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Formål: Specialet har haft to hovedformål. 1) At sammenligne det fysiske aktivitetsniveau, 

energiforbrug og tid ved forskellige aktivitetsintensiteter hos to grupper af SOSU-assistenter, der 

deltager i et studie af fysisk aktivitet, diæt og kognitiv adfærdsterapi. 2) At undersøge og 

sammenligne to forskellige metoder - HR-flexmetoden og en aktivitetsdagbog - til registrering af 

fysisk aktivitet og energiforbrug og hvilke fordele og ulemper der er ved brug af de to metoder. 

Metode: Til registrering af energiforbrug og fysisk aktivitet ved HR-flexmetoden er der 

indledningsvis foretaget en individuel kalibrering af iltoptagelseshastighed og puls samt bestemt en 

HR-flexværdi. HR-flexværdien udtrykker pulsværdien, hvor pulsen skifter fra at være bestemt af 

faktorer som stressniveau, indtag af kost, rygning med mere, til primært at være bestemt af fysisk 

aktivitet. Efterfølgende har forsøgspersonerne båret en pulsmåler i 7-14 dage og ud fra pulsdata er 

energiforbrug og tid ved forskellige intensiteter udregnet. Ved aktivitetsdagbogen er de samme 

elementer undersøgt, hvor forsøgspersonerne har udfyldt, hvor lang tid de har været gående, lavet 

moderat eller hård aktivitet i løbet af dagen. Tiden ved de forskellige intensiteter er omregnet til et 

energiforbrug via energiækvivalenter. 15 forsøgspersoner fra en interventionsgruppe og 12 personer 

fra en kontrolgruppe har gennemført forsøget med enten pulsmåler, aktivitetsdagbog eller begge 

dele i mellem 7 og 14 dage. 

Resultater: Der blev fundet et gennemsnitligt totalt dagligt energiforbrug på 2818±794 

kcal/dag ved HR-flexmetoden og 2592±460 kcal/dag ved aktivitetsdagbogen. Det fysiske 

aktivitetsniveau blev bestemt via PAL-værdi på 1,9±0,5. Der var ikke forskel mellem total 

energiforbrug og PAL-værdier mellem de to grupper. På trods af denne lighed registrerede 

metoderne forskellig tid i aktivitetszonerne. Interventionsgruppen havde signifikant længere tid i 

den hårdeste zone ved begge målemetoder. 

Konklusion: Der er en god korrelation mellem de to metoder og begge er brugbare til 

registrering af fysisk aktivitet og har fordel af anvendelighed og kan registrere forskelle i 

forsøgspersonernes aktivitetsmønstre. Der blev ikke fundet forskel i det samlede fysiske 

aktivitetsniveau mellem grupperne, men interventionsgruppen brugte længere tid ved den hårdeste 

intensitet. 


