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Eksamen består av to deler som teller like mye; utholdenhetstrening (totalt 30 poeng) 

og styrketrening (totalt 30 poeng). 

 

Del 1- Utholdenhet 

 
1. Beskriv hvordan blodvolumet endres etter en periode med utholdenhetstrening for en 

i utgangspunktet utrent person. Få med tidsaspektet for endringene av de ulike 
delene av blodet. Forklar også hvilke faktorer i Fick’s ligning som endringene i 
blodvolumet vil påvirke og hvordan endringene i blodvolum påvirker disse (10 
poeng). 
 

 

2. Beskriv hvordan det å legge til styrketrening til den vanlige utholdenhetstreningen til 
en utholdenhetsutøver kan påvirke hver enkelt av de ulike faktorene (maksimalt 
oksygenopptak, arbeidsøkonomi og utnyttingsgrad) som er med på å bestemme 
prestasjonen i kondisjonsidretter som sykling og løping. Drøft også kort mulige 
mekanismer bak de endringene du beskriver (8 poeng). 
 
 

3. Utholdenhetstrening fører til en stor økning av kapillærtetthet i muskulaturen. Likevel 
er det ingen eller bare en liten til moderat økning i den maksimale arterievenøse 
oksygendifferansen etter en periode med trening. Forklar da hvilken rolle økningen i 
kapillærtetthet har for endringene vi ser i VO2maks etter utholdenhetstrening (6 poeng). 

 



4. Diskuter om det hovedsakelig er de sentrale faktorene som står for 
oksygenleveransen til muskulaturen eller faktorer i muskulaturen selv som er mest 
begrensende for VO2maks ved arbeid med stor muskelmasse (>15 kg) som under 
sykling, løp og langrenn. Her bør dere ta med funn fra forskning som støtter opp 
under deres argumenter (6 poeng)   

 

 

Del 2- Styrke 

1. Styrketrening gir nevrale tilpasninger, men disse tilpasningene avhenger av hvordan 
styrketreningen utføres. Ta utgangspunkt i 2 metoder/former for styrketrening og 
forklar hvilke nevrale tilpasninger du forventer. Si noe om hvorfor disse nevrale 
endringene er av betydning, eventuelt hvorfor de ikke er særlig viktige sammenliknet 
med andre tilpasninger, som muskelvekst (8 poeng) 

 

2. Styrketrening gir endringer i både muskler og senene. Forklar hvordan styrketrening 
påvirker senene. Diskuter om det kan være forskjell på hvordan man trener styrke og 
om det kan være forskjeller på hvilken sene det er snakk om (akilles, patellarsenen, 
etc.). (6 poeng) 

 

3. Stimuli for muskelvekst (10 poeng) 
 

a. Både mekanisk drag og metabolsk stress regnes som primære stimuli for 
muskelvekst ved styrketrening. Beskriv kort hvor disse stimuliene fanges opp 
i muskelvevet og hvordan de primære stimuli gjennom aktivering av ulike 
signalveier påvirker hastighet på muskelproteinsyntesen de første timer og 
dager etter en styrketreningsøkt (4 poeng) 

b. For at muskelveksten skal fortsette over tid må kapasiteten for hele 
proteinsyntesemaskineriet økes. Beskriv kort hvilke komponenter vi vet 
påvirkes ved styrketrening over tid og hvordan tilpasninger i disse 
komponentene påvirker kapasiteten til å produsere nye muskelproteiner og 
dermed bidrar til stor muskelvekst over tid (flere uker)! (3 poeng) 

c. Det ser ut til at styrketrening med lav motstand med okklusjon kan gi 
muskelvekst i samme størrelsesorden som tradisjonell styrketrening med tung 
motstand. Beskriv kort hvor stor muskelvekst vi kan forvente over 10-12 uker 
med de to treningsformene og diskuter likheter og ulikheter vi ser med 
muskelveksten som følger tradisjonell trening med tunge vekter vs. 
muskelveksten vi ser med okklusjonstrening med lette vekter. (3 poeng) 

 

4. Styrketrening for eldre (6 poeng) 
a. Beskriv hvilke endringer vi normalt ser ved aldring fra 50-års alder og oppover 

for muskelstyrke, muskelmasse og muskelkvalitet (3 poeng) 
b. Hvordan kan riktig tilrettelagt styrketrening påvirke muskelstyrke, 

muskelmasse og muskelkvalitet hos en ellers frisk 80-åring som starter med 
styrketrening og følges over 12 uker? (3 poeng) 

 


