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Baggrund for det kliniske spørgsmål 
Med alderen mister man noget af muskelmassen og muskelstyrken (1). Da sammenhængen 
mellem muskelmasse og muskelfunktion ikke er lineær, har The European Working Group on 
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) udviklet en definition af sarkopeni, og denne ses i 
afsnittet definition. 
Arv, kroniske sygdomme og livsstil har betydning for, hvordan man ældes (2), men hos alle 
(uanset aktivitetsniveau) reduceres den fysiske kapacitet. Det betyder, at almindelige daglige 
gøremål bliver relativt mere belastende, da det absolutte krav til fx iltoptagelse og muskelkraft 
ved daglige aktiviteter er det samme uanset alder (3).  
Sundhed.dk beskriver, at der blandt ældre mellem 60-70 år er mellem 5% og 13%, der har 
sarkopeni i større eller mindre grad. Derudover er andelen blandt ældre over 80 år, med 
sarkopeni steget til mellem 11% og 50%(1). 
Danmarks statistik forudsiger en befolkningstilvækst på 4,8% over de næste 10 år. Gruppen 



over 80 år forventes at stige med 58%, og gruppen af 65-79-årige forventes at stige med 7% 
(4). Samtidig er forekomsten af overvægtige i Danmark steget markant indenfor de seneste 
årtier (5).  
Flere studier har belyst sammenhængen mellem træning, øget proteinindtag og øget 
muskelstyrke, men kun få studier har belyst effekten på livskvalitet. Baggrunden for denne CAT 
er derfor at belyse, hvilken effekt progressiv styrketræning har på livskvalitet hos svært 
overvægtige ældre med sarkopeni. 

Begrebet sarkopeni knytter sig til muskelstyrke, muskelmasse og fysisk præstationsevne. 
Sammenhængen mellem disse tre parametre og den selvopfattede livskvalitet er ikke belyst i 
den fundne litteratur. Vores hypotese er, at forbedring af muskelstyrke, muskelmasse og fysisk 
præstationsevne forbedre den selvopfattede livskvalitet hos svært overvægtige ældre med 
sarkopeni.  

Det kliniske spørgsmål: 
Hvilken effekt har progressiv styrketræning på livskvalitet hos svært overvægtige ældre med 
sarkopeni? 

Definitioner: 

Sarkopeni: European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) definerer 
sarkopeni på følgende måde:  

1. Lav muskelstyrke 
Sarcopeni er sandsynligt 

2. Lav muskel kvantitet og 
kvalitet 
Sarcopeni kan diagnosticeres 

3.Lav fysisk 
præstationsevne 

Grebsstyrke:  
< 27kg for mænd < 16kg for 
kvinder  

Skeletmuskulatur  
< 20kg for mænd < 15kg for 
kvinder  
 

Ganghastighed ≤ 0,8 m/s  
 
Ikke i stand til at gennemføre 
400m gangtest / er ≥ 6 min. 
om at gennemføre  
 

>15 sek. om at rejse sig 5 
gange fra stol  

Skeletmuskulatur/højde:  
< 7kg/m2 for mænd < 6kg/m2 
for kvinder  

“Short Physical Performance 
Battery” score ≤ 8 (0-12)  

  TUG ≥20 sek  

Tilstedeværelsen af 1, 2 og 3 betragtes som svær sarkopeni.  

  
 



 
Sarcopenic obesity (sarkopeni med svær overvægt): EWGSOP definerer sarcopenic obesity 
som en tilstand med reduceret muskelmasse samt svær overvægt. Overvægt forværrer 
sarkopenien, øger infiltration af fedt i muskelvævet, nedsætter den fysiske funktion og øger 
risikoen for dødeligheden (2). 
 
Progressiv styrketræning: Kontinuerlig justering af belastning i forhold til en given RM 
(Repetition Maximum) (6).  
 
Svær overvægt: BMI ≥ 30. For raske ældre (≥ 65 år) gælder de samme BMI-grænser som for 
andre voksne (sundhedsstyrelsen).  

In- og eksklusionskriterier 
Inklusion:  
Artiklerne skal være skrevet på engelsk og skal omhandle svær overvægt, sarkopeni og 
progressiv styrketræning i title/abstract. Det skal være RCT studier eller systematiske reviews 
og outcome skal være livskvalitet. 
 
Eksklusion:  
Artiklerne skal ikke omhandle noget omkring kost, kosttilskud, cancer diagnoser eller andre 
sygdomme ud over sarkopeni beskrevet i title/abstract.  

Søgestrategi 
Vi har søgt i databaserne Medline, EMBASE, Cinahl, PEDro og Cochrane. Vi har lavet en PICO 
som søgematrix, der er anvendt i alle databaser, på nær PEDro hvor der blot blev søgt på 
“Sarcopenia” og “Training”. Da der blot var tre resultater i søgningen på EMBASE, udvidede vi 
søgningen ved at fjerne synonym søgningen på Obesity (#2). Dette gav dog ikke de ønskede 
resultater og vi mistænker at der har været et problem med Mesh-ord på EMBASE. Mindst tre 
personer søgte, udvalgte og gennemlæste i ovenstående databaser. 
For at undgå en begrænset søgning, valgte vi generelt ikke at søge på et outcome. Efter 
søgning i alle databaser blev der fundet 199 artikler. Disse blev screenet for dubletter og 
efterfølgende blev der fjernet 39 dubletter. Vi screenede de resterende 160 artikler på titel og 
abstract og ekskuderede yderligere 151 artikler ud fra vores in- og eksklusionskriterier. Vi nåede 
ned på 9 artikler som alle var enten et randomized controlled trial (RCT) eller et systematisk 
review. Efter gennemlæsning valgte vi de to RCT studier der målte på livskvalitet, som var et af 
vores inklusionskriterier, men ikke et søgeord i forbindelse med søgningen. Derudover lavede vi 
håndsøgning ud fra referencer for at finde yderligere artikler, men fandt ikke noget der kunne 
inkluderes. Nedenfor ses den udarbejdet søgematrix og resultaterne fra de forskellige 
databaser. Søgningerne er foregået d. 20.03.19 og d. 27.03.19. 
 



 

Søgematrix 

Patient  Intervention Outcome  

#1 #2 #3 #4 

Sarcopenia MeSH Obesity MeSH Resistance training 
MeSH 

Quality of life MeSH 

Sarcopenia T/A Obesity T/A “Resistance training” 
T/A 

Quality of life T/A 

“sarcopenic 
obesity”T/A 

Overweight MeSH Exercise therapy 
MeSH 

  

 Sarcobesity T/A Overweight T/A “Exercise therapy” 
T/A 

  

 “Sarcopenic obese” 
T/A 

Obese T/A  “Progressive 
resistance training” 
T/A  

  

 Sarcopen* T/A  “Exercise program” 
T/A 

 

    “High impact 
exercise” T/A 

 

    “Heavy resistance 
training” T/A 

  

Resultater fra 
Cochrane 

Resultater fra 
Cochrane 

Resultater fra 
Cochrane 

Resultater fra 
Cochrane 

Search with OR:  
721 

Search with OR: 
32482 

Search with OR: 
19978 

 

Search with AND: 131   

Search with AND: 45  

Resultater fra 
EMBASE 

Resultater fra 
EMBASE 

Resultater fra 
EMBASE 

Resultater fra 
EMBASE 



#1 with OR: 4453 #2 with OR: 66059 #3 with OR:6665  

#1 #3 with AND: 32    

#1 #2 #3 with AND and: 3  

Resultater fra 
Cinahl 

Resultater fra 
Cinahl 

Resultater fra 
Cinahl 

Resultater fra Cinahl 

Search with OR: 
1739 

Search with OR: 
66003 

Search with OR: 
7787 

 

Search with AND: 313   

Search with AND: 12  

Resultater fra 
Medline 

Resultater fra 
Medline 

Resultater fra 
Medline 

Resultater fra Medline 

Search with OR: 
7014 

Search with OR: 
332505 

Search with OR: 
54582 

 

Search with AND: 1183   

Search with AND: 87  

Resultater fra 
PEDro 

Resultater fra 
PEDro 

Resultater fra 
PEDro 

 

Søgeord: Sarcopenia  Training  

 Search with AND: 52  

 



Prisma flow diagram 

 
 



Kritisk bedømmelse 

Præsentation af de to inkluderet artikler: 
Nedenfor ses gennemgang af de to inkluderet artikler. Vi har valgt at opsætte gennemgange af 
artiklerne i skemaform, for bedre at kunne sammenligne dem. 
Artikel 1(7): 
 

Titel Effects of elastic band exercise on lean mass and physical capacity in 
older women with sarcopenic obesity: a randomized controlled trial 
 

Forfattere C-D Liao, J-Y Tsauo, S-W Huang, J-W Ku, D-J Hsiao, T-H Liou 

Udgivelse Scientific reports, 2018, 8(1), 2317 

Formål At undersøge effekten af et regime med progressiv styrketræning med 
elastikbånd på muskelmasse og fysisk funktion hos ældre, overvægtige 
kvinder med sarkopeni. 

Design RCT 

Deltagere Kvinder mellem 60 og 80 år der blev rekrutteret fra et ambulatorium i et 
rehabiliteringscenter. Deltagerne blev opdelt i en kontrolgruppe og en 
undersøgelsesgruppe ved et randomiseret computerprogram. 

Inklusionskriterier Alle patienter skulle være svært overvægtige eller have sarkopeni. 

Eksklusionskriterier Ukontrolleret hypertension, kontrakturer af led, metal implantater, 
kardiovaskulær- eller lungesygdomme og neurologiske udfordringer. 

Intervention  I kontrolgruppen var der 23, hvoraf 18 var tilbage ved 9 måneders 
follow-up. I undersøgelsesgruppen var der 33 og 29 ved follow-up. 
Deltagerne blev valgt ud fra en liste med tilfældige numre via et 
computerrandomiseringsprogram. Dette foregik fra april 2015 til april 
2016. 
Alle deltagere fik ved baseline målt deres muskelmasse ved “Hologic 
QDR-100/W whole body dual-energy X-ray absorptiometer”, 
muskelstyrke for overekstremiteterne blev målt på håndgrebsstyrke 
med en standard hydraulic hånd dynamometer, og muskelstyrke i 
underekstremiteterne blev målt på maximal isometrisk quadriceps 
styrke ved Buckinx’s metoden ved at brug et håndholdt dynamometer. 



Derudover skulle deltagerne svare på SF-36. Dette blev gentaget igen 
ved 3 og 6 måneders follow-up.  
Kontrolgruppen skulle ikke modtage nogen træning eller ændre i deres 
levestandard. 
Interventionsgruppen modtog træning 3 gange om ugen i 12 uger. Hver 
træning startede med 10 minutters opvarmning og efterfølgende 40 
minutters progressiv styrketræning med Theraband elastikker og 
afslutningsvis 5 minutters cool-down. De 40 minutters træning startede 
med træning af overkroppen siddende (chest press, row, shoulder 
press) og derefter øvelser for “lower” body (knee extension, knee 
flexion, hip flexion og hip extension). Hver øvelse blev lavet i 3 sæt med 
10 gentagelser svarende til 13 på Borg skalaen. Først derefter øges til 
en stærkere elastik. Er det ikke muligt for deltageren at gennemføre 10 
gentagelser, beholdes samme elastik.  
Da de brugte intention-to-treat princippet overførte de resultaterne fra 3 
måneders follow-up på 9 patienter, som ikke var med ved sidste 
follow-up. 

Primær outcome Primært mål er muskelmasse målt på absolut muskelmasse ved brug af 
TMS (total skeletal muscle mass) og ALM (appendicular lean mass) og 
relativ muskelmasse målt på AMI (appendicular muscle index), LMI 
(lean mass index) og SMI (skeletal muscle mass index). Alle mål kom 
efter en brug af en Hologic QDR-100/W whole body dual-energy X-ray 
absorptiometer. 

Sekundært 
outcome 

Helbredsrelateret livskvalitet målt ud fra den kinesiske udgave af SF-36.  
 

Resultat Studiet finder en signifikant forbedring i ALM, der måler 
skeletmuskel-massen hos undersøgelsesgruppen.  
Undersøgelsesgruppen havde også en signifikant højere score på 
livskvalitet i forhold til kontrolgruppen, målt på SF-36.  

Konklusion Studiet konkluderer, at der efter 12 ugers progressiv styrketræning med 
elastikbånd, er en positiv effekt på muskelmasse og fysisk funktion på 
ældre svært overvægtige kvinder med sarkopeni. Studiet mener, at der 
skal være mere fokus på brugen af progressiv styrketræning med 
elastikbånd til ældre kvinder og især dem med sarkopeni. 

 
  
Vurdering af studiet: 
For at bedømme kvaliteten af studiet, har vi gennemgået Cochranes collaboration’s tool for 
assessing risk of bias. Denne gennemgang ses i skemaet nedenunder. 



 

Domain Support for judgement Review authors’ 
judgement 
“Low risk”, “High 
risk”, ”unclear 
risk” 

1. Selection bias: 

Random 
sequence 
generation 

“After the patient med the eligibility criteria and 
provided informed consent, we subsequently 
randomized patients using concealed allocation 
based on a list of random numbers, which was 
computer-generated by independent randomization 
center” (øverst side 9) 

Low 

Allocation 
concealment 

“we subsequently randomized patients using 
concealed allocation based on a list of random 
numbers” (øverst side 9) 

Low 

2. Performance bias: 

Blinding of 
participants and 
personnel 

“Single-blind. Only binded examiner” (nederst side 6) High 

3. Detection bias: 

Blinding of 
outcome 
assessment 

Den der laver test og retest er blinded. Blinded 
examiner (nedrest side 6) 

Low 

4. Attrition bias: 

Incomplete 
outcome data 

Deltagere forsvinder ikke fra studiet, men de deltager 
der stopper og forsvinder har man taget LOCF (Last 
Observation Carried Forward) 
“An intent-to-treat analysis based on  the 
last-observation-carried-forward technique was used 
to manage any missing data and minimize bias 
related to losses during follow-up” (nederst side 10). 

Low 



Der er ligeledes ikke forskel på Drop-outs i de to 
gruppe (se Flow diagram) 

5. Reporting bias: 

Selective 
reporting 

Der er resultater på alt det de lover. 
Protokollerne er offentlig tilgængelige via The 
Chinese Clinical Trial Registry (Nederst side 7) 

Low 

6. Other bias: 

Forskellige 
grupper 

I forhold til SF-36 Physical Funktion er der en 
signifikant forskel fra start i de to grupper. CG scorer 
76,52 og EG scorer 91,11 i baseline. EG er altså 
bedre fra start. 
Der er ligeledes forskel på deres (Se tabel 3) 
Studiet forsøger at kompensere for forskellen på de 
to grupper, men den beregning de kommer frem til, er 
til fordel for EG og ikke så god for CG. Det giver et 
skævt tal, da CG ikke rykker sig ud fra SF-36, men de 
scorer tilbagegang uden at de har det. 

High 

Resultatet Grundet den store forskel, forsøger de at redegøre for 
resultaterne ved forskellige beregninger. Dette gør at 
vi ikke helt tør tro på resultaterne. 
Vi tør ikke tro at der er så stor effekt, som de mener 
at komme ud til. 

High 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 2 (8): 
 

Titel Effects of a progressive resistance exercise program with 
high-speed component on the physical function of older women with 
sarcopenic obesity: a randomized controlled trial 
 



Forfattere KS Vasconcelos, JM Dias, MC Araujo, AC Pinheiro, BS Moreira, RC 
Dias 

Udgivelse Brazilian journal of physical therapy, 2016, 20(5), 432-440. 

Formål At evaluere effekten på den fysiske funktion hos ældre kvinder med 
svær overvægt og sarkopeni, ved et progressivt 
udholdenhedsprogram/træning med høj intensitet.  

Design RCT 

Deltagere Kvinder mellem 65 og 80 år. Tilfældigt fordelt i 2 grupper. Deltagerne 
var rekrutteret fra databaser fra tidligere undersøgelser med ikke 
indlagte ældre personer, udført af deres egen tidligere 
undersøgelsesgruppe. Deltagerne blev kontaktet via telefon. 395 
personer blev screenet. 31 kvinder blev tilfældigt fordelt i to grupper. 
Ved slut var der 28 deltagere. 

Inklusionskriterier Sarkopeni og svær overvægt. BMI på ≥ 30 kg/m2 samt 
håndgrebsstyrke på ≤ 21kg. 

Eksklusionskriterier Fysiske-, sensoriske- eller kognitive deficits, som kunne forhindre en 
vurdering eller deltagelse i træningsprogrammet. Kardiovaskulære 
sygdomme, ledsygdomme eller metaboliske sygdomme i akut eller 
ustabilt stadie. Igangværende fysioterapi for UE. Frakturer i UE eller 
operation i UE indenfor det seneste år, før studiets start.  

Intervention  Træningen udført ved universitetet “Physical Therapy Department”. 
Den eksperimentelle gruppe: 10 ugers udholdenhedstræning ved et 
program designet til at øge styrken og udholdenheden i musklerne i 
UE. Udført med “open- and closed chain” træning. Træningen 
bestod af 1 times træning 2 gange om ugen. Efter 5 ugers træning 
blev der indført et high-speed element i træningen.  
Kontrolgruppen: Helbredsstatus monitoreret ved telefonopkald én 
gang ugentligt gennem de 10 uger. 

Primær outcome Muskelfunktion i UE målt ved knæ-ekstensorstyrke, kraft (power) og 
træthed (fatigue) ved isokinetisk dynamometri og mobilitet målt ved 
“The Short Physical Performance Battery” (SPPB) og “Gait velocity” 
- 10-meter gangtest. 

Sekundært 
outcome 

“Health-related quality of life” ved SF-36 Questionnarie.  
 



Resultat Den gennemsnitlige grad af “adherence” var på 85%. Der var ingen 
signifikante forskelle grupperne imellem ved nogle af outcomes. 

Konklusion Et progressivt udholdenhedstræningsprogram med en højintensitets 
komponent var ikke effektivt til at forbedre den fysiske funktion hos 
ældre kvinder med svær overvægt og sarkopeni.  

 
Vurdering af studiet:  
Studiet er vurderet ud fra Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias.  
 

Domain Support for judgement Review authors’ 

judgement 

“Low risk”, “High 

risk”, ”unclear 

risk” 

1. Selection bias: 

Random 

sequence 

generation 

“Computer-generated list of random numbers in 

block sizes of two” 

“The randomization process was carried out by an 

external researcher who was not involved in the 

assessments or interventions” (første kollone neders 

side 435) 

Low 

Allocation 

concealment 

“... external researcher who was not involved in the 

assessments or interventions”. 

Men grundet en “Block size of two” vil man vide 

hvilken gruppe hver anden kommer. 

Unclear 

2. Performance bias: 

Blinding of 

participants and 

personnel 

“Blindness of participants and therapists was not 

possible in this kind of intervention” (første kolonne 

side 439) 

High 

3. Detection bias: 



Blinding of 

outcome 

assessment 

“The outcome assessors were blinded to 

participants” (Nederst side 435) 

Low 

4. Attrition bias: 

Incomplete 

outcome data 

Der forsvinder 2 fra EG under de 10 uger og der er 

en fra CG der forsvinder til sidst. Dette gør at 

grupperne bliver lige store til sidst (Figur 1). Der er så 

få der ryger ud at vi ikke er bekymret. 

Low 

5. Reporting bias: 

Selective 

reporting 

Brazilian Registry of Clinical Trials. 
De beskriver alle de resultater som de kommer frem 
til. 

Low 

6. Other bias: 

Få deltagere 
Baglæns 
beregning 

De har skrevet at de regner med 20% dropout og var 
kommet frem til at der skulle være 14 deltager i hver 
gruppe og et total på 28. Dette er iøjnefaldende, da 
det er det de ender ud i med 14 deltager i hver 
gruppe. 
Vi mistænker at de har lavet en baglæns beregning 
ud fra hvad de havde til sidst. 
Scoret ud fra SF-36 har dette ikke indflydelse på 
resultatet af studiet.  

Low 

 

Samlet vurdering samt konklusion 
For at lave et overblik over en samlet vurdering af de to inkluderet artikler, har vi valgt at opstille 
det i nedenstående skema, og derefter foretage en GRADE (9).  
 

Outcome = livskvalitet Nedgradering 

Stor risiko for bias Efter gennemgang af Cochrane Risk of bias tool -1 



for de to studier, vælger vi at nedgradere 
evidensen, da Liao et. al scorer 3 high og at der er 
mange studiedesign bias, som vi ikke kan se bort 
fra.  

 
 

Inkonsistens Deltagerne i begge studier er ældre, overvægtige 
kvinder med sarkopeni og har begge et sekundært 
outcome på livskvalitet. Begge 
interventionsgrupper bliver trænet med progressiv 
styrketræning blot på to forskellige måder. Liao et 
al. viser, at der er en signifikant forbedring på 
livskvaliteten og Vasconcelos et al. viser, at 
deltagerne får en dårligere livskvalitet. Da der er 
tale om forskellige resultater vælger vi at 
nedgradere evidensen.  

-1 

Indirekte evidens  Begge studier har samme opbygning ift. 
progressiv styrketræning, usual care til 
kontrolgruppen og et outcome målt på livskvalitet. 
Vi vælger derfor ikke at nedgradere.  

0 

Unøjagtighed  Begge studier måler livskvalitet med SF-36, men 
det er ikke muligt at sammenligne de to konfidens 
intervaller, da Liao et al. har justeret deres 
resultater i baseline som de har beregnet, for at få 
to ens grupper. Denne justering kan vi ikke selv 
beregne og vi nedgraderer derfor evidensen, da vi 
ikke kan sammenligne resultaterne.  

-1 

Publikationsbias Begge studier er små, med blot 84 deltagere, 
hvoraf 32 er i kontrolgruppen. Vi vurdere dog ikke 
at vi kan nedgradere evidensen.  

0 

 
På baggrund af GRADE, og ud fra de to inkluderede studier, må vi konkludere at der er meget 
lav evidens for effekten af progressiv styrketræning til ældre med svær overvægt og sarkopeni 
målt på livskvalitet. Det, der trækker begge studier ned, er deres studie design og, at der er 
kalkuleret en baseline i Liao et al, som vi ikke kunne efterberegne. 
 
Svar på det kliniske spørgsmål:  
Vores kliniske spørgsmål lød: 
Hvilken effekt har progressiv styrketræning på livskvalitet hos svært overvægtige ældre med 
sarkopeni? 
Ud fra de to artikler, er der meget lav evidens for effekt af progressiv styrketræning målt på 
livskvalitet. Vi kan derfor ikke lave en anbefaling af progressiv styrketræning til overvægtige 
ældre med sarkopeni til klinisk praksis. 
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