Hur påverkas den fysiska funktionsförmågan hos äldre personer med
gerasteni av fysisk träning?
RESULTAT
Mångsidiga fysiska övningar, som inkluderar motstånds- och uthållighetsövningar samt balans- och rörlighetsövningar, kan rekommenderas för äldre
som lider av gerasteni för att förbättra deras muskelstyrka, gånghastighet,
balans och fysiska prestationsförmåga. Övningarna kan ge effekt på olika
områden inom den fysiska funktionsförmågan, såsom:
1) Muskelstyrka
• De övningar som bäst förbättrar muskelstyrkan är mångsidiga övningar som inkluderar både handledda och självständiga motståndsövningar som utförs 2–5 gånger i veckan och 20–90 minuter
i taget i 2,5–9 månader.
• Motståndsövningarna kan ha intensiteten 1–3 serier, 6–8 upprepningar, 70 % av den personliga maximala prestationsförmågan
(1RM).
2) Gånghastighet
• Gånghastigheten förbättras bäst av mångsidig motion och motståndsövningar, där övningarna görs 2–5 gånger i veckan och 20–90 minuter i taget i 2,5–18 månader.
3) Rörlighet
• Rörlighetsträning ska planeras individuellt.
• Övningarna görs 1–7 gånger i veckan 26–90 minuter åt gången i
minst fem veckor.
• I motståndsövningar med målet att förbättra rörligheten kan intensiteten vara 1–3 serier, 6–10 upprepningar, 60–80 % av 1RM.
4) Balans
• Mångsidig träning förbättrar balansen bäst när den sker tre gånger
om dagen, tre gånger i veckan och 20–75 minuter i taget i minst
2,5 vecka.
• Motståndsövningar kan göras 8–12 upprepningar x 3, 85–100 % av
1RM.
• Uthållighetsövningar kan göras i 15 min. med 65–70 % av den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) och 3–5 min. med 85–
90 % VO2max.
5) Fysisk prestationsförmåga
• Den fysiska prestationsförmågan förbättrades bäst av mångsidiga övningar, självständiga motståndsövningar samt balansövningar, när
övningarna gjordes 1–5 gånger i veckan och 20–90 minuter i taget
i 2,5–18 månader.
• Uthållighetsövningarnas längd och intensitet kan variera mellan 3–5
minuter (85–90 % VO2max) till 15 minuter (60–70 % VO2max).
• Styrkeövningar kan göras 8–12 upprepningar x 2–3, 85–100 % av
1RM.
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BAKGRUND
Med gerasteni, som tidigare kallats
skörhet hos äldre, avses inom geriatriken ett försämrat allmäntillstånd hos
en äldre person, som inte kan kopplas
till någon sjukdom1. Då muskelstyrkan,
balansen och funktionsförmågan försämras ökar risken för fallolyckor². År
2015 orsakade sjukhusvistelser på
grund av fallolyckor bland äldre kostnader på över 200 miljoner euro i Finland³. I värsta fall kan en fallolycka leda
till dödsfall, men redan rädslan för att
falla försämrar äldres livskvalitet4,5.
Försämrad funktionsförmåga har ett
samband med den äldres upplevda fysiska och psykiska livskvalitet6. Ett av
regeringens spetsprojekt är att utveckla tjänsterna för äldre i hemmet,
exempelvis ur en rehabiliterande synvinkel7. För förebyggande och upprätthållande värd av gerasteni finns olika
interventioner, där ett perspektiv är att
stödja fysisk aktivitet8. Äldre som behöver omsorg dygnet runt är mer benägna att drabbas av gerasteni än
äldre som bor hemma. Ett allmänt kännetecken är att kroppens tolerans för
stress försvagas, i kombination med
avvikelser i en eller flera av följande:
rörelseförmågan, muskelstyrkan, balansen, rörelsekontrollen, kognitionen,
näringstillståndet, uthålligheten och
den fysiska aktiviteten. 9

SAMMANFATTNING
Svag fysisk funktionsförmåga hos
äldre ökar risken för fallolyckor och
försämrar den upplevda livskvaliteten. Man kan rekommendera
mångsidiga fysiska övningar för att
förbättra funktionsförmågan hos
äldre som lider av eller riskerar att
drabbas av gerasteni. Fysiska övningar utvecklar muskelstyrkan,
gånghastigheten, balansen och den
fysiska
prestationsförmågan.
Mångsidig motion omfattar motstånds- och uthållighetsövningar
samt balans- och rörlighetsövningar. Den genomsnittliga träningstiden är omkring 50 minuter i
taget, tre gånger i veckan. Interventionen bör vara i minst 2,5 månad.

ANVÄNDBARHET I FINLAND
Rekommendationerna i den systematiska översikten lämpar sig för den finländska social- och hälsovården för förbättring av den fysiska funktionsförmågan hos äldre som bor hemma och som har diagnostiserats med skörhet
hos äldre eller riskerar att drabbas. Översikten är i linje med de nationella
motionsrekommendationerna för äldre10,11 samt den guide för förhindrande
av fallolyckor bland äldre som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd12. Social- och hälsovårdspersonalen bör i planeringen av motionsinterventioner för äldre beakta den fysiska funktionsförmågan som en del av ett
bredare interaktivt och dynamiskt begrepp för funktionsförmåga samt faktorer som påverkar den, såsom miljöfaktorer och individuella faktorer13.
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