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Inledning
Jag, Emil Svalbring är elitsatsande orienterare har stort intresse för fysisk träning. Detta har
påverkat mitt val av projekt. Att hitta nya vägar och metoder för att få ut bästa möjliga resultat
av träningen är en stor drivkraft. Ämnet höghöjdsträning var till en början ett ganska abstrakt
begrepp för mig. Ett ord som används av elitidrottsmän och tränare i olika sammanhang men
som jag inte kunde associera till något jag själv testat. Där väcktes min nyfikenhet och jag såg
en gyllene möjlighet att genom detta arbete sätta mig in i begreppet och kanske rent av börja
praktisera det på ett eller annat sätt.
I arbetet behandlar jag teoretiskt effekterna av exponering och träning på hög höjd samt gör
ett test på mig själv på simulerad hög höjd. Arbetet innefattar även en ministudie av Hb och
vilopuls under en träningsvecka i Björnrike.

Tack till:
Ett stort tack till mina handledare Gustaf Janzén och Lars Andersson för stödet under hela
processen, till Sundsvalls Test och Träningsklinik med Caroline Jakobsson och Andreas
Svanebo för hjälpen med testerna samt till Josefin Lillhage för ett inspirerande samtal. Tack
även till bibliotekarie Bengt Jönsson, Nordenbergsskolans bibliotek, för hjälpen med sökandet
efter artiklar.
Ett särskilt stort tack till Garmin Sverige, som valde att sponsra arbetet med ett nedsatt pris på
Forerunner 405.
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Metod
Metoden för det teoretiska arbetet var att, på de grunder jag hade, utveckla mina kunskaper
för att sedan sammanställa de fakta jag hittade till en lättläst text. Kunskaperna skaffade jag
mig dels genom sökning på internet men främst genom läsning av vetenskapliga artiklar och
forskarrapporter.
Metoden för testet av höghöjdssimulator framgår på sid 9.
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Fördjupning
a) Definition av hög/låg höjd.
Den allmänna definitionen av ”hög höjd” i
sammanhanget är ingen exakt höjd över havet utan
snarare en approximation. Vanligtvis brukar höjder
>1800-2000 m.ö.h. vara en gräns även om höjder under
2000m även de kan påverka prestationen i mindre
utsträckning. (Bengt Saltin, 2006)
Den största skillnaden jämfört med havsnivå är att
syrehalten minskar i takt med höjden. (se tabell 1)

Tabell 1
(Ottestad Breathing Systems AS)
b) Vad händer i kroppen?
Vid exponering i hypoxi:
Till en början reagerar kroppen på den tunna luften genom
att få ett överflöd av mjölksyra vid aktivitet jämfört med
vid normoxi. Musklerna tvingars arbeta i sur anaerob
miljö, vilket sänker prestandan. Andningen blir även
häftigare eftersom det är glesare mellan syremolekylerna i
luften och samma mängd syre fortfarande måste intas.
Efter hand reagerar kroppen rent kemiskt på de yttre
omständigheterna. Fler röda blodkroppar(erythrocyter)
börjar produceras i benmärgen. (Christer Carlsson, 1995)
Proteinet hemoglobin binder syre och är vanligt
förekommande i de röda blodkropparna. (Bengt Saltin,
2006)
Under lågt lufttryck, som på hög höjd, sker en anpassning
genom att hormonet erythropoetin(EPO) utsöndras ur
njurarna.(Savourey et al., 2004) EPO ökar mängden
omogna erythrocyter(reticulocyter) i blodet och ökar efter
hand också hemoglobinhalten. (Hahn et al., 2001)
Vätejonerna, som bildas vid anaerobt arbete och bidrar
till den sura miljön i musklerna, neutraliseras av proteiner
som kroppen börjar tillverka.(Christer Carlsson, 1995)
Efter ca tre veckor på hög höjd kan även en viss ökning
av hjärtmuskelns vänstra kammares massa ses. (Jan
Svedenhag, 1995)

Fakta Hb-värde:
- mäts i antal gram hemoglobin per liter
blod
- maximalt tillåtna värde vid
tävling(skidåkning och andra
konditionsidrotter) är 160 för kvinnor
och 170 för män
(Bengt Saltin och IOK)

ordförklaring: normobar = konstgjord, simulerad. hypoxi = syrebrist
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Fakta EPO-doping:
- Vanligt bland konditionsidrottare
- Syntetiskt hormon injiceras för en ökad mängd reticuloyter och därmed höjt blodvärde
Urinprover men ej blodprover kan påvisa skillnad mellan syntetiskt och egenproducerad EPO. (Bengt Saltin,
2006)
- S.k. ”långsam EPO”(modifierad variant av erythopoetin), aranesp med den versamma beståndsdelen
darbepoetin ger samma effekt som vanlig EPO fast med färre injiceringar. Under OS 2002 kunde man för första
gången påvisa varianten i dopingkontroller. Det var då Johann Mülegg som testades positivt.(NE, 2006)
- För hög halt av EPO, vilken form det än må vara, leder till ökad risk för blodproppar då viskositeten i blodet är
alldeles för hög. Åtskilliga dödsfall har rapporterats till följd av för högt EPO-värde.
(Bengt Saltin, 2006)
Fakta Hemohes:
- Blodspädande substans som tas innan dopingtester för att sänka ev. för höga värden.
- Stimulerar kroppens egen EPO-tillverkning men har ingen bevisad prestationshöjande effekt.

Vid återgång till normoxi:
När kroppen kommer ner på normalhöjd avtar processerna så småningom för att anpassa sig
till de rådande omständigheterna. Efter 8-10 dagar börjar halten röda blodkroppar minska igen
eftersom kroppen stänger av all produktion när behovet inte finns. I vissa fall kan det leda till
att nivån sjunker till en lägre grad än innan höghöjdsvistelsen påbörjades. Detta för att en för
hög koncentration av röda blodkroppar gör blodet trögflytande och försämrar därmed
prestandan.(Christer Carlsson, 1995)
Skillnader i hur snabbt och omfattande reaktionerna sker är stora mellan olika individer.
Adaptionsförmågan till olika altituder kan variera mycket mellan olika personer. Skillnaderna
beror dels på genetiska förutsättningar och från vilken geografisk del av jorden man kommer.
Detta märktes tydligt under OS i Mexico City 1968 då segrarna på de längre löpdistanserna
uteslutande var afrikaner från hög höjd.
Normalt sett tar det ca 3-4 veckor på hög höjd(>2000m) innan man är helt anpassad.(Antonio
Alcazar, 1983)
Josefin Lillhage, svensk elitsimmare, är en som under de senaste åren utnyttjat
höghöjdsträning och fått positiv effekt av det medan hennes landslagskamrat Stefan Nystrand
har upplevt motsatt effekt.
c) Medicinska perspektiv
Fysisk träning fungerar, som bekant, nedbrytande på musklerna. Forskare har länge tvistat om
de medicinska riskerna med att exponera sig under en kort tid under ovana omständigheter.
Personer som exponerar sig på hög höjd löper risk att drabbas av s.k. höghöjdssjuka, vilket
innebär huvudvärk, sömnproblem och andnöd m.m. .(Antonio Alcazar, 1983) Inför OS i
Mexico City 1968 menade Jean Bobet från IOK(Internationella Olympiska Kommittén) att
den höga höjden inte på något vis utgjorde någon livsfara för idrottsutövarna.(Plas, 1967)
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Väl uppe på hög höjd finns det många olika teorier om hur man ska träna för att få det bästa
resultatet.
d) Olika modeller för användning av höghöjdsträning
Det finns fyra olika modeller för praktisering av höghöjdsträning för ökad prestation.
Bo högt – träna lågt
Bo/sova på artificiell(simulerad) hög höjd – träna lågt
Bo högt – träna högt
Bo lågt – träna i intermittent normobar hypoxi (tillfällig simulering)
Bo högt – träna lågt
Metoden innebär att man vistas på en hög höjd(>2000m) för att sedan utföra sin träning nere
på låg höjd(<1300m men helst ännu lägre). Genom att vistas den större delen av tiden uppe på
hög höjd ökas Hb-koncentrationen medan man samtidigt kan upprätthålla högre intensitet
under passen nere på låg höjd.(Levine & Stray-Gundersen,1997)
Modellen lanserades under 1991 av Levine och Stray-Gundersen. Dessa herrar utvecklade
senare modellen genom att förlägga endast kvalitétpassen med hög intensitet på låg höjd och
de längre distanspassen på hög höjd. Det här dels för att transporterna mellan hög och låg höjd
kan upplevas påfrestande för utövarna. Distanspassens karaktär gör att de utan några större
träningsmässiga förluster kan utföras på hög höjd.(Levine & Stray-Gundersen,2001)
Bo/sova på artificiell(simulerad) hög höjd – träna lågt
Varianten innebär att man som utövare vistas större delen av dygnet i ett höghöjdsrum eller
liknande för att sedan utföra sina träningspass på normalhöjd. Detta för att försöka uppnå
samma anpassningseffekt som för att leva på hög höjd. Metodens effektivitet har dock
ifrågasatts både ur träningsmässigt perspektiv och ur etiskt perspektiv. Bl.a. är den förbjuden i
Norge av just etiska själ. Själva metoden i sig är väldigt opraktiskt ur ett såväl socialt som
samhällsfunktionellt perspektiv, då utövaren isoleras i sitt höghöjdsrum under minst ¾ av
dygnet.(Brugniaux et al., 2005)
Bo högt – träna högt
Metodens popularitet växte avsevärt efter OS i Mexico City 1968. Att åka på höghöjdsläger
under en längre period(minst 4 veckor) blev vanligt bland landslag inom främst
uthållighetsidrotter i uppbyggnadsperioden. Att både bo och träna på hög höjd har dock en del
nackdelar. Delvis p.g.a. att aptit och sömn kan försämras men främst att de kvalitativa passen
riskerar att bli undermåliga, vilket i sin tur kan leda till att träningsstimulansen inte blir
tillräcklig och att den tilltänkta prestationshöjningen uteblir. (Brugniaux et al., 2005)
Bo lågt – träna högt
Studier visar att prestationsförmågan för cyklister på låg höjd ökar efter intermittent
exponering i normobar hypoxi under 14 dagar.(Jakobsson & Svahn, 2008) Samtidigt visar
andra studier motsatsen, i det fallet för löpare.(Roskamm et al., 1969) Som förklaring till
varför metoden inte skulle vara fördelaktig ges 1att träningsintensiteten sänks p.g.a. syrehalten
(Levine & Stray-Gundersen,1997) och 2att hjärtats maximala pumpförmåga och kroppens
maximala syreupptagning är nedsatt(Lundby & Holmberg, 2006)
Metoden har tidigare använts i Östeuropa och ansetts ha positiv effekt men används numera
inte i någon större omfattning.
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En annan variant är extrem intermittent exponering i normobar hypoxi(~5000m) under kort
tid. Vetenskapligt sett finns dock inga bevis på att detta skulle vara effektivt. (Julian et
al.,2004)
Sammanfattningsvis anser Lundby och Holmberg baserat på egna erfarenheter och andras
studier att den optimala formen av höghöjdsträning bedrivs genom vistelse på hög höjd och
det kvalitativa passen genomförda på normalhöjd(<1300m).
e) Etiska perspektiv
Enligt (Baker, A. & Hopkins, W.G. (1998)) finns det två orsaker till att helt förbjuda en metod
för förbättrad prestation. Antingen ska den ha dålig effekt på hälsan eller vara fysiskt skadlig
eller ska den ge ett så pass teknologiskt övertag och vara för dyr för alla utövare att använda.
Vad gäller vistelse på hög höjd kan varken de medicinska riskerna eller den relativt höga
kostnaden anses vara grund till en bannlysning. Det skulle heller inte vara praktiskt
genomförbart eftersom en viss del av jordens befolkning bor permanent på hög höjd.
Men vad är det då egentligen som skiljer höghöjdsträning från EPO-doping eller
bloddoping? Effekten är precis den samma. Den främsta skillnaden är att man vid
höghöjdsträning faktiskt måste utföra ett visst arbete för att nå resultat. Men
höghöjdsaggregat? Kan inte det ses som ett teknologiskt hjälpmedel som inte alla har tillgång
till. Tveksamt, enligt min mening. Eftersom priset på ett aggregat ligger runt 30 000 SEK,
anser jag att långt ifrån alla idrottsutövare har
Fakta bloddoping:
möjlighet att införskaffa ett sådant. Givetvis finns
- Innebär att idrottaren tappar blod för att
det idrottare som har sponsorer som täcker
sedan återföra de röda blodkropparna
kostnaderna men för det krävs ändå en viss
när blodvärdet återgått till det normala.
kapacitet och status. Fortfarande är det dock ett
- En av extremt få dopingmetoder som
arbete som måste utföras för att nå förbättrade
inte går att påvisa genom provtagning
eller analys.
resultat. Därför anser jag det som en acceptabel
(NE, 2006)
träningsmetod under förutsättning att utövaren
själv är medveten om aggregatets funktion och
risker.

8

Egen reaktion på hög höjd
För att få en bild av hur det känns att vistas och träna i syrefattig miljö och dessutom testa hur
en höghöjdssimulator fungerade tog jag kontakt med Sundsvalls Test och Träningsklinik.
Vi kom överens att göra två likadana tester med samma förutsättningar bortsett från att
simulatorn kopplades till på det andra testet.
Syftet var att dels studera mina egna reaktioner vad gäller syremättnad, puls, laktat och
ansträngning(mättes med Borg-skalan, se bilaga) och sambanden mellan dessa för att se min
känslighet på den låga syrehalten och dels för att få testa på känslan av normobar(simulerad)
hög höjd.

Testerna:
Första testet(referenstestet i normoxi) ägde rum i Sundsvalls Test och Träningskliniks lokaler
den 12 januari 2009 kl. 08.00.
Det andra testet(med simulator inställd på 3500 m.ö.h (13,6% syre)) ägde rum samma dag kl.
14.00. Detta för att säkra återhämtningen så att förutsättningarna skulle bli så lika som
möjligt.
Temperaturen i testlokalen var 17,5oC före test och 19,5oC efter test.
Förutsättningar:
Uppvärmning:
Vila mellan uppvärmning
och start
Startbelastning:
Nivåökning:
Varktighet/nivå
Stilla vila mellan nivå

10 min, 9km/h (5 utan + 5 min med mask på test nr 2)
2 min
9 km/h
1 km/h
4 min
1 min

Intervallerna varade i fyra minuter följda av en minuts vila då tester togs. Under det andra
testet mättes syremättnaden dels vid slutet av intervallen och dels efter vilan för att kunna läsa
av återhämtningen. Därav de två värdena i diagram 2.
För att säkra förutsättningarna togs blodtryck, vilolaktat samt puls innan testerna.
08.00
14.00
Blodtryck (mm Hg) 145/63 resp. 134/60 126/54 resp. 121/52
Vilolaktat (mmol/l)
1,5
1,3
Puls (slag/min)
63 resp. 56
71 resp. 63
Hb-värde (g/l)
138 resp. 140 (något lägre än normalt
beroende på träningsläger tidigare i veckan)
Genomförande:
Första testet var ett referenstest på, av säkerhetssjäl, submaximal nivå och varade i nio
nivåer (tot. 36min effektiv löptid). Målet var att fortsätta till den s.k. mjölksyratröskeln
uppnåddes. Detta gjordes vid 17km/h.
Andra testet, nu med simulator inkopplad och andning via mask, varade i fem nivåer (tot. 20
min effektiv löptid) Mjölksyratröskeln nåddes vid 13 km/h.
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Diagram 1
Kommentar: Skillnaden i ansträngning märktes tydligt främst i andningen. Maskens
inverkan hade ingen större betydelse då den knappt märktes.

Diagram 2
Kommentar: Här märks helt klart den största skillnaden mellan testerna. Syrehalten i blodet
minskar avsevärt under hypoxi-testet. Detta eftersom tillförseln är begränsad.
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Diagram 3
Kommentar: På grund av syrebristen måste hjärtat jobba hårdare för att få ut samma mängd
syre till musklerna.

Diagram 4
Kommentar: Vid direkt exponering är inte kroppen anpassad för att ta hand om och bryta
ned mjölksyran som bildas vid det anaeroba arbete som blir till följd av syrebristen. Efter
några veckors exponering ökar dock buffertkapaciteten och förmågan att neutralisera de sura
vätejonerna.
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Slutsats av test:
Min egen reaktion på den höga höjden märktes tydligt. Som väntat sjönk syremättnaden i
blodet, pulsen höjdes och laktatet steg. Detta betyder att jag, när jag någon gång i framtiden
ska tävla på hög höjd kommer att behöva acklimatisera mig under en längre period innan
tävlingstillfället.
Upplevelsen av syrebristen var en givande erfarenhet. En simulator likt den som användes
skulle jag mycket väl kunna tänka mig att använd för att, med hjälp av ett tält, sova på
normobar hypoxi för att sedan leva normalt liv i övrigt. Detta för att få de positiva effekterna
av höghöjdsvistelse i kombination med träning på normalhöjd. Ett intressant framtida
forskningsområde. Hur endast sömn på ”hög altitud” har effekt på prestationsförmågan?
Utrustning vid test:
-

-

-

Bild 1

Bild 2

Löpband: Sportsmaster T400,
Nesbu Norge(bild 1 och 3)
Pulsoxiometer: Fingertip
Biological IR altitude monitor,
Altitudetech, Kingston
Canada(bild 1 th)
Laktatmätare: Lactate Scout,
Senslab, Leipzig Tyskland(bild
1 tv)
Höghöjdssimulator:
Hypersphere pro + exercise
cushion seal mask. Altitudetech,
Kingston Canada(bild 2)
Pulsklocka: Polar RS800,
Kempele Finland
Hb-mätare: Hemocube Hb201+,
Hemocube AB Ängelholm
Sverige

Bild 3
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Mätningar av Hb-värde samt vilopuls under en träningsvecka i Vemdalen.
Som ett steg i träningen inför Vasaloppet, Öppet Spår, förlades en veckas träning i
Björnrike(617m.ö.h.). Där tränade jag på ca 800-900 m.ö.h. (se bilaga 3,4,5)
För att se om den till synes låga formen av ”höghöjdsträning” gav någon effekt mätte jag
med hjälp av (Hb-mätare: Hemocube Hb201+, Hemocube AB Ängelholm) och (Pulsmätare:
Forerunner 405, Garmin, Kansas USA). Resultaten kan ses nedan.

Kommentar.
Vilopulsen steg något(ca 5-6 slag) under de första dagarna. Eftersom jag inte kände av någon
sjukdom kan detta ha varit en liten anpassning till den något tunnare luften. Den sjönk sedan
ner till normal nivå.
Vad gäller Hb-värdet påverkades värdena sannolikt av den något ökade träningsmängden
under veckan. Under den 7/1, som var en vilodag, steg värdet något. Värdet i diagrammet är
ett snittvärde av två eller tre prover som togs.
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Bilaga 1

BORGSKALAN

Borgskalan är en metod för att mäta ansträngningsgraden och intensiteten i träningen.
Uppskattningen är individuell, men nedanstående mått är allmänt accepterade.
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