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Introduksjon
Kronisk nyresvikt er en stille alvorlig sykdom og fører til en gradvis forverring av
nyrefunksjonen. Forekomsten er økende på
verdensbasis (1-3), og i Norge er forekomst
av kronisk nyresvikt i den generelle befolkning ti til elleve prosent (4). Hypertensjon er
den viktigste årsaken til nyresvikt, etterfulgt
av diabetes nefropati og glomerulonefritt
(3).
Nyresykdom deles inn i fem stadier, basert på i hvilken grad nyrefunksjonen (glo22
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Innledning: Pasienter med kronisk nyresykdom i hemodialyse (HD) utvikler komplikasjoner
som påvirker tilnærmet alle organsystemene. Muskeltap og spesielt proksimal muskelsvakhet er vanlig hos pasienter med kronisk nyresykdom i stadium 5 (dialysestadiet). Pasientene har også betydelig lavere livskvalitet sammenlignet med aldersfriske. Flere studier
har vist at hemodialysepasienter har mange effekter av trening, men det er få studier som
har evaluert effekt av trening som gjennomføres samtidig som pasienten får hemodialysebehandling (intradialytisk trening). Hemodialyse gjøres på sykehus tre-ﬁre timer, minst tre
ganger per uke.
Hensikt: Hensikten med denne fagartikkelen er å redegjøre for kunnskap om trening av
pasienter med kronisk nyresvikt i stadiet 5 og å belyse evidensbasert kunnskap om effekter på fysisk yteevne og livskvalitet på intradialytisk trening.
Hoveddel: Styrketrening eller en kombinasjon av styrke- og kondisjonstrening er de mest
studerte intervensjonene. Treningsprogrammene er mangelfullt beskrevet og dermed vanskelig å sammenligne. Kondisjonstrening gjennomføres under hemodialysens påbegynte
andre time, enten sittende på en ergometersykkel, eller halvt liggende i dialysestol i en
spesialtilpasset sengesykkel. Styrketrening er hovedsakelig beskrevet som bruk av egen
kroppsvekt eller ved bruk av theraband og ankelmansjetter.
Avslutning: Evidensgrunnlaget for intradialytisk trening av kroniske nyrepasienter er
svakt. Det er etter vårt syn behov for større randomiserte studier som sammenligner forskjellige treningsmodaliteter før man kan anbefale den best egnede treningsform for kroniske nyrepasienter i HD. Fysioterapeuter har en viktig rolle med hensyn til tilrettelegging
og trening av kronisk nyresyke og vil kunne spille en betydelig rolle i fremtidig behandling
av dialysepasienter.
Nøkkelord: intradialytisk trening, fysisk trening, hemodialyse, kronisk nyresvikt.

merulær filtrasjonsrate = GFR) er redusert
(4, 5) (tabell 1).
Aktiv uremibehandling i form av hemodialyse (HD), peritonealdialyse (PD) eller
nyretransplantasjon (Tx) er nødvendig i
stadium fem (GFR er omlag 5-10 ml/min)
(4, 5).
Behandling av kronisk nyresyke består i å
forsinke progresjon av nyreskaden, behandle
grunnsykdom, samt å forebygge systemiske
komplikasjoner (2, 5, 6) Dialysebehandling
er krevende og tolereres dårligst av eldre og

av personer med hjerte- og karsykdom (2,
5). Pasientene er tilkoblet dialysemaskinen
tre til seks ganger per uke, tre til fire timer
per gang i stillesittende posisjon (5, 7, 8).
Kronisk nyresyke med dialysebehov utvikler komplikasjoner som påvirker tilnærmet alle organsystemene (9). Muskelatrofi er
beskrevet som en av de sterkeste prediktorer
for mortalitet i denne pasientpopulasjonen
(7). Pasientene har også halvert arbeidskapasitet sammenlignet med aldersfriske
(10, 11). Til tross for medisinske fremskritt

Fysioterapeutens rolle i en dialyseavdeling er ifølge
artikkelforfatterne av stor betydning, og vi som
faggruppe bør være mer proaktive i dette arbeidet.

TABELL 1 Gradering av kronisk nyresvikt.

1
2
3
4
5

Stadium
Nyreskade
Lett redusert nyrefunksjon
Moderat nedsatt nyrefunksjon
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon
Terminal nyresvikt

innen nyreerstattende behandling, er pasientenes funksjon, psykososiale status og
helserelaterte livskvalitet betydelig redusert
(11).
Det er god evidens for at kronisk nyresyke i predialysestadiene (stadium 1-4) forbedrer sin fysiske yteevne, muskelstyrke og
livskvalitet med fysisk trening. Pasienter i
PD, HD og nyretransplanterte har også vist
forbedring og normalisering av fysisk form
ved trening (5, 11). Til tross for dette er det,
oss bekjent, ingen sykehus i Norge som tilbyr tilrettelagt trening for kroniske nyrepasienter som behandles med HD. De fleste
studier har evaluert trening på dialysefrie
dager. Nyere studier har vist at trening på
dialysefri dag har dårlig compliance (7, 12).
For å frigjøre pasientens tid utover dialysen
til arbeid, sosialt liv eller hvile, er det interessant å evaluere hvilke effekter som kan oppnås ved intradialytisk trening.
Denne artikkelen er et resultat av litteratursøk i forbindelse med planlegging av en
pilotstudie for å evaluere sengesykling med
forskjellig intensitet hos HD pasienter på
Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hensikten med artikkelen er å redegjøre for kunnskap om trening under HD og belyse evidensbasert kunnskap om effekter på fysisk
yteevne og livskvalitet.
Årsaker til fysisk funksjonssvikt
og symptomer
Nyrene har tre hovedfunksjoner: regulering
av kroppsvæske og elektrolytter, utskillelse
av avfallsstoffer og endokrin funksjon (produsere renin, erythropoietin, og å aktivere
vitamin D) (2). Ved kronisk nyresykdom er
pasientens hovedproblem betydelig redusert
evne til å skille ut avfallsstoffer (6). Uremi er
en katabol tilstand med mindre muligheter

Glomerulær ﬁltrasjonshastighet (ml/min/1.73m²)
>90 + skade
60-90 + skade
30-60 + skade
15-30 + skade
< 15 + skade

for kroppen til å kvitte seg med nedbrytningsprodukter (karbamid eller urinstoff)
fra proteinomsetningen, som sammen med
metabolsk acidose, fører til muskelnedbrytning og muskelatrofi (7, 13).
Nyrenes manglende evne til å produsere
erythropoietin, som følge av et suksessivt
nyrefunksjonstap gir renal anemi (14). Renal anemi og skjelettmuskel dysfunksjon er
to av de viktigste årsakene til fysisk funksjonstap. Flere studier har vist korrelasjon
mellom maksimalt oksygenopptak (VO 2max)
og totalhemoglobinet (15,16).
Flere studier fremhever det alvorlige
skjelettmuskeltapet hos HD pasientene (8,
10, 11), og årsakene er multifaktorielle: underernæring, medikamenter, komorbiditet,
aldring/oksidativt stress, inaktivitet og acidose (2, 5, 7, 8, 11, 13, 14). Konsekvensene
av dette muskeltapet innebærer fysiske-,
psykologiske- og metabolske endringer
(2, 5, 7, 8, 11). Psykologiske endringer kan
medføre depresjon, angst, redusert vitalitet,
redusert helserelatert livskvalitet, lav sosial
funksjon og lav persepsjon av egen fysiske
funksjon (5, 7, 8, 11, 17). De metabolske
endringene kan medføre redusert perifer O2
ekstraksjon, reduksjon i muskelmasse og økt
fettmasse, muskulær fatigue, redusert metabolsk funksjon og insulin resistens (7). De
funksjonelle endringene kan være redusert
arbeidskapasitet, vansker med dagliglivets
aktiviteter, redusert deltakelse i fritidsaktiviteter og kronisk fatigue, (8-11).
Flere studier har vist at HD pasientene
har en lavere oksidativ energimetabolisme
i skjelettmuskulaturen sammenlignet med
friske. Muskelfiberkomposisjonen kan ha en
forskyvning mot fibre med et høyere oksidativt potensiale, type I- og II A fibre på bekostning av de anaerobe, type II B fibre (14).

Salt- og væskeretensjon samt påvirkning
av renin-angiotensin systemet medfører utvikling av hypertensjon og økt forekomst
av kardiovaskulære komplikasjoner (5).
Problemer med regulering av kalsium-fosfat-vitamin D-parathyroidehormon-aksen
leder til beinskjørhet og utvikling av forkalkninger. Samlet vil ubehandlet uremi gi
uttalt trøtthet, søvnforstyrrelser, kløe, muskelkramper, muskelatrofi og etter hvert betydelig nedsatt fysisk yteevne (2, 5).
Hemodialyse
Under HD filtreres blodet og renses for avfallsprodukter, og overskuddsvæske trekkes
ut i en dialysemaskin. HD over tid krever en
god «blodåretilgang», helst i form av en arteriovenøs fistel, der arterien er direkte koblet
til venen (2). Når venen er ferdig utviklet,
plasseres to nåler i venen ved hver dialyse
(5, 6). Alternativt benyttes sentralt venøst
dialysekateter som legges i en tunnel under
huden (2).
I noen tilfeller kan pasienten velge dialysemodalitet, mens det i andre tilfeller må
vurderes ut fra den medisinske tilstanden.
Det er stadig flere pasienter som behandles i
dialyse uten at det er aktuelt med eller indikasjon for nyretransplantasjon (2, 5).
Median ventetid på nyre fra avdød giver

Kort sagt
Kliniske implikasjoner:
~ Kroniske nyresyke opplever en forverring
av styrke- og utholdenhet i store proksimale muskelgrupper. Intradialytisk trening
er derfor en viktig del av behandlingen av
kronisk nyresyke og bør integreres som en
del av den nyremedisinske behandlingen.
~ Litteraturen viser at kondisjonstrening
og styrketrening øker fysisk yteevne,
muskelstyrke og helserelatert livskvalitet
hos pasienter i hemodialyse.
~ Resultatene fra denne litteraturstudien
kan bidra til økt kunnskap om og forståelse for kronisk nyresyke pasienter og
belyse effekter av fysisk yteevne og
livskvalitet ved intradialytisk trening.
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TABELL 2 Randomiserte kontrollerte studier som omhandler effekter av intradialytisk trening til kronisk nyresyke.

Forfatter
Cheema et al . (2007a)

N
49

Alder
60

Intervensjon
Styrke: 3 ganger pr. uke.10 øvelser (ﬂex, abd, ext, rot, biceps ext,
biceps ﬂex, kne ext/ﬂex, hofte ﬂex/add. SLR. 2 set x 8 rep.
Intensitet: 15-17 Borg. Varighet: 12 uker

Chen et al. (2010)

44

71

Styrke: 2 økter/uke. 5 min oppvarming + 1 min nedkjøling til slutt.
Ankelvekter. Progressiv økende fra 5 til 20 lbs. Quadriceps, Hamstrings, hofte abd, tibialis ant, gastrocuenius, abdominal og nedre
ryggmuskel. Intensitet: 50% av 1RM, 2 set x 8 rep. 1-2 min, hvile
mellom set. Varighet: 24 uker.

Johansen et al (2006)

40

54

Styrke: 3 ganger pr. uke. Kneext, Hofteﬂex og abd, Ankel dorsal ﬂex,
plantar ext, 3 set x 10 rep.
Intensitet: 60% av 3RM. Varighet: 12 uker.

Ouzouni et al. (2009)

33

47

Painter et al. (2002)

48

47

Parsons et al. (2004)

13

55

van Vilsteren et al. (2005)

103

52

Styrke: 3 ganger pr. uke. 60-90 min pr. økt. Abdominal og nedre
ryggmuskel. Theraband. Ingen info om rep eller set.
Sykkel: 5 min oppvarming og 20 min på ønsket intensitet. Intensitet: Borg 13-14. Varighet: 44 uker.
Sykkel: Stasjonær sykkel under HD x 3/uke. 10-15 min u/motstand.
Progresjon: øke varigheten med 2-3 min per økt til oppnådd 30 min.
Etter tolerert 20 min; 2-3 min intervaller spredd utover økten.
Intensitet: 12-14 Borg/ 70% av max HR
Varighet: 22 uker.
Sykkel: 3 x per uke i 15 min x 3 bolker per time av HD. Intensitet:
40-50% av max arb.kapasitet.
Varighet: 8 uker.
Styrke: Pre HD styrke- 30-40 min, lav mostand. 5-10 min oppvarming, 20 min calisthenics, step i trapp + lav motstand vekter. 5-10
min nedtrapping.
Sykkel: 2-3 dager per uke 20-30 min. Intensitet: RPE: 60% av max
kapasitet. Varighet: 12 uker.

Utfallsmål
6 min gangtest
Fysisk funksjon
Total styrke
Vitalitet
ADL
Kneekstensor styrke
PASE skåre
HRQL mental
HRQL fysisk
SPPB skåre
Ganghastighet
Hofteabduksjon 3RM
Hofteﬂeksjon 3RM
Isokinetisk kneekstensjon
Kneekstensjon 3RM
Oppreisning fra stol
Trappegang
HLQL fysisk
HRQL mental
HRQL fysisk
VO2 peak (ml/kg/min)

P <0.05*
0,16
*
*
*
*
*
*
0,6
*
*
0,71
*
*
0,08
*
0,3
0,36
*
*
*
*

VO2 peak (ml/kg/min)
HRQL (selvrapportert fysisk
funksjon)

*
*

HRQL

Uendret

Muskelstyrke
Fysisk funksjon
Reaksjonstid
Vitalitet
VO2 peak (ml/kg/min)

*
0,22
*
*
0,14

RM= Repetisjonsmaksimum P= verdien refererer forskjellen mellom intervensjon- og kontrollgruppe. PASE= Physical Activity Scale for Elderly. SPPB= Short Physical Performance Battery. HRQL=
Helserelatert livskvalitet (SF-36). ADL = Activities of daily living/ dagliglivs aktiviteter. HD= hemodialyse.

er åtte til ti måneder, men for immuniserte
pasienter kan ventetiden bli flere år (1). I
Norge transplanteres 30 til 40 prosent med
nyre fra levende giver (3).

Metode
Studien baserer seg på ikke-systematiske
søk i PEDro, Cochrane Library og PubMed
Clinical Queries, samt gjennomgang av referanselistene til relevante artikler. Førsteforfatter (HB-N) gjennomførte søkene og
utvelgelsen av artiklene. Siste søk ble gjennomført i mai 2013. Studier fra og med 1995
ble vurdert.
Det ble identifisert 26 studier som evaluerte effekt av utholdenhets - og eller styrketrening for HD pasienter. Nitten studier var
randomiserte kontrollerte studier (RCT).
Det kom tydelig frem i ti studier at intervensjonen var intradialytisk trening. I den24
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ne artikkelen presenteres og diskuteres syv
utvalgte RCT-studier med fysisk yteevne og
livskvalitet som hovedeffektmål (tabell 2).
Primært diskuteres studier av moderat til
god kvalitet. Studier med lav kvalitet i henhold til Cochrane´s Risk of Bias og PEDro
skalaspørsmål er utelatt.

Hoveddel
Trening
Effekten av å trene kroniske nyresyke pasienter i HD er av klinisk betydning. De fysiske utfordringene pasientgruppen har er
av interesse for fysioterapeuter som jobber
med denne pasientgruppen – en pasientgruppe med økende insidens.
Kondisjonstrening
Painter og medarbeidere (18) randomiserte
48 HD pasienter (27 kvinner og 21 menn)

til en kontrollgruppe og en treningsgruppe.
Treningsgruppen trente kondisjonstrening
med stasjonær sykkel under HD tre ganger
per uke i 22 uker. Intensiteten i trening ble
dosert med Borg skala (17) (12-14). VO2max
og helserelatert livskvalitet økte signifikant i
intervensjonsgruppene sammenlignet med
kontrollgruppen (tabell 2).
Den andre studien som inkluderte kondisjonstrening (19) randomiserte 13 HD
pasienter (6 kvinner og 7 menn) til en kontrollgruppe og en treningsgruppe. Treningsgruppen trente med stasjonær sykkel under
HD tre ganger per uke i åtte uker. Intensiteten i trening ble dosert med en subjektiv
skala, intensitet 40-50 prosent av maksimal
arbeidskapasitet. VO2max ble målt under dialyse, uten at det er beskrevet hvordan. Det
ble ikke funnet noen endring i helserelatert
livskvalitet mellom gruppene (tabell 2).

Intervensjonens varighet var betydelig
lenger i en studie (18), 22 uker versus åtte
uker (19), noe som kan ha hatt betydning
for resultatene i denne artikkelen. Intervensjonen i studien til Painter og medarbeidere
(18) inkluderte intervaller på to til tre minutter, etter at 20 minutter kontinuerlig sykling ble tolerert. Det er ikke beskrevet hvor
mange intervaller pasientene gjennomførte
totalt. Parson og medarbeideres (19) intervensjon var stykket opp i bolker på tre perioder, hver med 15 minutters varighet og
påbegynt i første, andre og tredje dialysetime. Treningsprotokollene viste at det var
omtrent en tredjedel av pasientene som ikke
fullførte siste 15 minutters bolk på grunn
av hypotensjon. Hypotensjon er en vanlig
komplikasjon i tredje og fjerde dialysetime.
Det er videre økt risiko for kardiovaskulære
komplikasjoner og kramper mot slutten av
dialysetiden (19). Den relativt korte total intervensjonstiden sammen med korte økter
kan ha påvirket resultatet.
Styrketrening
Cheema og medarbeidere (7) randomiserte
49 HD pasienter (15 kvinner og 34 menn)
til en kontrollgruppe og treningsgruppe.
Treningsgruppen trente styrkeøvelser for
over- og underekstremiteter tre ganger pr.
uke i 12 uker. Intensiteten i trening ble dosert med Borg skala (15-17). Kneekstensjon,
total styrke og helserelatert livskvalitet økte
signifikant i treningsgruppen sammenlignet
med kontrollgruppen (tabell 2).
Chen og medarbeidere (20) randomiserte 44 HD pasienter (21 kvinner og 23 menn)
til en kontrollgruppe og en treningsgruppe.
Treningsgruppen trente styrke med ankelmansjetter og egen kropp som motstand i 24
uker. Intensiteten i trening ble dosert med
en subjektiv skala med et mål om moderat
intensitet på seks (noe hardt) av ti (ekstremt
hardt), ekvivalent til 60 prosent av 1RM.
Kneekstensjon økte signifikant i treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen, samt en signifikant bedring i helserelatert livskvalitet.
Johansen og medarbeidere (8) randomiserte 40 HD pasienter (14 kvinner og 26
menn) til en kontrollgruppe og treningsgruppe. Treningsgruppen trente styrke av
underekstremitetene i 12 uker. Intensiteten i
styrketreningen var dosert med en subjektiv
skala med et mål ekvivalent til 60 prosent av
tre repetisjons maksimum (RM) i serier på
10 repetisjoner. Kneekstensjon økte signifi-

kant i treningsgruppen sammenlignet med
kontrollgruppen. Videre fikk intervensjonsgruppen en signifikant bedring i total muskelstyrke og helserelatert livskvalitet sammenlignet med kontrollgruppen (tabell 2).
Pasientenes egne opplevelser er også av
betydning, og resultatene i to av studiene
viste bedring i komponenten fysisk funksjon
i SF 36 (8, 21), som er pasientens selvrapporterte opplevelse i forhold til egen fysisk
funksjon.
Samtlige studier som har hatt styrketrening alene som intervensjon, har vist
signifikant bedre muskelstyrke i intervensjonsgruppen. Chen og medarbeideres
(20) intervensjon var styrketrening med
relativt lav intensitet av lang varighet (seks
måneder). Lengden på intervensjonen kan
ha hatt betydning for disse resultatene ved
at muskulaturen har fått tid til å få reell effekt av treningen, og at det ikke bare er en
styrkeadaptasjon drevet av restrukturering
av det nevromuskulære system (21). På den
annen side kan det tenkes at populasjonen
i denne studien i utgangspunktet var sykere
enn den i de andre studiene, slik at en lavintensitets styrketrening gjorde større utslag
på funksjon. Demografiske data lar seg vanskelig sammenligne, med unntak av alder,
hvor Chen og medarbeidere (20) hadde en
høyere snittalder på både intervensjons- og
kontrollgruppen enn de øvrige studiene. Intervensjonsgruppen i denne studien hadde
i tillegg en trend til flere år i HD (p=0.08)
sammenlignet med kontrollgruppen. Selv
om forskjellen ikke var signifikant, er det
tenkelig at det kan ha påvirket resultatene.
Kombinasjon av styrke- og
kondisjonstrening
Ouzouni og medarbeidere (11) randomiserte 33 HD pasienter (6 kvinner og 27 menn)
til en kontrollgruppe og en treningsgruppe.
Treningsgruppen trente styrke med theraband for underekstremiteter og abdominalmuskler, og kondisjonstrening med stasjonær sykkel i 44 uker. Intensiteten i trening
ble dosert med Borg skala (13-14). Direkte
måling av VO2max var hovedeffektvariabelen
i denne studien.
VO2max økte signifikant i treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen,
og intervensjonsgruppen fikk en signifikant
bedring i helserelatert livskvalitet i fysisk-,
(men ikke i mental) komponent.
van Vilsteren og medarbeidere (10) randomiserte 103 HD pasienter (35 kvinner og

68 menn) til en kontrollgruppe og en treningsgruppe. Treningsgruppen trente styrke
av underekstremitetene, abdominalmuskler
og nedre ryggmuskler, samt kondisjonstrening med stasjonær sykkel i 12 uker. Intensiteten i trening ble dosert med en subjektiv
skala ekvivalent til 60 prosent av maksimal
kapasitet. VO2max ble målt indirekte i denne
studien.
Total muskelstyrke økte signifikant i
treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Det var også en signifikant
bedring i helserelatert livskvalitet; generell
helsepersepsjon, vitalitet og helseendring
(tabell 2).
Intervensjonen varte betydelig lenger i
studien med signifikant økning i VO2max (11)
(ti måneder), sammenlignet med den andre
studien (10). Optimalt sett bør flere studier
ligge til grunn, helst fra studier vurdert til å
være av høy metodisk kvalitet, for å belyse
effekten av en kombinasjon av styrke- og utholdenhetstrening under HD. Det er likevel
av klinisk interesse at intervensjonsgruppen
til Ouzouni og medarbeidere (11) trente på
moderat intensitet (13-14 på Borg skala), og
til tross for dette fikk en klinisk betydningsfull bedring av VO2max (4.4 ml/kg/min).
Risiko ved trening av pasienter i
hemodialyse
Oss bekjent finnes det ingen studier som har
evaluert risiko ved trening for hemodialysepasienter. Tilgjengelig kunnskap om risiko
kommer fra studier som har rapportert om
hendelser i effektstudier av trening (13). Det
er mulig at kronisk nyresyke har en høyere
risiko for muskelskjelettskader som et resultat av hyperparatyreoidisme og skjelettsykdommer. Dialysepasienter har økt risiko for
benbrudd, hele 440 prosent høyere risiko
for hoftebrudd enn den generelle befolkningen (22, 23). Det er også en større risiko for
spontane senerupturer og senebetennelser
for pasientgruppen (13). Når man skal tilrettelegge trening for pasienter i HD, kan det
være hensiktsmessig med en god oppvarming på lav intensitet før intensitetsøkning,
samt vektbærende øvelser for å forebygge
skader. I den generelle befolkningen er muskelskjelettskader den vanligste risiko ved
trening (13), de mest alvorlige risikoer er de
med kardiovaskulært opphav, som arytmier,
iskemi eller plutselig død (13). Skaderisikoen øker også med økt intensitet på treningen
(13). Kronisk nyresyke har høyere prevalens
av kardiovaskulære sykdommer enn den
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generelle befolkningen (13). Av den grunn
synes det hensiktsmessig å arbeidsbelaste
pasientene før oppstart av trening med trening på høy intensitet for å utelukke risiko
for iskemi og eventuelt arytmi.

Title: Intradialytic exercise in chronic kidney disease.
Abstract
Q

Konklusjon
Flere studier har vist at intradialytisk styrke- og utholdenhetstrening kan gi pasienter
med kronisk nyresvikt i endestadiet økt fysisk yteevne og bedret helserelatert livskvalitet.
Til tross for økende evidens relatert til
effekter av trening og publiserte data fra K/
DOQI (24) som stadfester at «alle dialysepasienter bør bli veiledet og regelmessig oppfordret av nefrolog og personalet på dialyseavdelingen om å øke fysisk aktivitetsnivå»,
er trening ikke en del av behandlingen til
dialysepasienter i Norge. Fysioterapeutens
rolle i en dialyseavdeling er ifølge artikkelforfatterne av stor betydning, og vi som
faggruppe bør være mer proaktive i dette
arbeidet. Pilotstudien utført ved dialyseavdelingen, Ullevål, i 1997 støtter opp under
dette synet (25). I Sverige har flere dialyseavdelinger egne treningsrom i tilknytning
til dialysen og pasientene oppfordres til, og
det tilrettelegges for, at dialysepasientene
kan være fysisk aktive under veiledning av
fysioterapeut.
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Introduction: Patients with chronic renal failure on hemodialysis (HD) develop complications that affect almost every organsystem in the body. Muscle loss and especially proximal
muscle weakness is common in patients with chronic renal failure in dialysis (stage 5).
Patients in HD experience signiﬁcantly lower health-related quality of life, compared with
healthy individuals. The beneﬁts of exercise training in patients in HD have been frequently
reported, but few studies have evaluated the effect of exercise during dialysis (intradialytic
exercise).
Purpose:This article aims to discuss the current knowledge related to training of patients
with chronic renal failure (stage 5) and summarise the evidence based knowledge related to
effects on physical performance and health related quality of life of intradialytic exercise.
Content: Strength exercise, or a combination of aerobic and strength exercise training are
the most frequent design used in clinical studies. The exercise programs are difﬁcult to
compare and the descriptions are somewhat imprecise. Aerobic training are conducted during
the second hour of HD either on a stationary ergometer bicycle or lying in the dialysis chair
exercising on special designed bicycles.
Conclusion: The evidence for intradialytic exercise is limited. We believe that larger randomized controlled trials which compare different exercise modalities is needed to recommend
the exercise training for chronic kidney disease patients in HD. Physiotherapists have an
important role in organizing and training of renal patients and may play a signiﬁcant role in
the future treatment of dialysis patients.
Keywords: intradialytic exercise, hemodialysis, chronic renal failure.
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