Fysisk aktivitet och muskuloskeletal hälsa – en litteraturöversikt
DEFINITIONER
Fysisk aktivitet och träning
Fysisk aktivitet och träning definieras olika beroende på syftet, till exempel att förbättra hälsa
respektive att förbättra fysisk kapacitet/ funktionsförmåga, och i vilket sammanhang den
bedrivs - i arbetet respektive på fritiden.
Fysisk aktivitet innebär alla slags rörelser som åstadkoms av skelettmuskler och resulterar i
förbrukning av energi medan träning innebär fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och
regelbunden och har som mål att förbättra eller bibehålla fysisk kapacitet/ funktionsförmåga
(Caspersen m.fl., 1985; Pate m.fl., 1995). Muskelkontraktionernas intensitet och varaktighet
bestämmer graden av fysisk aktivitet och har stor betydelse för effekten av träningen. I studier
där huvudsyftet har varit att undersöka samband mellan fysisk aktivitet och till exempel hjärtkärlsjukdomar, har fysisk aktivitet definierats som idrottsträning, motion eller annan
fritidsaktivitet som pågår minst 15-20 minuter per gång och som ger upphov till ökad
andning/andfåddhet (Ilmarinen m.fl., 1991). Någon motsvarande definition på fysisk aktivitet
eller träning för att förebygga/minska besvär och öka hälsa i rörelseorganen har inte
publicerats.
Fysisk träning kan ta sig många olika former och variera beträffande belastningens intensitet,
frekvens (återhämtning) och varaktighet. De fem vanligaste träningsmålen är muskulär styrka
och uthållighet, koordination och ledrörlighet samt aerob kapacitet (kondition). Ytterligare ett
syfte med fysisk träning kan vara att öka/bibehålla skelettets hållfastighet och därigenom
minska risken för fraktur på grund av osteoporos.

Muskuloskeletal hälsa
Muskuloskeletal hälsa omfattar både den positiva dimensionen hälsorelaterad fysisk
kapacitet/funktionsförmåga och den negativa dimensionen funktionsstörningar och
degenerativa förändringar i det muskuloskeletala systemet (Vuori 1995):
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•
•
•
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muskelstyrka
muskulär uthållighet
neuromuskulär funktion: koordination, balans, hastighet
ledrörlighet och stabilitet
skelettets hållfastighet: benmineraltäthet
självrapporterade ospecifika besvär (smärta/värk) i olika delar av rörelseapparaten (nacke,
skuldra, arm, rygg och ben) med avseende på förekomst, frekvens, intensitet och
varaktighet
kliniska fynd på smärta/värk t.ex. tryckömhet, och funktionsnedsättning på grund av
smärta/värk i rörelseorganen
sjukfrånvaro/sjukskrivning på grund av smärta/värk i rörelseorganen

