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Effekt av fysisk 
aktivitet hos äldre



Olika system 

En kropp och 
själ

Kardiovaskulär

Respiration

Muskuloskeletal

Nervsystemet

Kognition



Naturligt 
åldrande

“Åldrande är en biologisk process och kan definieras som den 
tidsrelaterade försämring av de fysiologiska funktioner som är 
nödvändiga för att överleva” 



Kardiovaskulär

Hjärta

Artärer

Vener

Kapillärer



Förändringar i
kardiovaskulära
systemet

 Hjärtmuskeln blir
tjockare, stelare

 Åderförkalkning
(arterioskleros, 
ateroskleros), 
inflammation  

 Högt blodtryck

Lipofuscin



Förändringar i
kardiovaskulära
systemet

 Vänster kammare
(pumpar ut blodet i 
kroppen) fungerar
sämre

 Maximala
syreupptagningsförmå
ga reduceras från 30-
årsåldern med 5-10% 
för varje 10 årsperiod



Respiration

 Struphuvud/larynx

 Luftstrupe /trakea

 Luftrör/bronker

 Lungor

 Mellangärde/diafragma

 Andningsmuskulatur



Förändringar i 
respirations 
system

 Lungornas elasticitet 
minskar

 Stora luftrören vidgas, 
mindre luftrören 
reduceras

 Alveoler ändrar form 



Förändringar i 
respirations
system

 Svag 
andningsmuskulatur, 
diafragma

 Stelare leder i 
bröstkorgen, revbenen

 Nerver som utlöser 
hostreflex mindre 
känsliga

 Lättare att få 
lunginflammation



Muskuloskeletal



Förändringar i
musklerna

 Muskelmassan minskar 
med ca 50% från 20 till 90 
åå och 1-2% / år efter 50 åå

 Muskelstyrkan minskar ca 
8% / 10-årsperiod fram till 
70 åå. Därefter minskar 
med 15% / 10-årsperiod

 Benstyrkan minskar 10-15% 
/ 10-årsperiod fram till 70-
åå. Därefter 25-40% / 10-
årsperiod

 Explosivitet reduceras mer 
än styrkan, typ-II fiber



Förändringar i
musklerna

 Sarkopeni (kriterier: 
minskad muskelmassa + 
nedsatt muskelfunktion) 

Muskelfunktion testas: 
6 min gångsträcka, Timed 
up and Go, 
Handgreppstyrka, 
Trapptest 

 Dynapeni

Bindväv  ökar

Fett  ökar

Muskelfiber minskar



Förändringar 
i skelettet

 Maximal benmassa i 30-årsåldern

 Förloras hälften fram till 80-årsåldern

 Osteopeni, osteoporos



Förändringar 
i skelettet

• Osteoblaster minskar I mängd och funktion

• Kvinnor drabbas mest efter klimakteriet, östrogen hormoner sjunker

• Benmärgs fettinnehåll ökar, det påverkar osteoblastisk differentiering



Förändringar 
i skelettet

Fun fact: Det proximala lårbenet förlorar 1-1,5% av sin massa 
per månad, eller ungefär 6% till 10% under en 6-månaders 
vistelse i rymden och återhämtningen, efter att ha återvänt 
till jorden, tar minst 3 eller 4 år. 



Nervsystemet

• Centrala 
nervsystemet 
(CNS): hjärna och 
ryggmärgen 

• Perifera 
nervsystemet 
(PNS): nerverna, 
autonoma 
nervsystemet



Förändringar i 
nervsystemet

”Fysiologiskt åldrande är förknippat med en successiv 
funktionsförlust och en minskning av  kapaciteten för själv-
nybildning och regeneration i CNS-stamcellerna”

Atrofi i hjärnan
(prefrontal cortex, 

temporallob)

Hippocampus 
(episodiskt minne)

Minskar synapser I 
mängd och storlek



Hippocampus
• Del av temporallob

• Aktiv under sömnen

• Vänster hippocampus
minskar i storlek 



Förändringar i
nervsystemet

 Nedsatt  sensorik, mest vibrationskänsla, 
i distala nedre extremiteter

 Nedsatt eller frånvarande Achilles reflex

 Långsammare gånghastighet

 Lätt böjt hållning

 Minskad Tandemgångs förmåga



Kognition

”Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, 
bearbeta och plocka fram information. Lindrig kognitiv
nedsättning kan innebära minnesproblem eller andra utmaningar
med sin tankeförmåga”.



Förändringar 
i kognitionen

• Störst riskfaktor: ålder

• Effekter av stigande ålder kan vara synliga 
mellan 60-75 år



Fysisk aktiv



Vad är fysisk 
aktivitet?

”Fysisk aktivitet eller som det också kan kallas, 
kroppslig aktivitet, definieras som all kroppsrörelse 
som orsakas av skelettmuskulaturens kontraktion 
och som resulterar i högre energiförbrukning”



Effekt i 
konditionen

 Syreupptagningsförmåga ökas med ca 15% 

 Bättre hjärt-kärlfunktion (inaktiva personer har 
63% större risk för hjärt-kärlsjukdomar)

 Bättre slutsystolisk volym (ESV), dvs blodet 
pumpas ut i kroppen



Effekt i 
muskuloskeletala
systemet

Styrketräning minst 8 veckor: 

 Stimulerar autofagi, mindre
inflammation

 Styrkeökning mer än 100%, 
däremot inte stor ökning i
muskelmassa

 De som har varit aktiva tidigare i 
livet har större muskelmassa när
de blir äldre

 Mindre fettmassa

 Högre bentäthet, speciellt de 
som tränar sedan tidigare i livet



Effekt i 
muskuloskeletala
systemet

• Bättre muskelfunktion

• Bibehåller rörlighet, normal-ökad 

• Bättre statisk och dynamisk balans



Effekt i 
balansen

 Balansen förbättras av olika former av 
fysisk aktivitet

 Träning av explosiv styrketräning är viktig 
och kan ge bättre resultat i balansfunktion 
än styrketräning med låg hastighet 



Effekt i 
balansen



Funktionell 
förbättring

 Bättre gånghastighet

 Lättare att gå i trappor

 Klarar sina vardagliga 
aktiviteter, ADL

 Mindre fall, fallprevention



Effekt i 
nervsystemet

 Hjärnans volym ökar

 Hippocampus volym ökar

 Neuroplasticitet påverkas hos äldre, bildas nya synapser

 Endorfin, dopamin, serotonin frisätts

Med 6-12 månaders fysisk aktivitet I form av aerob träning 
eller dans :



Effekt i 
kognitionen

 Minnet förbättras 

 Bättre koncentrations och organisationsförmåga (executive functions)

 Träning som engagerar och kräver olika sinnen att vara aktiva förbättrar 
kognitionen



Effekt i 
måendet

 Ökad självförtroende

 Mindre stress

 Minskad depression

 Bättre sömn

 Bättre livskvalitet



 Kroppen är gjord för rörelse

 Finns ingen åldersgräns

 Samma effekt av fysisk aktivitet för
äldre

 Personer med olika sjukdomstillstånd
får positiva effekter

 Förebygger och fördröjer
funktionssvikt och sjukdomar

 Icke-farmakologisk intervention

 Kostnadseffektivitet

Varför 
fysisk 
aktivitet?



Källor

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2834169/

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/ateroskleros---aderforfettning/

https://medlineplus.gov/ency/article/004011.htm

https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/lungsjukdomar/

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/b4h-3rd/hh-preventing-bone-loss-in-space

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6921011/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6817738/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4343307/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7426063/

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/how-to-improve-your-episodic-memory

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6040685/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31753158/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7201860/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0531556517301006?via%3Dihub

https://www.psychiatriki-journal.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1517&Itemid=1063&lang=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6040685/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5361672/

https://www.nia.nih.gov/health/heart-health-and-aging
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