervensjonsperioden.  

 En større andel av TG bedret lumbalfleksjon og hofteabduksjon, sammenlignet med 

KG, men forskjellen var ikke signifikant (p˃0.05). Kun gjennomsnittlig 
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lumbalfleksjon var signifikant bedre i TG enn KG, ved justerte analyser etter 

intervensjonsperioden (p=0.01). 

 Når bevegelighet ble tolket i helhet, altså som sumskår av de ulike 

bevegelsesutslagene (BASMI), var det ingen forskjell i antall med forbedring. Ingen 

av deltagerne forbedret BSMI med mer enn 2 poeng. Samtidig hadde en større andel 

av TG mer enn 20 % forbedring i bevegelighet.  

 TG rapporterte signifikant bedre fysisk funksjon enn KG etter 12 uker (justerte og 

ujusterte analyser)(p=0.02).  

5.4.3 Uheldig utfall av intervensjon 

Det er ingen registrerte skader som følge av intervensjon.  
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6  Diskusjon 

Diskusjonskapittelet er delt opp i to hoveddeler. I den første delen diskuteres metodisk kvalitet 

med utgangspunkt i PEDro skalaen, men suppleres med andre elementer for å utfylle studiens 

validitet. I denne delen er det også tatt med etiske hensyn. I andre del diskuteres resultatene i 

studien i lys av klinisk relevans og opp mot tidligere studier. Til slutt evalueres styrker og 

svakheter med denne studien.   

6.1 Metodisk diskusjon 

RCT er regnet som gullstandard for å vurdere effekt av en intervensjon (Polit & Beck, 

2008; Shekelle, Woolf, Eccles, & Grimshaw, 1999). Dette fordi designet er egnet til å 

kontrollere for variabler som kan tenkes å virke inn på resultatene (Altman, 1999; Polit & 

Beck, 2008). Det er en styrke for denne studien at RCT var designet, men det kan oppstå 

skjevhet også ved bruk av dette studiedesignet. Spesifikasjon av validitet for denne studien 

redegjøres for i følgende kapittel.  

6.1.1 Intern validitet  

Intern validitet forteller oss i hvilken grad man kan tilskrive den eksperimentelle 

behandlingen som årsak til den observerte effekten (Polit & Beck, 2008). I følge PEDro 

skalaen er det åtte kriterier (kapittel 2.3.7 metodisk kvalitet) som skal tilfredsstilles for at den 

interne validiteten er god.  

6.1.1.1 Randomisering   

Deltagere i studien ble randomisert til enten TG eller KG. Hensikten med 

randomisering er å sikre likhet mellom gruppene ved baseline, slik at pasientenes 

karakteristika ikke påvirker behandlingsresultatet (Altman, 1999; Polit & Beck, 2008). Det er 

en styrke ved denne studien at deltagerne ble tilfeldig fordelt mellom TG og KG. Samtidig 

svekkes styrken av randomisering med studiens lave antall, fordi tilfeldig variasjon kan føre 

til store ulikheter (Aalen et al., 2008; Laake et al., 2008).  
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6.1.1.2 Tilfredsstilende/skjult randomisering 

Randomisering bør gjøres etter inklusjon til studie, slik at gruppetilhørighet ikke er 

kjent for prosjektkoordinator eller deltagere ved inklusjon til studiet (Maher et al., 2003; Polit 

& Beck, 2008). En statistikker uten tilknytning til prosjektet utførte randomiseringen. Det 

styrker den interne validiteten at verken terapeut eller deltagere kunne påvirke hvilken gruppe 

de endte i, og at valg av deltagelse ikke kunne blitt påvirket av kjent gruppetilhørighet. 

6.1.1.3 Likhet ved baseline 

Randomisering har til hensikt å sikre likhet mellom grupper, men det er ingen garanti 

for at gruppene blir like (Altman, 1999; Polit & Beck, 2008). Dersom det er en ulikhet 

mellom gruppene ved baseline kan resultatene av studiene skyldes ulikheter fra start, fremfor 

selve intervensjonen (Polit & Beck, 2008). Derfor bør alltid variasjon ved baseline undersøkes 

(Polit & Beck, 2008). Kjønn, alder, sykdomsvarighet, røyk og bruk av biologiske legemidler 

påvirker ulike elementer av fysisk form (Pate et al., 1995; Viitanen et al., 1992; Zochling, van 

der Heijde, Dougados, & Braun, 2006). Variasjon av kjønn, alder, sykdomsvarighet, 

sykdomsaktivitet, KMI, arbeidsdeltagelse, sivilstatus, røykevaner, bruk av biologiske 

legemidler og aktivitetsvaner ble undersøkt ved baseline. Ingen av bakgrunnsvariablene var 

signifikant forskjellig i de to gruppene (p˃0.05), men kjønn var helt på signifikansgrensen 

(p=0.06). Totalt var det jevnt fordelt mellom kvinner og menn i studien, men det var en 

overrepresentativitet av kvinner i TG (80 %). TG hadde også signifikant bedre bevegelighet i 

øvre del av rygg (T-V) ved baseline, men dette ble det kontrollert for i justerte analyser. Fordi 

det ble kontrollert for baselineverdi for hver utfallsvariabel i analyser etter intervensjon, 

skaper ikke denne forskjellen ved baseline noen falske resultater for bevegelighet. Det en 

styrke ved denne studien at det kontrolleres for den ene faktoren som skilte gruppene fra 

hverandre ved baseline, og at gruppene var såpass like utover dette ved baseline. Samtidig er 

det en svakhet at det var en skjevfordeling av kjønn mellom gruppene, siden dette ikke ble 

kontrollert for i videre analyser.  

Det at randomiseringen tok sted etter at baselinetester var utført er en fordel da ikke 

deltagernes kunnskap om gruppetilhørighet kunne ha påvirket baselineresultatene (Polit & 

Beck, 2008). 
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6.1.1.4 Utfallsmål 

Det ble redegjort for utfallsmålene som ble ansett som relevante for å vurdere effekten 

av treningen i forkant av studien. Det er en styrke for denne studien at utfallsmålene ble satt 

før intervensjonen startet, slik at ”fisking” i materialet kunne hindres (Altman, 1999). 

Det bør ideelt sett være ett hovedutfallsmål som primært vektlegger når effekt skal 

vurderes (Aalen et al., 2008). Det forhåndsbestemte hovedutfallsmålet for denne studien var 

sykdomsaktivitet (ASDAS), men sekundære utfallsmålene var fysisk form, 

kroppskomposisjon, fysisk funksjon, livvidde, depresjon, fysisk aktivitetsnivå, arteriell stivhet 

og endotelfunksjon.  

Samtidig er det viktig å evaluere flere aspekt når man skal beskrive effekten av 

kliniske forsøk (Van den Bosch et al., 2006). Effekten på fysisk form vurderes ut ifra tre 

utfallsmål i denne studien: bevegelighet som er basert på resultater fra fem kliniske tester, 

muskelstyrke som vurderes ut i fra både maksimal og utholdende muskelstyrke og kondisjon 

som vurderes ut ifra én indirekte maksimal oksygenopptakstest. Det er en styrke for 

innholdsvaliditeten, at flere aspekt ble inkludert for å evaluere effekten av treningen for fysisk 

form, fordi dette kan gi et bedre og videre bilde av eventuelle endringer (Van den Bosch et al., 

2006). 

For å kunne presentere sanne resultater i klinisk forskning er det viktig at 

instrumentene som benyttes har gode psykometriske egenskaper (Svensson, Hjartåker, & 

Laake, 2007). Dette er det redegjort for i metodekapittelet (kapittel 4.5 utfallsmål), men selv 

om instrumentet er reliabelt og valid i seg selv, kan validitet og reliabilitet være 

studiespesifikt (Svensson et al., 2007). Indirekte maksimal kondisjonstest er det nest best 

valide instrumentet for å kartlegge kondisjon (Kaminsky, 2010; Wilder et al., 2006). Siden  

direkte måling ikke var tilgjengelig, styrkes påliteligheten til målingene for kondisjon i denne 

studien med indirekte maksimal kondisjonstest. BASMI og BASFI er sykdomsspesifikke 

instrumenter og er funnet valide for å kartlegge endring for sykdommens karakteristika som 

følge av fysioterapi/trening (Calin et al., 1994; Jenkinson et al., 1994). Samtidig anbefaler 

Zochling at BASMI bør suppleres brystbevegelighet, fordi nedsatt bevegelighet i brystkassen 

også er et problem ved sykdommen (Zochling, 2011). Bruk av BASMI måler kun ekstensjon 

av thorakalcolumna, og underestimerer således brystbevegeligheten. Innholdsvaliditeten for 

bevegelighet svekkes derfor som følge av fravær av brystbevegelighet (Zochling, 2011). Det 

er en svakhet ved denne studien at bevegelighet tolkes kun gjennom BASMI, fordi dette 
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medfører en fare for underestimering og derfor skjevhet når effekt av bevegelighet skal 

evalueres. 

Det finnes det ingen gullstandard for hvordan muskelstyrke skal testes som en del av 

fysisk form (Kaminsky, 2010), og det er uoverensstemmelse i forhold til validitet ved bruk av 

gripestyrke som mål for generell muskelstyrke (Castro-Pinero et al., 2010; Vanhees et al., 

2005). En oversiktsartikkel fremhever gripestyrke som tredjeprioritet for å kartlegge fysisk 

form hos voksne (Oja & Tuxwoth 1995,sitert i (Vanhees et al., 2005)). Dette står i motsetning 

til en tverrsnittstudie (n=384) av Wind m.fl. og en oversiktsstudie Castro-penero m.fl. (31 

studier av høy kvalitet) som konkluderte med gripestyrke som et valid mål på generell 

muskelstyrke (Castro-Pinero et al., 2010; Wind, Takken, Helders, & Engelbert, 2010). Dog 

har de sistnevnte studiene validert gripestyrke med hensyn til barn og ungdom (Castro-Pinero 

et al., 2010; Wind et al., 2010). Det er en svakhet ved denne studien at validiteten av 

gripestyrke som mål for generell muskelstyrke ikke er kjent hos voksne. Dersom gripestyrke 

ikke er valid som mål på generell muskelstyrke for voksne, og den kun fanger opp endringer i 

gripestyrke, kan fravær av effekt etter intervensjon skyldes mangel på valide utfallsmål fordi 

treningsprogrammet ikke la vekt på gripestyrke. 

 Resultat av en muskelstyrketest er avhengig av hvilken muskelgruppe som testes, 

individets teknikk, og hvilken form for muskelstyrke som testes (ACSM, 2010). ACSM 

hevder at én muskelstyrketest ikke kan si noe om kroppens totale muskelstyrke (ACSM, 

2010). Denne studien inneholder mål for både utholdene og maksimal muskelstyrke, men kun 

basert på en muskelgruppe. Fordi validiteten av gripestyrke som mål på generell muskelstyrke 

ikke er kjent burde studien ha inkludert flere tester for å vurdere effekten av muskelstyrke. 

Andre studier har benyttet situps, armhevninger (Katzmarzyk & Craig, 2002) og en repetisjon 

maksimum (1 RM) benpress (FitzGerald et al., 2004) for å kartlegge muskelstyrke som en del 

av fysisk form i normalbefolkningen. Armhevninger har blitt presentert som mindre egnet 

operasjonalisering av muskelstyrke for Bektherevpasienter, da det er en antagelse at 

pasientgruppen får hjelp av avstivning i ryggen til å stabilisere under øvelsen, og at 

muskelstyrken derved overestimerer (Halvorsen et al., 2011). Kanskje hadde utfallsvariabler 

som situps eller benpress vært mer valid å bruke. Diss utfallsvariablene hadde også vært mer i 

tråd med treningsprogrammet.  

Det var den samme fysioterapeuten som utførte alle testene både før og etter 

intervensjonen. Instrumentene BASMI og BASFI er funnet å ha god intrareliabilitet 
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(Jenkinson et al., 1994; van Weely et al., 2009), og det er derfor nærliggende å tro at 

resultatene er nøyaktige, og kan representere eventuelle endringer for bevegelighet og fysisk 

funksjon gjennom intervensjonsperioden. Dog har GRIPP-IT vist varierende reliabilitet 

avhengig av sykdomstilstand (Nordenskiold & Grimby, 1993), noe som kan ha påvirket 

resultatene i denne studien. Instrumentene som ble benyttet var standardiserte, og utførelse ble 

derfor ikke basert på skjønn. Dette øker sannsynligheten for at fysioterapeuten har gjort 

målingen likt ved begge testrunder. Det er en styrke at måleinstrumentene som ble benyttet 

var standardiserte, og at det var samme fysioterapeut som utførte alle testene.   

Deltagerne ble ikke testet på samme tid av dagen før og etter intervensjon. Det er 

heller ikke kontrollert for aktivitet i forkant av tester. Det er en svakhet for reliabiliteten at 

tester ikke er gjort ved tilsvarende tidspunkt på dagen (med samme forutsetninger) da spesielt 

bevegelighet påvirkes av tidligere aktivitet samme dag (Carbon et al., 1996).   

6.1.1.5 Blinding av deltagere, terapeut og tester 

Blinding hindrer at deltager eller terapeut oppfører seg på en bestemt måte som følge 

av gruppetilhørighet (Polit & Beck, 2008). For å minimere feilkilder med tanke på adferd bør 

studier ideelt sett være dobbelblindet (Altman, 1999; Maher et al., 2003; Polit & Beck, 2008). 

Blinding av deltager og terapeut er kun tilfredsstilt i følge PEDro skalaen dersom deltagere 

ikke har mulighet til å skille mellom de ulike behandlingene (Maher et al., 2003). I denne 

studien var de to intervensjonene så ulike at det ikke var mulig å blinde deltagere og terapeut. 

Studien er således singel blindet.  

Testeren var den eneste blindede i studien, og var blindet både ved baseline og testing 

etter intervensjon. Men selv om testeren var blindet, kan kunnskap om gruppetilhørighet blant 

deltagere (etter intervensjon) ha påvirket prestasjon og dermed også påvirket resultater i en 

bestemt retnings (Polit & Beck, 2008). Også treningsterapeutens bevissthet om 

gruppetilhørighet kan ha spilt inn, med dette gjelder mens intervensjonen pågikk. Mangel på 

blindet treningsterapeut og deltagere er en svakhet for den interne validiteten i denne studien.  

6.1.1.6 Intention-to-treat analyser 

Intention-to-treat analyser (ITT) favner alle deltagere som er inkludert ved 

intervensjonenes start i analysene (Altman, 1999), og baserer seg på at alle som var inkludert 

har mottatt planlagt behandling i henhold til gruppetilhørighet (Polit & Beck, 2008). Samtidig 
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vil det ofte være noen som faller fra i studier og/eller ikke lever opp til gitt behandlingsdose 

(Altman, 1999), og dersom dette er tilfelle vil de deltagerne bidra til å underestimere 

resultatene i postanalyser (Polit & Beck, 2008). Motsetningen til ITT er per protokoll analyse 

(PP), hvor de som ikke lever opp til planlagt behandlingsdose, i dette tilfelle ikke fulgt 

treningsprotokoll eller falt fra til posttester, tas ut ved postanalyser (Polit & Beck, 2008). 

Dette er frarådet i det meste av litteraturen da slike analysene ofte bidrar til skjevhet i form av 

overestimering og seleksjonsskjevhet (Altman, 1999; Laake et al., 2008; Polit & Beck, 2008). 

Seleksjonsskjevhet kan reduseres ved å kartlegge ulikhet mellom de som ikke gjennomførte 

studien (ikke fulgt treningsprotokoll eller falt fra til posttester) og de som gjennomførte hele 

studien (Polit & Beck, 2008). I denne studien skiller ikke de som ikke gjennomførte hele 

studien seg fra de som gjennomførte i forhold til bakgrunnsvariabler. Dette kan til en viss 

grad forsvare bruken av PP-analyser (Polit & Beck, 2008). 

Konklusjoner basert på ITT vil i større grad gjenspeile virkeligheten enn PP, men den 

sanne effekten av treningsprogrammet kan være skjult bak dem som ikke gjennomfører hele 

studien. For å kartlegge den sanne effekten av treningsregimet, vil PP-analyser være 

hensiktsmessig å bruke (Laake et al., 2008), men man setter generaliserbarheten i fare (Polit 

& Beck, 2008). Studien har i utgangpunktet for få deltagere og utvalget er til dels selektert 

(kapittel 6.1.2 ekstern validitet), noe som allerede truer generaliserbarheten i studien. Studien 

kan derfor ikke generaliseres av andre grunner, og bruken av PP gir mulighet til å kartlegge 

den kliniske sanne effekten av kondisjon- og muskelstyrketreningen (Laake et al., 2008). 

Dette kan forsvare bruken av PP-analyser i studien, men den interne validiteten er svekket 

som følge av dette.  

6.1.1.7 Frafall i studien 

Tre deltagere møtte ikke til testing etter intervensjon, og to deltagere fulgte ikke 

treningsprotokollen. Totalt fem deltagere (18 %) er tatt ut av analysene etter intervensjon. 

Totalt utgjorde dette et fravær på 23 % for TG og 13 % for KG. I følge PEDro skalaen skal 

minst ett av utfallsmålene være basert på minst 85 % av deltagere. Ingen av analysene er gjort 

med mer enn 77 % av TG og 87 % av KG. Faren for skjevhet øker jo større frafallet er, men 

en generell regel er å regne frafall på mer enn 20 % som en trussel for skjevhet for intern 

validitet (Polit & Beck, 2008). Grunnen til dette er en antagelse om at frafall ikke er tilfeldig, 

og for å verne om variasjonen av deltagere (Polit & Beck, 2008). Det er mulig at frafallet (i 

dette tilfelle de som ikke gjennomførte studien) ikke var tilfeldig, men de som falt fra skilte 
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seg ikke fra dem som gjennomførte hele studien, og dette reduserer faren for skjevheter i 

analyser (Polit & Beck, 2008). Studien inneholdt i utgangspunktet få deltagere, og var derfor 

sårbar for frafall. Det er en svakhet for den interne validiteten at så mange ikke gjennomførte 

hele studien, og resultater bør tolkes med forsiktighet som følge av dette.   

6.1.1.8 Sammenligning mellom grupper  

Det er foretatt flere analyser for å kartlegge forskjeller mellom gruppene etter 

intervensjonsperioden. Gruppene er sammenlignet både med endring innad i gruppen fra 

baseline etter intervensjon, og med forskjeller mellom gruppene etter at intervensjonsperioden 

var over. Sistnevnte er gjort med og uten justering for baselineverdien av den aktuelle 

variabelen. Det ble i tillegg undersøkt antall som bedret eller forverret seg mellom baseline og 

testing etter intervensjon, og eventuelle grenseverdier for bedring. Analyser av forskjeller 

mellom gruppene etter en intervensjon er i følge PEDro skalaen tilstrekkelig som 

sammenligningsgrunnlag (Maher et al., 2003). Denne oppgaven inkluderer flere analyser for å 

undersøke forskjeller mellom gruppene etter intervensjonen, i tillegg til at gruppene er 

sammenlignet før intervensjonen startet opp. Det at gruppene ble sammenlignet ved baseline, 

gjør at man kan ha mer tiltro til resultatene etter intervensjon (Polit & Beck, 2008). Det er en 

styrke for den interne validiteten av denne studien at det er gjort sammenligninger av 

gruppene både før og etter intervensjonsperioden.  

6.1.1.9 Endring av den reelle forskjellen og variasjon 

Endring av den reelle forskjellen skal beskrive intervensjonens effektstørrelse (Maher 

et al., 2003). Resultater av utfallsmål ble oppgitt med gjennomsnitt og standardavvik eller 

median og range for hver gruppe, avhengig av om dataene var normalfordelte. Dette ble gjort 

ved baseline og etter intervensjon, med og uten justerte analyser, for å vise forskjellen og 

variasjon mellom gruppene. For de utfallsmål som var normalforelte ble det også oppgitt 

gjennomsnittlig endring med 95% konfidensintervall, for endring innad i gruppen. Antall med 

forbedring og forverring ble også tatt med for å beskrive eventuelle forskjeller mellom 

gruppene. På denne måten har oppgaven med flere måter å beskrive endringene på, og vil 

derfor gi et mer omstendelig bilde av intervensjonens effekt.  

I tillegg til å beskrive bevegelighet ut ifra sumskåren av BASMI, ble også endring av 

de ulike bevegelesutslagene tolket gjennom absolutt verdi (endring i cm/º) hver for seg. Dette 
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ble gjort for å få et bedre inntrykk av hvilken endring som var tilfelle for de ulike 

bevegelsesutslagene, og eventuelt om det var noen forskjell for de ulike bevegelsesutslagene. 

Fordi BASMI tolkes gjennom fem indekser/kategorier, kan det skjule seg endringer i en 

kategori, eller at endringer ikke kommer til syne når alle kategoriene tolkes sammen som 

sumskår (Madsen, Hansen, Rytter, Suetta, & Egsmose, 2009). Tolkning av de ulike 

bevegelsesutslagene vil derfor gi mulighet for å undersøke den faktiske endringen av hvert 

bevegelsesutslag, slik at eventuelle endringer i bevegelighet ikke skjuler seg i en kategori eller 

som et resultat av sumskåren.   

6.1.1.10 Metodisk kvalitet sammenlignet med tidligere treningsstudier 

Majoriteten (10 av 15) av de tidligere treningsstudiene hadde moderat til god metodisk 

kvalitet, hvor de fleste manglet skjult/tilfredsstillende randomisering, ITT-analyser og 

blinding av deltagere. I forhold til tidligere treningsstudier er denne studien styrket på grunn 

av skjult randomiseringsprosedyrer. Samtidig innfrir ikke studien blinding av deltager og 

terapeut, og kun 82 % gjennomførte hele studien. ITT-analyser er ikke presentert, og det 

stilles spørsmålstegn ved validiteten av utfallsmålet for muskelstyrke. Studien har ikke høyere 

metodisk kvalitet enn de tidligere treningsstudiene, men tema som er undersøkt er nytt og 

anses som relevant for pasientgruppen, og er på denne måten nyttig.  

6.1.2 Ekstern validitet 

Ekstern validitet omhandler studiets evne til å kunne generalisere resultatene til 

likesinnede utover de som er involverte i studien, og til lignende situasjoner (Polit & Beck, 

2008).  

6.1.2.1 Utvalg 

En kjent gruppe pasienter ble invitert til å delta, i tillegg til at frivillige meldte sin 

interesse. Man kan tenke at de som er mest interessert i fysisk aktivitet var de som valgte å 

melde sin interesse i prosjektet. Samtidig vet vi ikke hvordan utvalget skiller seg fra den 

generelle Bektherevpopulasjonen. Hidding m.fl. adresserte en slik utfordring i sin studie og 

fant at det var signifikant forskjell mellom de som deltok i deres studie (n=144) og de som 

valgte og ikke delta (n=88) (Hidding et al., 1993).  
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I tillegg ble kun de som var tilgjengelig for ukentlig trening i Oslo inkludert i studien. 

Dette gjør utvalget selektert med hensyn til geografi, men også i forhold til miljø (by), og kan 

gi skjevhet i forhold til representativiteten (Altman, 1999). For å motvirke denne 

seleksjonsskjevheten burde utvalget ideelt sett vært tilfeldig plukket ut, og plukket ut fra flere 

områder, og også fra ulike miljøer, men dette hadde vært langt mer ressurskrevende. 

6.1.2.2 Utvalgsstørrelse 

Når det gjelder fysisk form varierer individers respons på trening (Blair, 1993), og for 

å lettere ha kontroll over tilfeldigheter innen biologiske variasjoner vil det være nødvendig 

med et stort utvalg (Aalen et al., 2008). I denne studien representeres variasjonen av 23 

deltagere, som igjen er delt inn i to grupper med 10 (TG) og 13 (KG) deltagere. Ved et så lite 

antall vil det være vanskelig å få kontroll over de biologiske variasjonene, og det er en fare for 

at resultatene fra studien illustrerer tilfeldigheter. Dette er en av grunnene til at det vil være 

vanskelig å generalisere resultatene fra denne studien. Ved å inkludere deltagere fra flere 

områder enn kun Oslo, kunne utvalgsstørrelsen blitt større. Inklusjon – og eksklusjonskriterier 

kunne vært mindre rigide, og slik tillatt flere deltagere til å bli inkludert i studien. Studien 

kunne eventuelt strukket seg over lenger tid slik at det hadde vært tid til å inkludere flere.  

På grunn av et lite antall deltagere og et selektert utvalg er generaliserbarheten av 

resultatene fra denne studien begrenset. Dette er et vanlig problem ved kontrollerte kliniske 

forsøk og gjør det vanskelig å generalisere resultater (Laake et al., 2008). For å øke den 

eksterne validiteten burde flere deltagere vært inkludert, og ønskelig tilfeldig plukket ut fra en 

større del av Bektherevpopulasjonen i Norge.  

6.1.3 Statistisk validitet 

Statistisk validitet gjengir hvor presis konklusjonen om sammenheng og ulikhet fra 

statistiske analyser er (Polit & Beck, 2008).   

6.1.3.1 Statistisk styrke 

Statistisk styrke omhandler forskerens evne til å oppdage det sanne forholdet mellom 

variabler, og har sammenheng med antall inkluderte i studien (Polit & Beck, 2008). Vi kan 

gjøre styrkeberegninger basert på standardavvik (SD) og minste kliniske interessante 

forskjellen (MKIF), med følgende formell:  
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Antall i hver gruppe (n) = 2*(SD/MKIF)ˆ
2
*K

2
 (Aalen et al., 2008) 

Det er ikke gjort styrkeberegninger på studiens sekundære utfallsmål før studien, men 

dersom det regnes ut for pasientrapportert fysisk funksjon (BASFI)(Calin et al., 1994) finner 

jeg at utvalgsstørrelsen burde vært n=75 i hver gruppe. Dersom man i tillegg regner med et 

frafall på 10 %, vil behovet for antallet deltagere stige n= 84 i hver gruppe. Dette gir et behov 

for totalt 168 deltagere, noe som er langt fra det reelle deltagerantallet (n=23). Den lave 

statistiske styrken gjør at konklusjon vedrørende fysisk funksjon må tolkes med forsiktighet.  

Det har vært vanskelig å beregne utvalgsstørrelse for de andre utfallsmålene i denne 

studien, da jeg ikke har funnet MKIF for andre variabler enn BASFI.  

6.1.3.2 Analysemetode 

 En svakhet ved uavhengige t-tester er at de ikke tar hensyn til baseline, når gruppene 

sammenlignes (A.J Vickers & Altman, 2001). ANCOVA er en regresjonsmodell som har 

mulighet til å sammenligne grupper, og kontrollere for konfunderende variabler, i dette tilfelle 

baselineverdier (Polit & Beck, 2008; A.J Vickers & Altman, 2001). Pasienter med dårlig 

utgangspunkt forbedres generelt mer enn de med bra utgangspunkt (regresjon mot 

gjennomsnittet), noe som indikerer at det er viktig å ta hensyn til baseline i analyser ved 

effektstudier (A.J Vickers & Altman, 2001). I tillegg var en av utfallsvariablene, T-V, 

signifikant ulik mellom gruppene ved baseline, og ANCOVA er derfor en viktig 

analysemetode for å kartlegge forskjell i bevegelighet etter intervensjonen. ANCOVA gir et 

mer presist estimat av forskjellen mellom grupper (Polit & Beck, 2008), og er derfor en mer 

rettferdig måte å analysere resultater på i denne studien (A. J. Vickers, 2001).  I tillegg har 

ANCOVA generelt høyere statistisk styrke for å oppdage behandlingseffekt, sammenlignet 

med t-tester og prosentvis forbedring, dersom korrelasjon mellom resultater før og etter 

intervensjon er høy (A. J. Vickers, 2001).  

Generelt anbefales det å benytte justerte analyser for å vurdere effekt av intervensjon, 

men anbefalingen går ut fra at forutsetningen for analysemetoden er tilfredstilt (A. J. Vickers, 

2001). Linearitetstester viste at det kun til dels var sammenheng mellom baseline og resultater 

                                                 
2
 K= 7.9 dersom α-verdi er 0.05 og β = 80 % (Aalen et al., 2008) 
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etter intervensjon for de to gruppene. For fysisk funksjon og kondisjon var lineariteten god, 

men for alle kliniske mål for bevegelighet, unntatt lumbalfleksjon, og muskelstyrke var 

sammenheng uavhengig av gruppetilhørighet (resultat ikke vist). Det nest beste alternativ i 

forhold til statistisk styrke er t-tester, men forutsetter at korrelasjonen mellom resultater fra 

før og etter intervensjon er lav (A. J. Vickers, 2001). Fordi det ikke er noen konsistent 

sammenheng mellom resultater fra baseline og etter intervensjon, er det gjort både justerte og 

ujusterte tester for å få et bedre inntrykk av endring.  

I studiens analyser ble det kun kontrollert for baselineverdier for aktuelt utfallsmål. 

Polit og Beck oppgir at det bør kontrolleres for variabler som er signifikant ulike ved baseline 

(Polit & Beck, 2008). I denne studien var ingen av bakgrunnsvariablene signifikant ulike, men 

det var en tendens til overrepresentativitet av kvinner i TG (p=0.06). Det hadde vært en fordel 

og kontrollert for kjønn, men på grunn av lite antall er det begrenset hvor mange variabler 

man kan kontrollere for i analysene. En tommelfingerregel er en variable per. 10 deltagere.  

I forhold til resultater av analyser bør også ”det store talls lov” kommenteres. Dette 

innebærer at når et stort antall tilfeldigheter sees under ett, forsvinner det tilfeldige og erstattes 

av en nær deterministisk lovmessighet (Aalen et al., 2008). Det betyr at fordi antallet i denne 

studien var såpass lite kan tilfeldig variasjon synes tydeligere, og resultater som presenteres 

kan være tilfeldige i en eller annen retning, og truer derfor generaliserbarheten.  

6.1.3.3 Normalfordeling 

Normalfordeling referer til hvordan gjennomsnittet fordeler seg i en gruppe (Bjørndal 

& Hofoss, 2010). Normalfordeling er en av flere forutsetning for parametriske tester, fordi de 

statistiske metodene beregner p-verdi ut ifra en normalfordelingsmodell (Bjørndal & Hofoss, 

2010). Gjennomsnittet av flere målinger i et utvalg kan være normalfordelte av natur, men er 

ofte avhengig av antall i utvalget. Jo større antall jo mer normalfordelt vil resultater se ut 

(Laake et al., 2008). I denne studien er kun 10 deltagere i TG og 13 deltagere i KG med i 

analysene. På grunn av det lave antallet i gruppene var normalfordeling noe rufsete ved flere 

anledninger. Ved ujusterte analyser ble det benyttet ikke-parametriske tester som alternativ. 

Dog ble de justerte analysene gjort med en parametrisk test, da det ikke finnes noe ikke-

parametrisk alternativ (Pallant, 2010). Resultat fra justerte analyser bør derfor tolkes med 

forsiktighet.  
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6.2 Etiske hensyn 

Det er en grunnregel at all forskning skal ha størst mulig nytte, og volde minst mulig 

skade (Polit & Beck, 2008). Det er en risiko ved fysisk aktivitet, både med tanke på 

muskelskjelett skader, men også risiko for hjerteproblemer ved høy intensitet (ACSM, 2010). 

Samtidig foreligger det en folkehelse anbefaling om å drive fysisk moderat – og 

høyintensitetstrening. For og trygt kunne nå dette målet og optimalisere treningsutbytte bør 

deltagere kartlegges med tanke på risiko for hjerte- og karsykdommer før trening. Etter at 

denne kartleggingen er gjort, kan helsepersonell gjøre den tilpasningen som er nødvendig for 

at treningen skal foregå trygt (ACSM, 2010). Alle deltakerne gjennomgikk en 

hjerteundersøkelse ved inklusjon i studien for å kartlegge eventuelle kontraindikasjoner i 

forhold til å trene og testes. 

Et av inklusjonskriteriene for å delta i studien var manglende deltagelse i strukturert 

trening. Mange som ikke deltar i strukturert trening, har ofte en større barriere for å delta i 

aktivitet (Pate et al., 1995). Samtidig vet man at ved å redusere denne barrieren får man flere 

til å delta i aktivitet (Pate et al., 1995). Majoriteten av de som takket ja til å delta i studien 

ønsket å komme i TG, nettopp fordi de trengte et lite dytt for å komme i gang med treningen. 

Jeg vil derfor si at utover effektstudien som ble gjort på treningen, var det også en nytte for de 

som ble inkludert i studien. Nytten var nok størst for dem som deltok i TG, da de fikk 12 uker 

strukturert trening med veiledning av fysioterapeut som utgangpunkt for å trene videre. De 

som kom i KG ble tilbudt 3 timer med veiledet trening, noe som også kan ha hjulpet dem litt i 

gang.  

6.3 Oppsummering metodisk diskusjon 

Ekstern validitet er et viktig aspekt dersom man vil overføre resultater fra en studie til 

forskningsbasert praksis (Polit & Beck, 2008). I dette tilfelle var den eksterne validiteten lav, 

på grunn av et lite antall, og et selektert utvalg. Det knyttes usikkerhet til om resultatene er 

statistisk valide, som følge av en for liten utvalgsstørrelse, at analyser ble gjort med PP, og 

tvilsomhet om analysene oppfylte forutsetningene til analysene. Dog oppfylte studien flere 

punkter (seks av ti) i PEDro skalaen, og man kan si at studien hadde moderat intern validitet. 

Fordi den eksterne validiteten var lav, den statistiske styrken noe usikker og den interne 

validiteten moderat er det ikke realistisk å direkte overføre resultater fra denne studien til 

andre Bektherevpasienter eller andre situasjoner. Studien bør heller anses som et pilotprosjekt. 
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Et pilotprosjekt er en mindre versjon av en større studie, og kan bidra til å identifisere viktige 

elementer, som eksempelvis utprøving av prosedyrer for videre studier (Laake et al., 2008; 

Polit & Beck, 2008).  

6.4 Diskusjon av resultater 

Kommende kapittel diskuterer resultater fra denne studien opp mot andre 

treningsstudier, og annen litteratur og forskning som er aktuell for å vurdere klinisk relevans 

for hvert utfallsmål.  

6.4.1 Oppsummering av de viktigste resultatene 

Det var ingen signifikant forskjell mellom TG og KG med hensyn til 

bakgrunnsvariabler ved baseline (p>0.05). For utfallsvariabler var også gruppene like, med 

unntak av bevegelighet i øvre del av rygg (T-V) hvor TG hadde signifikant bedre 

bevegelighet (p=0.02). Etter 12 uker kondisjon- og muskelstyrketreningsprogram hadde TG 

signifikant bedre kondisjon (39 ml/kg/min) sammenlignet med KG (36ml/kg/min) (p˂0.001). 

Flere i TG enn KG økte maksimal og utholdende muskelstyrke (p=0.04), men det var ingen 

forskjell mellom gruppene for gjennomsnittlig muskelstyrke (p˃0.05). Like mange i TG og 

KG (n=6) forbedret bevegelighet. Når de ulike bevegelsesutslagene ble undersøkt hver for seg 

var kun lumbalfleksjon bedre i TG etter 12 uker, ved justerte analyser (p=0.01) En større 

andel av TG forbedret bevegelighet med mer enn 20 %, sammenlignet med KG. Ingen 

forbedret bevegelighet (BASMI) med mer enn 2 poeng. TG rapporterte signifikant bedre 

fysisk funksjon enn KG (justerte og ujusterte analyser) etter intervensjonsperioden (p=0.02).  

Resultater fra studien viste at TG hadde signifikant bedre kondisjon, fysisk funksjon 

og lumbalfleksjon etter intervensjonsperioden (p˂0.05). Signifikansnivå angir hvor sannsynlig 

det er at forskjellen kan være tilfeldig (Bjørndal & Hofoss, 2010), og betyr i dette tilfelle at 

det er mindre enn 5 % sjanse for at vi feilaktig forkaster nullhypotesen om at det ikke er en 

forskjell mellom gruppene etter intervensjon for kondisjon, fysisk funksjon og lumbalfleksjon 

(Laake et al., 2008). Samtidig sier ikke p-verdi noe om hvor stor forskjellen er (Laake et al., 

2008)((Goodman, 1999) sitert i (Maurits van Tulder, Antti MD Malmivaara, Jill DC Hayden, 

& Bart Koes, 2007)). I tillegg til signifikansnivå vurderes det videre hvor stor faktisk endring 

det var i de to gruppene, for hvert utfall, for å kartlegge om endringen var klinisk relevant 

(stor nok til å påvirke pasientens hverdagsliv) (Van den Bosch et al., 2006). 
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6.4.2 Kondisjon 

Resultater fra denne studien viste at TG hadde signifikant bedre kondisjon etter 12 

uker, ved justerte analyser (p˂0.001) (tabell 6). Kondisjon økte gjennomsnittlig 3.3 ml/kg/min 

i TG, mens den sank med gjennomsnittlig 0.5 ml/kg/min i KG (tabell 5). Dette kan tyde på at 

treningsprogrammet hadde hensiktsmessig effekt på kondisjon.  

Resultatene sammenfaller med studiene av Hidding m.fl. og Ince m.fl. hvor kondisjon 

er en del av treningsprogrammet (Hidding et al., 1993; Ince et al., 2006). Studiene viste 

signifikant bedre kondisjon i intervensjonsgruppene sammenlignet med kontrollgruppene etter 

intervensjonsperioden var over (Hidding et al., 1993; Ince et al., 2006). Type aktivitet og 

intensitet var ulik mellom studiene, og skilte seg også fra denne studien, noe som kan indikere 

at flere former for kondisjonstrening kan bedre kondisjon.  

 Ulike studier har vist uoverensstemmelse i hvor stor endring som er klinisk relevant 

for å forebygge hjerte- og karsykdom, men en studie (Keteyian et al., 2008) konkluderte med 

at en økning på 1 ml/kg/min
 
var assosiert med 15 % redusert risiko for død som følge av 

hjerte- og karsykdom. En annen studie viste at en økning på 3.5 ml/kg/min reduserte 

dødelighet med 12 % blant menn (Myers et al., 2002). Siden TG økte kondisjon med 

gjennomsnittlig 3.3 ml/kg/min, kan det se ut til at treningseffekten i denne studien var stor 

nok til å oppnå en forebyggende effekt på hjerte- og karsykdommer. 

Samtidig viste resultater fra studien av Karapolat m.fl. samme forbedring (3.3-3.5 

ml/kg/min) som denne studien (3.3 ml/kg/min) (Karapolat et al., 2009). I studien av Karapolat 

m.fl. foregikk kondisjonstreningen med moderat intensitet (Karapolat et al., 2009). Dette kan 

indikere at både kondisjonstrening med høy og moderat intensitet kan være tilstrekkelig for å 

oppnå forebyggende effekt for hjerte- og karsykdommer.  

 To studier har vist økt metabolsk syndrom blant Bektherevpasienter (Malesci et al., 

2007; Mathieu et al., 2011). Siden metabolsk syndrom er en samlebetegnelse for flere 

risikofaktor for hjerte- og karsykdommer (Alberti et al., 2005) vil det være viktig å forebygge 

forekomsten av metabolsk syndrom blant Bektherevpasienter. Redusert kondisjon er en sterk 

predikator for metabolsk syndrom, både for menn og kvinner, og bedret kondisjon er anbefalt 

som primær prevensjon av metabolsk syndrom (Lamonte et al., 2005). Resultater fra denne 

studien viste bedret kondisjon, og kan indikere at videre fysioterapi for denne pasientgruppen 
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med fordel kan inkludere et slikt treningsprogram for å forebygge metabolsk syndrom som et 

ledd i forbygging av hjerte- og karsykdommer.   

6.4.3 Muskelstyrke 

Flere deltagere i TG enn KG økte maksimal og utholdende muskelstyrke (p=0.04) 

(figur 4). Samtidig hadde begge gruppene en økning i muskelstyrke, og verken ujusterte eller 

justere analyser viste signifikant forskjell mellom gruppene etter intervensjon (p>0.05) (tabell 

6). Ingen av de tidligere treningsstudiene hadde muskelstyrke som utfallsmål, og gjør det 

vanskelig å sammenligne resultatene med andre treningsstudier. 

Maksimal og utholdende muskelstyrke økte henholdsvis gjennomsnittelig 39 N og 31 

N i TG og 26 N og 16 N i KG. Økningen er i seg selv stor, men forskjellen mellom gruppene 

etter intervensjon var ikke signifikant (p˃0.05). Resultatene viser at begge gruppene hadde en 

økning i muskelstyrke.   

Selv om flere i TG økte muskelstyrke, økte også noen i KG muskelstyrke i løpet av de 

12 ukene. Én forklaringsmodell kan være at KG hadde en overrepresentativitet av menn (69 

%). Fordi muskelstyrke er mer sensitiv for endring hos menn enn hos kvinner (Nilsen et al., 

2012), kan deltagerne som trekker den gjennomsnittlige muskelstyrken opp skyldes mennene 

i KG. Videre er gripestyrke avhengig av treningsvaner (Nilsen et al., 2012), men det ble ikke 

rapportert om noen endring av treningsvaner for KG (tabell 4). Muskelstyrke ble analysert 

med dominant hånd. Kanskje hadde noen av deltagerne i KG bedrevet fritidsaktiviteter, 

utenom trening, som kan ha økt deres gripestyrke. Dersom dette stemmer kan det forsvare at 

treningsprogrammet hadde effekt på muskelstyrke, men ikke kommer til syne fordi studien 

ikke kontrollerte for fritidsaktiviteter og kjønn. 

Fordi treningsprogrammet hadde fokus på muskelstyrke, er det overraskende at det 

ikke var større forskjell mellom gruppene etter intervensjonsperioden. Samtidig fokuserte 

treningsprogrammet på store muskelgrupper, og hadde lite fokus på gripestyrke. Fordi det er 

usikkert om gripestyrke gjenspeiler generell muskelstyrke, kan eventuell forskjell i generell 

muskelstyrke gjemme seg bak lite egnet målemetode. Det ville vært en fordel å hatt med flere 

muskelstyrketester slik ACSM anbefaler (ACSM, 2010).  

Som nevnt er reliabiliteten for GRIPP-IT vist seg å være sykdomsspesifikk 

(Nordenskiold & Grimby, 1993), og upålitelighet omkring målingene gjør det vanskelig å 
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kontrollere for målefeil. Det vil derfor være en mulighet for at resultatene som er presentert 

ikke gjenspeilet en faktisk endring.  

Fitzgerald m.fl. finner i en prospektiv studie av normalbefolkningen en terskelverdi 

(lav eller moderat/god muskelstyrke) i forhold til dødelighet (FitzGerald et al., 2004). Det er 

utfordrende å si hvilke cut-off grenser som skal settes for å konkludere med god eller dårlig 

muskelstyrke, fordi gripestyrke har ulike referanseverdi for ulik alder og kjønn (Nilsen et al., 

2012). Det er en skjevfordeling av kvinner og menn i de ulike gruppene og alderen strekker 

seg fra 30 til 67 år for deltagerne i studien. Det er derfor utfordrende å si noe om hvilken 

endring for gruppen som helhet som ansees klinisk relevant. Fordi resultatene fra studien ikke 

lar seg kategorisere i dårlig/moderat/god muskelstyrke er det vanskelig å si noe om endringen 

er i tråd med anbefalinger for å forebygge hjerte- og karsykdom.  

Begge gruppene økte muskelstyrke gjennom intervensjonsperioden, og den eneste 

betydelige forskjellen som ble observert etter intervensjon var at en større andel i TG viste 

forbedring av muskelstyrke (p=0.04). Det stilles spørsmålstegn om validiteten for 

måleinstrumentene var godt nok for å kunne stole på resultatene. Oppsummert knyttes det 

usikkerhet til om treningsprogrammet hadde effekt på muskelstyrke, noe som er 

overraskende, da styrketrening var et stort fokus i treningsprogrammet.  

6.4.4 Bevegelighet 

Bevegelighet i øvre del av rygg var signifikant bedre i TG før oppstart av intervensjon. 

Dette er det kontrollert for i justerte analyser og tas derfor hensyn til. Resultater fra denne 

studien viste at TG kun hadde signifikant bedre lumbalfleksjon etter intervensjon, og at andre 

bevegelsesutslag ikke viste signifikant forskjell mellom gruppene, ved justerte analyser. Like 

mange i TG (n=6) som KG (n=6) forbedret bevegelighet (BASMI). En større andel av TG (50 

%) forbedret bevegelighet med ≥ 20 %, sammenlignet med KG (15 %). Ingen forbedret 

bevegelighet (BASMI) med mer enn 2 poeng. Bevegelighet målt med BASMI begrenser 

kunnskap om bevegelighet til bevegelighet i ryggsøyle, nakke og hofteledd. Resultater kan 

være underestimert som følge av fravær av brystbevegelighet.  

Det foreligger ingen unison enighet om hvordan bedring av bevegelighet bør 

evalueres. En nylig publisert oversiktsartikkel over instrumenter for å måle sykdomsstatus hos 

Bektherevpasienter oppgir ingen MKIF for BASMI (Zochling, 2011). Brandt m.fl. hevder at 
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en endring på 20 % for bevegelighet er liten, men fordi det er vanskelig å forbedre alle fem 

underliggende nivåer, vil en endring av en slik størrelse være tilstrekkelig for å konkludere 

med effekt dersom intervensjonsperioden er kort (6-12 uker) (Brandt, Listing, & Sieper, 

2004). For denne studien forbedret 50 % av TG, og kun 15 % av KG seg ≥20 % (figur 5). Ut 

ifra denne måten å evaluere bevegelighet kan man tenke at treningen hadde effekt på 

bevegelighet.  

Når bevegelighet ble testet gjennom spesifikke bevegelsesutslag hadde TG større 

forbedring i forhold til lumbalfleksjon, sammenlignet med KG ved justerte analyser (p=0.01) 

(tabell 6). I tilfelle for lumbalfleksjon var sammenhengen mellom tester før og etter 

intervensjon lineær, og pålitelighet av justerte analyser er styrket. Dette gjør at vi kan stole på 

resultater om lumbalfleksjon. For bevegelighet av resterende kliniske mål ble det ikke 

identifisert signifikante forskjeller mellom gruppene ved justerte analyser. Dette kan tyde på 

at trening ikke hadde ønskelig effekt på bevegelighet som helhet. Derimot ble det funnet en 

sammenheng mellom baselineutfall og potensiale for endring, og det ble identifisert 

grenseverdier for hvem som oppnådde bedring i bevegelighet. Disse grenseverdiene viste seg 

å være uavhengig av gruppetilhørighet. For T-V, lumbalfleksjon, nakkerotasjon og 

hofteabduksjon hadde de med henholdsvis ˃14.5 cm, ˂ 6 cm, ˂60° og ˂135 cm i 

intermalleolær avstand ved baselinemåling en bedring. Bedring av lumbal sidebøy var 

hovedsakelig for dem ˂8.3 cm og 12-17 cm ved baseline. Dette kan indikere at 

utgangspunktet var viktigere for utfallet enn treningen i denne studien, og kan tyde på 

begrenset effekt av treningsprogrammet.  

Ingen deltagere forbedret bevegelighet med mer enn 2 poeng. Madsen m.fl. hevder at 

en forskjell på ±2 på BASMI kan tilskrives målefeil, også for intrareliabilitet (Madsen et al., 

2009). Halvparten av deltagerne har forbedret bevegelighet (BASMI), men fordi ingen har 

forbedret den med mer eller lik 2, er det en fare for at forbedringen som sees skyldes målefeil. 

Vi kan derfor ikke konkludere med at treningsprogrammet hadde effekt på bevegelighet.  

Sammenlignet med tidligere treningsstudier fant ikke Karapolat m.fl. noen forskjell 

mellom treningsgruppene og kontrollgruppen etter intervensjon i forhold til bevegelighet 

(Karapolat et al., 2009). Til forskjell fra kontrollgruppen inkluderte treningsgruppene 

kondisjonstrening. Dette kan tyde på at kondisjonstiltaket i seg selv ikke gir noen fordel i 

forhold til å forbedre bevegelighet. Når det gjelder muskelstyrke var det kun én av studiene 

som fant en bedring av bevegelighet hvor muskelstyrketrening ikke var et tiltak i 
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kontrollgruppen (Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005). Samtidig hadde sistnevnte studie også 

med andre treningsmodaliteter i treningsgruppen, og det gjør det vanskelig å si om 

muskelstyrke i seg selv resulterte i bedre bevegelighet. Det kan se ut til at kondisjon- og 

muskelstryketrening ikke har hatt betydelig effekt på bevegelighet i andre treningsstudier, og 

støtter således resultatene fra denne studien.  

Seks av de tidligere treningsstudiene fant økt bevegelighet etter intervensjon (Altan et 

al., 2006; Analay et al., 2003; Fernandez-de-Las-Penas et al., 2005; Hidding et al., 1993; Ince 

et al., 2006; Lim et al., 2005). Treningsintervensjonene var alle ulike av natur, men fem av 

seks inkluderte bevegelighetstrening som en del av treningen (Analay et al., 2003; Fernandez-

de-Las-Penas et al., 2005; Hidding et al., 1993; Ince et al., 2006; Lim et al., 2005). Den eneste 

studien som ikke oppga spesifikk bevegelighetstrening var Altan m.fl., men de hadde 

holdningsøvelser som hjemmetrening (Altan et al., 2006), noe man kan tenke vil påvirke 

bevegelighet spesielt i øvre del av rygg. Fordi bevegelighet var det eneste elementet som var 

likt i disse intervensjonene er det nærliggende å tro at det er bevegelighetstreningen i seg selv 

som har bedret bevegeligheten. Dette kan tyde på at bevegelighetstreing burde inkluderes som 

et eget tiltak ved fysioterapi, for å forebygge og bevare bevegelighet i tilstivende ledd.  

Resultater kan være underestimert som følge av fravær av mål for brystbevegelighet. 

Samtidig er effektstørrelsene små for alle kliniske mål, unntatt lumbalfleksjon, og det er lite 

trolig at brystbevegelighet ville endret konklusjonen.  

Til tross for at en større andel i TG hadde størst forbedring, var det ingen som endret 

bevegelighet (BASMI) med ± 2, og endringen som sees kan derfor skyldes målefeil. Videre 

ble det kun identifisert signifikant forskjell mellom TG og KG for ett bevegelsesutslag og en 

stor andel i KG forbedret også bevegelighet. Det kan derfor ikke konkluderes med at 

kondisjon- og muskelstyrketrening hadde effekt på bevegelighet. Dette er i tråd med tidligere 

treningsstudier, og kan tyde på at bevegelighetstrening bør inkludere som eget tiltak ved 

fysioterapi. 

6.4.5 Fysisk funksjon 

Både med og uten justering for baseline viste postanalyser signifikant bedring av 

fysisk funksjon til fordel for TG (p=0.02). Som nevnt i kapittelet om metodiske diskusjon 

(6.1.3.1 statistisk styrke) skulle utvalgsstørrelsen vært seks ganger større for at vi kunne finne 
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det sanne svaret på sammenhengen mellom fysisk funksjon og gruppetilhørighet. Det betyr at 

selv om resultater var signifikante (p˂0.05) var ikke den statistiske styrken god nok for å 

identifisere forskjellen mellom gruppene (Bjørndal & Hofoss, 2010).  

Samtidig bedret skåren for fysisk funksjon seg i TG med 0.5 (median), og forverret 

seg i KG med 0.6 (median). Dette taler for at treningen hadde positiv effekt. Box-plott (figur 

7) viste at spredningen i fysisk funksjon var veldig stor ved baseline for begge grupper, men 

etter intervensjon var hele TG mer homogen, sammenlignet med KG. Hele TG var like gode 

etter intervensjon som den beste andelen var før intervensjon, noe som styrker antagelsen om 

at treningsprogrammet hadde positiv effekt. Sammenlagt skaper dette et inntrykk av at 

treningen hadde klinisk relevant effekt på fysisk funksjon.  

MKIF for BASFI ble undersøkt og satt til 0.7 (Pavy, Brophy, & Calin, 2005). Selv om 

det kan se ut til at treningen hadde effekt på fysisk funksjon, var antageligvis ikke 

treningseffekten tilstrekkelig for å påvirke individets hverdagsliv, basert på MKIF (Van den 

Bosch et al., 2006). Samtidig kan MKIF være vanskelig å oppdage når antall deltagere er lite 

(Laake et al., 2008), og kanskje er det mindre relevant for denne oppgaven og vektlegg effekt 

ut ifra MKIF.  

Postanalyser viste at en større andel av KG (n=8), enn TG (n=6), forbedret fysisk 

funksjon når bedring tolkes som en reduksjon på BASFI på mer enn 0 (p˃0.05) (figur 4). 

Dette kan svekke troverdigheten om at det var treningsprogrammet som var årsak til den 

observerte forbedring av fysisk funksjon i TG. Samtidig var endringen liten for mange av dem 

med forbedring i KG, og større hos hovedparten av deltagere i TG (resultat ikke vist), og 

antall med forbedring i de to gruppene kan trolig vektlegges mindre. Samtidig har tidligere 

forskning anslått at sosiale og miljøets omgivelser muligens er underestimert, når det gjelder 

individets fysiske funksjon (Dagfinrud, Kjeken, et al., 2005) og kanskje har utenforliggende 

faktorer bidratt til å påvirke deltagernes fysiske funksjon, i begge grupper.   

Av tidligere studier er det kun Hidding m.fl. som inneholder både kondisjonstrening 

og muskelstyrketrening i intervensjonsgruppen (Hidding et al., 1993). Resultater fra denne 

studien er ulik fra studien av Hidding m.fl. som viste økt fysisk funksjon innad 

intervensjonsgruppen, men ikke mellom gruppene. Studien av Hidding m.fl. måler fysisk 

funksjon med et annet instrument enn BASFI, noe som kan ha gitt de ulike resultatene. I 

tillegg hadde deltagerne i denne studien en tydelig lenger sykdomsvarighet (median=24 år), 



 

 

68 

 

sammenlignet med deltagerne i studien av Hidding m.fl. (gjennomsnittlig 6-8 år). Gran og 

Skumsvoll konkluderte i en tverrsnittstudie med at den største reduksjonen i fysisk funksjon 

skjedde de ti første årene av sykdommen (Gran & Skomsvoll, 1997), og kanskje hadde 

deltagerne i denne studien et større forbedringspotensial enn deltagere i studien av Hidding 

m.fl (Hidding et al., 1993). 

Lim m.fl. (Lim et al., 2005) Ince m.fl. (Ince et al., 2006), Sweeney m.fl. (Sweeney et 

al., 2002) og Kraag m.fl. (Kraag et al., 1990) evaluerte ett treningsprogram opp mot ingen 

intervensjon, hvor av kun Lim m.fl. fant signifikant bedring av fysisk funksjon til fordel for 

intervensjonsgruppen (Lim et al., 2005). Også Sweeney m.fl. fant en økning av fysisk 

funksjon, men dette forekom i både treningsgruppen og kontrollgruppen (Sweeney et al., 

2002). Verken Lim m.fl. (Lim et al., 2005) eller Sweeney m.fl. hadde innslag av kondisjon 

(Sweeney et al., 2002), men Lim m.fl. hadde innslag av muskelstyrketrening i kombinasjon 

med bevegelighet respirasjonsøvelser, holdningsøvelser og avspenning (Lim et al., 2005). 

Samlet kan dette indikere at det ikke nødvendigvis er ett riktig tiltak for å bedre fysisk 

funksjon, men at flere elementer kan resultere i økt fysisk funksjon. Resultater fra denne 

studien støtter denne teorien da bedring forekom også i KG, noe som kan tyde på at flere 

faktorer, enn hva denne studien har kontrollerte for, spilte inn på forbedring av fysisk 

funksjon. Samtidig er det trolig at også treningsprogrammet hadde positiv effekt fordi TG 

rapporterte signifikant bedre fysisk funksjon etter intervensjonsperioden, og box-plottet viste 

en homogen positiv utvikling i TG.  

6.4.6 Skjevhet 

En deltager i KG startet opp med biologiske legemidler i løpet av intervensjonen, noe 

vi vet kan påvirke fysisk funksjon og bevegelighet (Zochling, van der Heijde, Dougados, et 

al., 2006). Deltageren hadde en forbedring av både fysisk funksjon og bevegelighet i løpet av 

intervensjon, noe som kan gi en overestimering av forbedring i KG.   

6.5 Styrker og svakheter 

RCT som design var en styrke i studien siden hensikten var å kartlegge effekt av et 

treningsprogram. Den interne validiteten i studien var moderat, hvor randomiserings 

prosedyrer og relativ likhet ved baseline (det ble kontrollert for ulikhet i T-V) ble ansett som 

en styrke i studien. Med unntak av målemetode for muskelstyrke, ble det kun benyttet 
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standardiserte målemetoder som tidligere har vist å gi valide og reliable resultater, som 

styrker den interne validiteten. Dog burde bevegelighet vært supplert med brystbevegelighet. 

Det var en styrke ved studien at en blindet tester utførte alle tester, men det hadde vært en 

fordel om også deltagere og treningsterapeut var blindet. Samtidig er det vanskelig å blinde 

deltagere og treningsterapeuter i treningsstudier (Moseley et al., 2002). Resultater hviler på 

analyser gjort av PP av kun 77 % av deltagere i studien. Det lave antallet som gjennomførte 

hele studien var en svakhet for studien siden analyser utført med mindre enn 15-20 % kan gi 

skjevheter i resultater (Maher et al., 2003; Polit & Beck, 2008). På den andre siden ga PP 

mulighet til å undersøke den sanne kliniske effekten av treningen (Laake et al., 2008). Studien 

fulgte anbefalte statistiske analysemetoder (A. J. Vickers, 2001), men det lave antallet 

deltagere, og tvilsomhet rundt normalfordeling og linearitet svekket den statistiske styrken. 

Generaliserbarheten var lav på grunn av for liten utvalgsstørrelse, selektert utvalg, og bruk av 

PP. Studier for å evaluere fysisk form krever et stort antall deltagere, fordi de biologiske 

variasjonene som følge av trening er store (Blair, 1993; Polit & Beck, 2008). Det lave antallet 

som ble inkludert i denne studien kan derfor ha fremstilt tilfeldigheter. Det var en svakhet for 

studien at antallet var lite og at generaliserbarheten var lav. Dette fører til at resultatene bør 

tolkes med forsiktighet, og at overføring utover sin kontekst kan gi andre resultater (Polit & 

Beck, 2008). 

I et forebyggende perspektiv var det en svakhet for studien at den kun målte 

umiddelbar effekt på fysisk form og fysisk funksjon. Fordi sykdommen fortsetter å være 

symptomatisk gjennom hele livet med tanke på inflammasjon (Gran & Skomsvoll, 1997) ville 

det vært hensiktsmessig å se hvordan fysisk funksjon og fysisk form hadde blitt påvirket på 

lang sikt, og om deltagere hadde vedlikeholdt treningen.  
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7 Konklusjon 

Resultater fra studien viste at 12 uker kondisjon- og muskelstyrketrening hadde effekt 

på kondisjon, lumbalfleksjon og fysisk funksjon. Fordi mange i KG også viste forbedring i 

fysisk funksjon, kan det tenkes at også andre faktorer har spilt inn på forbedringen av fysisk 

funksjon. Dette er ikke underøkt i denne studien, men tidligere studier fremhever miljø og 

sosiale omgivelser som betydningsfulle for individets fysiske funksjon (Dagfinrud, Kjeken, et 

al., 2005). For bevegelighet kan det se ut til at treningen ikke hadde tilstrekkelig effekt, da 

kun ett av de kliniske målene viste signifikant forskjell mellom gruppene, like mange i KG 

som TG forbedret bevegelighet (BASMI) og endringen som ble observert kan være 

feilmålinger. For muskelstyrke hadde en større andel i TG bedring. Samtidig økte 

gjennomsnittlig muskelstyrke i begge gruppene, og det var usikkert om dette skyldtes lite 

egnet utfallsmål, nedsatt evne til å kontrollere for utenforliggende faktorer, eller fravær av 

effekt av treningsprogrammet. At ikke alle utfallsmålene viste forbedring var forventet da det 

antas at ingen type aktivitet fører til bedring av alle aspekt av fysisk form (Bouchard et al., 

1994). Resultater fra studien indikerte at treningsprogrammet var hensiktsmessig for 

kondisjon, også i så stor grad at det kan antas å ha forebyggende effekt på hjerte- og 

karsykdommer. Til tross for at også deltagere i KG bedret fysisk funksjon, anses 

treningsprogrammet som relevant for å fremme fysisk funksjon. Det var ikke holdepunkter får 

å hevde effekt for bevegelighet og muskelstyrke, og basert på tidligere studier bør videre 

fysioterapi inneholde egne tiltak for bevegelighetstrening i tillegg til muskelstyrke og 

kondisjon, for å ivareta helheten av sykdomsbilde. 

7.1 Videre forskning 

Den eksterne og statistiske validiteten var lav, og den interne validiteten moderat i 

denne studien, og det er nødvendig med flere studier som evaluerer effekt av muskelstyrke- 

og kondisjonstreingsprogram på fysisk form og fysisk funksjon. For videre studier av 

tilsvarende art kan denne studien bidra til å identifisere viktige elementer, og kan benyttes 

som pilotprosjekt for videre studier (Laake et al., 2008; Polit & Beck, 2008). I første omgang 

bør studier inkludere flere deltagere, og utvalget bør være mer tilfeldig plukket fra 

pasientpopulasjonen. Både inklusjon og eksklusjonskriterier kan med fordel være mindre 

rigide for å få tak i et høyere, og mer variert, antall. Valide utfallsmål for generell 
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muskelstyrke blant Bektherevpasienter er ikke kjent, og metodiske studier bør kartlegge gode 

utfallsmål i forkant av videre studier av fysisk form.  

Det ble kun gjort målinger middelbart etter treningsperioden. Videre forskning burde 

inkludere langtidseffekt av trening for fysisk form og fysisk funksjon.  
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Vedlegg 1 

OVERSIKT OVER TIDLIGERE TRENINGSSTUDIER. Tabellen viser 15 enkeltstudier som har evaluert effekt på ulike treningsprogram for Bektherevpasienter. En forutsetning for inklusjon var RCT 

som studiedesign, tilgjengelig i fulltekst, engelsk som språktekst og inklusjon av både kvinner og menn. Kun utfallsmål som var relevant for denne oppgaven, fra de ulike studiene, ble tatt med i oversikten.   

STUDIE DELTAGERE 

 

TRENINGSINTERVENSJON UTFALLSMÅL  RESULTAT, etter intervensjon 

 

RESULATAT, langtid 

Lim m.fl 2005 

 

Korea 

N=50 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

8-9 år 

Varighet. 8 uker 

I-G: Bevegelighet, styrke, respirasjonsøvelser, 

holdningsøvelser og avspenning daglig som hjemmetrening. 

K-G: i.i 

Bevegelighet (F-G, 

cervikalfleksjon, ekstensjon, 

skulderfleksjon, abduksjon, 

hofte abduksjon og 

knefleksjon) 

Fysisk funksjon (BASFI) 

I-G: Sig. ↑ bevegelighet. Økt fysisk funksjon 

K-G: Ingen endring i bevegelighet og fysisk 

funksjon 

MELLOM GRUPPER 

P ˂0,001 for fysisk funksjon 

 

 

Van Tubergen m.fl 

2001 

Nederland og 

Østerriket 

N=120 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

10-12 år 

Varighet 3 uker 

I-G 1: Gange, holdning, Spa-behandling (i Østerrike) og 

øvelser (ikke oppgitt type). 5 dager i uken. 

I-G 2: Gange, holdning, Spa-behandling (i Nederland) og 

øvelser (ikke oppgitt type). 5 dager i uken  

K-G: Ukentlig Hydroterapi, sport og øvelser 

Fysisk funksjon (BASFI) MELLOM GRUPPER (eneste oppgitt) 

I-G 1 og I-G 2 viste sig. ↑ fysisk funksjon 

sammenlignet med K-G, 4 uker etter 

intervensjon.  

Forskjellen på fysisk funksjon  var 

fremdeles sig. Etter 28 uker mellom 

I-G 1 og K-G. Etter 40 uker var det 

ikke lenger noen sig. Forskjell 

mellom gruppene 

Karapolat m.fl 2009 

 

Tyrkia 

N=37 

Alder:  

18-75 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

18-20 år 

Varighet:6 uker 

I-G 1: Svømming tre ganger i uken, pluss bevegelighet, 

tøyning og respirasjonsøvelser daglig. 

I-G 2: Gange tre ganger i uken, pluss bevegelighet, tøyning 

og respirasjonsøvelser daglig. 

K-G: Bevegelighet, tøyning og respirasjonsøvelser daglig. 

Kondisjon (VO2max og 6 

minutters gangtest) 

Bevegelighet (BASMI) 

Fysisk funksjon (BASFI) 

I-G 1:Sig. ↑ kondisjon 

I-G 2: Sig.↑ kondisjon 

MELLOM GRUPPER 

P˂0,05 for kondisjon (målt med 6 min gangtest) 

til fordel for  I-G 1 sammenlignet med og K-G. 

Ingen forskjell på bevegelighet og fysisk 

funksjon mellom gruppene 

 

 

Masiero m.fl 2011 

 

Italia 

N=62 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

14-20 år 

Varighet: 2 mnd 

I-G 1: Undervisning annen hver uke og ukentlig 

gruppetrening med bevegelighet, tøyning og 

respirasjonsøvelser med tilstedeværelse av fysioterapeut. I 

tillegg ble gruppen oppfordret til å gjøre treningsprogrammet 

hjemme 3-4 dager i uken.  

I-G 2: Kun undervisning annen hver uke 

K-G: i.i.  

Bevegelighet (BASMI) 

Fysisk funksjon (BASFI) 

MELLOM  GRUPPER (eneste oppgitt) 

Sig ↑ bevegelighet til fordel for I-G1 mot K-G. 

Dog helt på sig. Grense (p=0,055) mellom I-G1 

og I-G2 

 

Sig ↑ fysisk funksjon til fordel for gruppe I-G1  

over K-G, men K-G viser likehet med I-G2. 

6 mnd 

Sig.↑ bevegelighet til fordel for I-G 

1 over begge grupper 

Sig.↑ fysisk funksjon til fordel for I-

G 1 over K-G, men likhet mellom I-

G1 og I-G2 

Ince m.fl 2006 

 

Tyrkia 

N=30 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

8-9 år  

Varighet: 3 mnd 

I-G: Aerobic, tøyning, bevegelighet og respirasjonsøvelser 3 

dager i uken 

K-G: i.i 

Bevegelighet (O-V, MSFT, 

F-G) 

Kondisjon (VO2max) 

 

I-G: Sig. ↑ F-G og kondisjon 

K-G: Sig ↓ O-V og kondisjon. Ellers ingen 

endring. 

MELLOM GRUPPER 

P˂0,05 i forhold til O-V, lumbalfleksjon og 

kondisjon mellom gruppene, til fordel for  I-G. 

 

 



 

 

2 

 

Analay m.fl 2003 

 

Tyrkia 

N=45 

Alder: 

18-55 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

Ikke oppgitt 

Varighet: 6 uker.  

I-G: Sykling, bevegelighet, tøyning, respirasjonsøvelser og 

holdningsøvelser med tilstedeværelse av fysioterapeut. Tre 

dager i uken. 

K-G: Sykling, bevegelighet, tøyning, respirasjonsøvelser og 

holdningsøvelser som hjemmetrening tre dager i uken  

Fysisk funksjon (BASFI) 

Bevegelighet (T-V og MSFT) 

Kondisjon (VO2max) 

I-G: Sig. ↑ fysisk funksjon, bevegelighet og 

kondisjon 

K-G: Ingen sig. Endring i funksjon, 

bevegelighet og kondisjon 

MELLOM GRUPPER 

P˂0,05 mellom grupper for fysisk funksjon 

 

18 uker etter intervensjon: 

I-G: Sig bedre fysisk funksjon, 

bevegelighet og kondisjon, selv om 

resultatene er falt noe siden etter 

intervensjon etter 3 mnd.  

K-G: Ingen sig. Endring etter 3 mnd 

MELLOM GRUPPER  

p˂0,05 mellom grupper for fysisk 

funksjon 

Hidding m.fl. 1993 

 

Nederland 

N=144 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

6-8 år 

Varighet: 9 mnd 

I-G: Bevegelighet, styrke, etterfulgt av ulik form for 

sportsaktiviteter for aktiv ryggekstensjon og hydroterapi som 

gruppetrening en dag i uken. I tillegg til daglig 

hjemmetrening 

K-G: Daglig hjemmetrening   

 Bevegelighet (Miller) 

Kondisjon (VO2max) 

Funksjon (Functional indeks) 

I-G:↑ bevegelighet, kondisjon og funksjon (ikke 

oppgitt p-verdi) 

K-G: ↑ bevegelighet, kondisjon og funksjon 

(ikke oppgitt p-verdi) 

MELLOM GRUPPER: 

P˂0,05 for bevegelighet og kondisjon til fordel 

for I-G. 

P˃ 0,05 for fysisk funksjon  

 

Helliwell m.fl 1996 

 

England 

N=44 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

8-9 år 

Varighet:6 uker 

I-G 1: Daglig tøyning og aerobic, hydroterapi tre dager i 

uken, pluss massasje ved behov. I tillegg til hjemmetrening 

T-G 2: Hydroterapi to dager i uken i tillegg til 

hjemmetrening. 

K-G: Kun hjemmetrening 

Bevegelighet (MSFT) ↑ lumbalfleksjon i alle tre grupper etter 

intervensjon (ikke oppgitt p-verdi) 

Det er ingen sig. Forskjell mellom 

gruppene etter 6 mnd.  

Sweeney m.fl 2002 

Storbritannia 

N=155 

Alder: 16-65 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

21-22 

Varighet: 6 mnd.  

I-G: Trening/informasjonsvideo, treningsprogresjonskart, 

informasjonsbok og påminning for å trene 

K-G: i.i 

Fysisk funksjon (BASFI) 

 

I-G: Forbedring i fysisk funksjon  

K-G: Forbedring i fysisk funksjon  

p˃0,05 mellom gruppene for fysisk funksjon 

 

 

Fernández-de-Las-

Penas m.fl 2005 

 

Spania 

N=40 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

7-8 år 

Varighet 4.mnd 

I-G: Styrke og bevegelighet i følge Global Posture 

Reeducation (GPR)-metode en dag i uken som 

gruppetrening, med tilstedeværelse av fysioterapeut 

K-G: Bevegelighet, tøyning og respirasjonsøvelser en dag i 

uken som gruppetrening med tilstedeværelse av fysioterapeut 

Bevegelighet (BASMI) 

Fysisk funksjon (BASFI) 

I-G: Sig. ↑ bevegelighet og fysisk funksjon  

K-G:↑ fysisk funksjon og bevegelighet, men 

kun T-V og lumbal sidefleksjon viste sig. 

Bedring  

MELLOM GRUPPER: 

P ˂0,05 for bevegelighet (bortsett fra T-V) og 

fysisk funksjon til fordel for I-G. 

 

 

 

Altan m.fl  

2006 

 

Tyrkia 

N=54 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

ikke oppgitt 

Varighet 3 uker 

I-G: Daglig balneoterapi  i tillegg til daglig hjemmetrening 

(respirasjonsøvelser, holdningsøvelser og styrke). Etter tre 

uker forsatte gruppen kun med daglig hjemmetrening. 

K-G: Kun daglig hjemmetrening (Respirasjonsøvelser, 

holdning og styrke).  

 

Fysisk funksjon(BASFI) 

Bevegelighet (O-V og 

MSFT) 

3 uker 

I-G: Sig.↑ fysisk funksjon, O-V og 

lumbalfleksjon 

K-G: Sig. ↑ fysisk funksjon og lumbalfleksjon 

MELLOM GRUPPER 

p˂0,05 mellom grupper kun i forhold til O-V 

 

 

24 uker: 

I-G:↑ fysisk funksjon, O-V og 

lumbalfleksjon 

K-G: ↑ fysisk funksjon og 

lumbalfleksjon 

 p˂0,05 mellom grupper for MSFT 

til fordel for I-G 
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Kraag m.fl 1990 

 

Canada 

N=52 

Alder:19-73 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet : 

Ikke oppgitt 

Varighet. 4 mnd 

I-G: Undervisning, varme/kuldebehandling, bevegelighet og 

styrke ble tilbudt mellom 8-16 ganger i løpet av 

intervensjonsperioden, og innebar tilstedeværelse av 

fysioterapeut. I tilegg gjorde deltagere hjemmetrening daglig.  

K-G:i.i 

 

 

Bevegelighet (F-G, MSFT og 

O-V) 

Funksjon (TADLQ) 

 

I-G: Sig. ↑ for F-G og funksjon 

K-G: Sig. ↓ for F-G  og funksjon 

MELLOM GRUPPER: 

p˃0,05  MSFT og O-V mellom gruppen  

 

 

 

Cagliyan m.fl 2007) 

 

Tyrkia 

N=46 

Alder: 

18-60 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

 7 år.  

Varighet 3 mnd. 

I-G: Bevegelighet, styrke, tøyning, respirasjonsøvelser og 

holdning som hjemmetrening. 

K-G: Bevegelighet, styrke, tøyning, respirasjon og 

holdningsøvelser med tilstedeværelse av fysioterapeut to 

timer i uken.  

Fysisk funksjon (BASFI) 

Bevegelighet (O-V og 

MSFT) 

I-G: Ingen endring i lumbalfleksjon, men ↑ O-

V. Fysisk funksjon er uendret.  

K-G: Sig. ↑ lumbalfleksjon, O-V og fysisk 

funksjon.  

P˂0,05 ved fysisk funksjon og lumbalfleksjon til 

fordel for K-G 

 

6mnd: 

Likhet mellom grupper for 

lumbalfleksjon  

 

Hidding m.fl 1994 

 

Nederland 

N=68 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

6-8 år 

Varighet: 9 mnd.  

I-G: Bevegelighet, styrke, etterfulgt av ulik form for 

sportsaktiviteter for aktiv ryggekstensjon og hydroterapi som 

gruppetrening en gang i uken i 9 mnd. I tillegg til daglig 

hjemmetrening 

K-G: daglig hjemmetrening 

Bevegelighet (Miller) 

Kondisjon (VO2max) 

Funksjon (Functional indeks) 

I-G: Ingen endring i bevegelighet, reduksjon i 

kondisjon og funksjon 

K-G: Reduksjon i bevegelighet, kondisjon og 

funksjon 

MELLOM GRUPPER 

Større reduksjon i K-G enn I-G, i forhold til 

bevegelighet, funksjon og kondisjon (ingen p-

verdi oppgitt) 

 

Fernández-de-Las-

Penas m.fl 2006 

 

Spania 

N=40 

Gjennomsnittlig 

sykdomsvarighet: 

7-8 år 

Varighet. 12 måneder 

I-G: Styrke og bevegelighet i følge Global Posture 

Reeducation (GPR)-metode en dag i uken som 

gruppetrening, med tilstedeværelse av fysioterapeut, i 4 

måneder (mnd). Etter 4 mnd fortsatte deltagerne med samme 

treningsprogram men uten tilstedeværelse av fysioterapeut. 

En gang i mnd. Deltok en fysioterapeut på treningen de siste 

8 mnd.  

K-G: Bevegelighet, tøyning og respirasjonsøvelser en dag i 

uken som gruppetrening med tilstedeværelse av 

fysioterapeut. 

 

Bevegelighet (BASMI) 

Fysisk funksjon (BASFI) 

I-G: Sig. ↓ lumbalfleksjon og intermalleolær 

avstand i oppfølgningstiden.  

K-G: Sig. ↓ lumbalfleksjon og intermalleolær 

avstand i oppfølgningstiden.  

MELLOM GRUPPER 

Ingen sig. Forskjell i oppfølgningstiden.    

 

I-G= intervensjonsgruppe K-G= kontrollgruppe i.i= Ingen intervensjon. Sig.= signifikant 

T-V= Avstand tragus til vegg.  F-G= Avstand fingertupp til gulv. O-V= Avstand occiput til vegg.  MSFT= Modified schober fleksjonstest. LSF= Lumbal sidefleksjon. TADLQ=Toronto Activities 

of Daily Living      Questionnaire 

      Kolonnen for utfallsmål beskriver fenomen (måleinstrument) 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI) 

Spesifisering av hvordan de ulike bevegelsesutslagene i BASMI ble målt, samt hvordan 

resultater ble kategorisert. 

Tragus til vegg (Tragus = øregang). 

Utgangsstilling: Pasienten sto med helene inntil vegg, med strake knær, skuldre tilbake, og 

plasserte hodet så langt tilbake som mulig. Øreganger og øyne ble forsøkt holdt i samme 

horisontale plan. Avstanden fra øregang til vegg ble målt. Gjennomsnitt av høyre og venstre 

side ble registrert, og deretter kategorisert.  

Kategorisering av de ulike resultatene: 

 

Lumbal fleksjon:  

Utgangsstilling: Pasienten sto oppreist med ryggen vendt mot tester. Tester satt en strek over 

lumbalcolumna på høyde mellom SIPS og en strek 10 cm over denne. Avstanden mellom de 

to merkene ble målt når pasienten var maksimalt foroverbøyd med strake knær, og deretter 

kategorisert. 

Kategorisering av de ulike resultatene: 
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 Lumbal sidebøy:  

Utgangsstilling: Pasienten sto oppreist med armene avslappet hengende ned langs siden. Det 

ble satt en strek hvor langefingeren nådde låret. Deretter stilte pasienten seg inntil veggen og 

gjorde en sidebøy uten og bøye forover i overkropp eller bøye i knærne. Merke rett under 

langefinger ble laget. Avstand mellom startstrek og avsluttende strek ble målt. Gjennomsnitt 

av høyre og venstre side ble registrert, og deretter kategorisert.   

Kategorisering av de ulike resultatene: 

 

 Nakkerotasjon:  

Pasient satt på stol, uten støtte til rygg. Rotasjon både til høyre og venstre ble mål med 

Myrinometer. Gjennomsnitt av høyre og venstre ble registrert. Og deretter kategorisert. 

Kategorisering av de ulike resultatene: 

 

Intermalleolær avstand: 

 Ryggliggende pasient, strake knær, tær pekte rett opp. Pasienten abduserte, og avstanden mellom 

mediale malleoler ble målt, og deretter kategorisert.  

Kategorisering av de ulike resultatene: 

 

(Jenkinson et al., 1994) 
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Vedlegg 4 

Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) 

Spørsmål som stilles i det pasientrapporterte spørreskjema BASFI.  

1. Ta på strømper eller strømpebukser uten assistanse eller ved bruk av hjelpemiddel (for 

eksempel strømpe påtrekker) 

 

2. Bøye deg forover fra midjen for å plukke opp en penn fra gulvet uten å bruke et hjelpemiddel 

 

3. Nå opp til en høythengende hylle uten bruk av hjelpemidler (for eksempel gripetang). 

 

4. Reise deg fra en spisebordsstol uten armlener eller annen hjelp 

 

5. Reise deg opp fra liggende stilling på gulvet uten hjelp 

 

6. Stå oppreist uten støtte i 10 min. uten å få ubehag 

 

7. Gå opp 12-15 trappetrinn uten å bruke rekkverk eller gåstøtte.  En fot på hvert trinn 

 

8. Se deg over skulderen uten å vri kroppen 

 

9. Utføre fysisk krevende aktiviteter (for eksempel fysioterapiøvelser, hagearbeid eller sport). 

 

10.  Utføre en hel dags aktiviteter enten hjemme eller på arbeid 

 

 

(Calin et al., 1994) 

 


