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- Hjertepasienter og alle 
andre pasienter kan benytte 
intervalltrening for å 
forbedre hjerte- kar 
funksjon etter å ha fått ok 
fra fastlegen.  
- Utholdenhetstrening og 
Styrketrening er effektiv 
behandling for en rekke 
sykdommer som overvekt 
hjerte-karsykdom, røyke-
bein, slag, KOLS, MS, ME, 
psykiske lidelser, rus og 
andre. 
 

 
- Vi har vist at 4 minutters 
intervaller er mye mer 
effektivt enn andre typer 
utholdenhetstrening. Vi har 
også vist at 4x4 reps tung 
styrketrening er dobbelt så 
effektivt som tradisjonell 
styrketrening. 
- Vi har vist at personer i 
risikosonen for livsstil-
sykdommer kan redusere 
risikoen med 25% med 20 
treninger. 
 

 
Trenger du assistanse?  
Jan Hoff og Jan Helgerud 
er Professorer i Medisin 
ved Norges Teknisk- 
Naturvitenskapelige 
Universitet og 
Universitetssykehuset St. 
Olavs Hospital.  
 
Jan.Hoff@medisin.ntnu.no 
+47 92609936 
Jan.Helgerud@medisin.ntnu.no 
+47 91821892 
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Utholdenhetstrening: 
 

Hensikten med utholdenhets-
trening  er å øke maksimalt 
oksygenopptak og dermed øke 
størrelse og elastisitet på hjertet og 
i blodårene. Dette forbedrer 
utholdenhets- og arbeids-
kapasitet og reduserer risikoen 
for hjerte- karsykdom. 
Utholdenhetstrening som virker er 
den mest effektive måten å 
forebygge livsstilsykdommer på, 
slik som overvekt, høyt blodtrykk, 
høyt kolesterol, redusert 
sirkulasjon og aldersdiabetes. 

 
Aktiviteter - Trening: 
Fortrinnsvis gang i motbakke – eller 
løping i motbakke utendørs eller 
på tredemølle, eller på ski. 
Andrevalg er roergometer eller 
sykling i motbakke eller med 
motstand på ergometersykkel hvor 
en står i pedalene under 
intervallene. 

 
- 6 minutter oppvarming 
på moderat intensitet 
- 4 x 4 minutter intervaller 
- Tredemøllestigning minst 5% 
- Intensitet slik at du når 85 til 
95% av maksimal hjertefrekvens 
etter 2 minutter.  
- riktig intensitet er slik at du 
etter 2 minutter puster tungt, 
men ikke har noen ubehag eller 
stive bein.  
- 3 minutter aktive pauser hvor 
du når ca 70% av maksimal 
hjertefrekvens (snakkefart). 
- 5 minutter nedtrapping 

Tommelfingerregler for å finne 

riktig intensitet hvis du ikke vet 

din maksimale hjertefrekvens: 

- når du har arbeidet hardt i 4 
minutter skal du være i stand 
til å fortsette i 1 minutt til.  
- når du har gjennomført 4 x 4 
min intervaller skal du være I 
stand til å gjennomføre en 4-
minutter til. 
- Hvis du greier å føre en 
samtale under intervalldraget 
er intensiteten for lav.  

 
Maksimal hjertefrekvens er 
individuell. Bruk tommelfinger-
reglene til å gjennomføre en 
treningsøkt med 4x4 min. Legg til 15 
slag på pulsen i slutten av det siste 
draget for å finne din. 
 
Hver treningsøkt med 4x4 min 
utover 1 pr uke forbedrer utholden-
heten med 0,5%. 2 trenings-økter pr 
uke holder deg 20 år gammel 
fysiologisk fram til du er 70 år. 

Styrketrening 
 
Hensikten med styrketrening er å 

øke styrken i musklene. Spesielt i 

beinmusklene som brukes mest i 

dagliglivet. Økt styrke øker 

muligheten for å gjennomføre tunge 

arbeidsoppgaver, men fører også til 

at du bruker mindre energi når du 

går eller løper. Dette fører til at 

aktivitetsnivået øker når du blir 

sterkere. Styrketrening reduserer 

risikoen for livsstilsykdommer og 

treningen bidrar til vekttap, 

forebygger fall og forebygger 

osteoporose (benskjørhet).  

 
Trening for å bli sterkere 
uten å øke muskelmassen: 

- bruk knebøy – eller beinpress 
(bilder) evt. enbeins knebøy. 
- 4x4 repetisjoner 
- Tung belastning – slik at du 
ikke greier mer enn 4 
repetisjoner.  
- Gå rolig ned med vektene, legg 
inn en kort stop idet du skal snu 
og flytt vektene opp igjen så fort 
du kan. 
- Legg på 5 kg hver gang du 
greier å gjennomføre 4x4 
repetisjoner. 
- Styrke kan trenes sammen med 
utholdenhet. Utholdenhet først gir 
god oppvarming.  

 
Sikkerhetsregler: 

- rett rygg eller svai rygg 
- knær over tær  
- unngå "kissing knees" (unngå 
skjevstilling i knær) 

 

Du øker styrken med 2% hver gang 
du gjennomfører 4x4 repetisjoner 
som beskrevet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




