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Exergames 
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Potensiale i exergaming… 

…og noen barrierer 

• Spesifikk trening 
• Hjemme trening 
• Gøy 
• Oppgave spesifikt 
• Både fysisk og kognitiv trening 
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Utfordrende 

Brukergrensesnitt 

Morsmål 

Adheranse? 
IJsselsteijn et al., 2007; Nap et al., 2009; 
Nawaz et al., 2014; Bird et al., 2015 

Eldre sine synspunkter 
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Exergames kan gi økt… 

• Mobilitet 

• Muskelstyrke i underekstremitetene 

• Balansekontroll 

• Kognitiv funksjon 

 

 

Bsson et al., 2007; Padala et al., 2011; 
Pluchino et al., 2012; Maillot et al., 2012; 
Rendon et al., 2012; J oergensen et al., 2013  
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Exergames som balanse trening 

• Er et godt alternativ 

• Lik eller bedre effekt som tradisjonell trening 

• Positive effekter på balanse kontroll, trygghet og gang 

parametere  

• Effekt på tvers av kjønn og alder, og med og uten 

nedsatt balanse 

 

Lamoth et al., 2011; Laver et al., 2011; Pietrzak et al, 2013; van Diest et 
al., 2013; Laufer et al., 2014; Schoene et al., 2014; Miller et al, 214; 
Skjæret et al., 2016 

 



9 

Fall forebyggende? 

• Ser ut til å gi bedring i fysiske og kognitive fall risiko 

faktorer 

• Fear of falling og balanse kontroll bedret etter trening 

med varighet over 4 uker 

• Men usikker effekt i forhold til prevalens av fall 

 

Duque et al., 2013; Schoene et al., 2014; Gschwind et al., 2015 
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Exergames i rehabilitering 

• Lovende i slag rehabilitering 

– Få uheldige hendelser 

– Usikkert om hvilken del av intervensjonen som har effekt 

 

• Kan også brukes for personer med Parkinsons sykdom 

– Kommersielle spill kan være for vanskelige 

– Vet lite om sikkerhet 

 

• Kan øke aktivitet hos pasienter med hjertesvikt 

– Vanskelig å finne et spill som passer alle 

 
Laver et al., 2011; Barry et al., 2014; 
Verheijden Klompstra et al., 2014 
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Kognitiv funksjon? 

• Fysisk aktivitet har effekt på kognitiv funksjon 

• Kan exergames gi ekstra effekt? 

• Noen funn så langt 

– Økt kognitiv funksjon sammenlignet med tradisjonell trening 

– Økt aktivitet i prefrontal cortex som kan tyde på at det er mulig å 

trene eksekutive funksjoner 

 

 

Anderson-Hanley, 2012; Lehman et al., unpublished 
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Skjæret-Maroni et al. 2016 
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To game… 

…or not to game? 
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To game or not to game? 

Bevare interessen? 

Kun underholdning eller også fordeler? 
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Fremtidige spill muligheter 
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Takk for 
oppmerksomheten! 

www.facebook.com/NTNU.GEMS nina.skjaret.maroni@ntnu.no 


