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Mer av det beste i melken
50% mer protein, rik på kalsium og fettfri

Selv om hun ikke satser som
toppidrettsutøver, tror Lise
Smedberg styrketreningen
kommer godt med. Her pushes
hun av assistent Martin Nordset.
Alle foto: Thomas Haugersveen

Ved Høgskolen i Lillehammer forskes det nå på muskelens respons på
ulike treningsvolum. Her tar Daniel Hammarstöm muskelbiopsi på Lise
Smedberg. Student, Erlend Nilsen Hakestad assisterer, mens Gunnar
Slettaløkken analyserer prøvene.

Med en stor nål går de inn i muskelen og henter vev som forteller
hvordan muskelen har respondert på treningen.

I dette muskelfiberet ligger informasjonen som skal fortelle hvordan
Lise har respondert på treningen.

Doktorgradsstipendiat Daniel Hammarström ønsker å finne ut mer om
hva som er hensiktsmessig trening.
– Ved alvorlig sykdom, som
for eksempel kreft, er det en
fordel å ha større muskelmasse.
Sykdom får kroppen til å hente
energi ved å bryte ned proteiner
fra musklene, men å trene styrke
er også viktig for å forebygge
benskjørhet, sier Hammarström.

Lik respons

Etter to uker har Lise økt styrken
i begge ben med ti prosent.
– Innledningsvis kan det se ut
som ett og tre sett er like
effektivt hos Lise.

– Hvis det viser seg at ett sett
holder, vil det si at hun responderer bedre enn andre på styrke?
– Det er ikke sikkert, man vet
faktisk ikke hvordan responsen
hos et individ henger sammen
med treningsvolum. Hensikten
med studien er å se om vi kan
øke responsen ved å forandre
treningsmengden. De som er
high-responders på et treningsstimuli, behøver ikke være det
med et annet treningsstimuli.
inger.lise.hammerstrom@dn.no

Forskningen
l I en periode på seks måneder
leder doktorgradsstipendiat
Daniel Hammarström studiet
«Hensiktsmessig trening - kan lite
være nok?», hvor han skal forske
på hva som avgjør den individuelle forskjellen i responsen på
styrketrening med ulike volum.
l Ialt 40 personer, 20 kvinner og
20 menn i alderen 18–35 år, er

med i forsøket som blir Hammarströms doktorgradsavhandling.
l I løpet av 12 uker skal forsøkspersonene trene tre styrkeøkter i
uken, 7–10 repetisjoner opp mot
maks belastning på hvert ben.
l På det ene benet skal de trene
tre sett med repetisjoner, på det
andre benet skal de trene ett sett.
Slik kan de se responsen på ulikt

treningsvolum.
l Med informasjon om treningshistorikk, muskelcellens egenskaper og gener, kan de se om det
har en sammenheng med
responsen.
l Ved hjelp av muskelbiopsi ser
de hvordan vevet i muskelen har
respondert.
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