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Hva sier nasjonale anbefalinger?
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«Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter 

med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per 

uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet»

- Helsedirektoratet



Moderat og høy intensitet
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Lett intensitet = 7-11

Middels/moderat intensitet = 12-15

Høy intensitet = 16-20



Nasjonale anbefalinger fortsetter
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• Voksne og eldre som ikke kan følge rådene på grunn av nedsatt 

funksjonsnivå eller en sviktende helse, anbefales å være så 

fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater.

• Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør 

utføres to eller flere dager i uken.



Fakta om fysisk aktivitet
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• Trening godt dokumentert å gi beskyttelse mot hjerte- og karsykdom

• Reduserer risiko for utvikling av diabetes type II

• Bedrer hjertets pumpekapasitet

• Bedrer musklenes arbeidsevne

• Optimaliserer perifer sirkulasjon

- Vener og lymfeårer har klaffer som fører væsken i en retning, drevet av muskelbevegelser.

• Angst, stress og depresjon ser ut til å bedres ved regelmessig fysisk aktivitet.

• Smertemodulerende mekanismer/endorfiner

• Livskvalitet og mestring

• Er inkludert som en del av behandlingen i samtlige nasjonale anbefalinger og 

litteraturoversikter for lipødem (1-4)



Hvordan kan man være fysisk aktiv?

• Svømming/ vannaerobic

• Sykling

• Dans

• Gå tur 

• Med/uten staver

• Motbakker/variert terreng

• Styrketrening

• På treningssenter eller hjemme i stua

• Yoga, mindfullness

• Man kan finne ulike veiledete timer på YouTube

• Gruppetimer
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Tips for å lykkes
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• Finne en aktivitet man trives med –innarbeid denne i hverdagen/uka

• Planlegg gjennomføring slik at det passer inn i uka

• Kjenn deg selv - hva du trenger og hva du trives med

• Lag avtaler med en venn 

• Bruk arbeidsveien om du kan

• Forsøk å redusere trusselmonitorering av smerter ved aktivitet – det er ikke 

farlig å trene med lipødem

• Oppsøk hjelp dersom det blir vanskelig!

• Ivareta basale behov

• Mat og drikke

• Søvn og restitusjon/ hvile

• Egenomsorg

• Kontakt med andre



Hvor kan man oppsøke hjelp?
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• Frisklivssentraler

• Andre kommunale tjenester

• Fysioterapeuter med driftstilskudd

• Frivilligheten

• Privat initierte treningsgrupper?



Kompresjon 
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Kompresjonsstrømper ved lipødem

• Medisinsk graderte kompresjonsstrømper deles inn i klasse 1-4 avhengig av 

hvor høyt trykk kompresjonen utøver mot kroppsdelen

- Klasse 1: 15-21 mm Hg

- Klasse 2: 23- 32 mm Hg

 Som regel nok med kkl1 eller 2 ved lipødem!

• Rundstrikket eller flatstrikket

• Hvorfor kompresjon?

- Reduserer væskeopphopning (ortostatisk ødem/inaktivitetsrelatert ødem) i bena

- Redusert væsketrykk  redusert ubehag… og smerteopplevelse?

• Kompresjon er ingen quick fix, det har effekt når det brukes. 

• Det er ikke farlig å gå uten kompresjon når man har lipødem.
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Spørsmål

• Hvilke aktiviteter har fungert for deg?

• Hvordan holder du motivasjonen oppe?
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Takk for oppmerksomheten! 


