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•  En kommunal helsefremmende og 
forebyggende helsetjeneste  

 
•  Målgruppe: De som har økt risiko for, 

eller har utviklet sykdom og trenger 
oppfølging til å endre levevaner og 
mestre sykdom og helseplager 

•  Formål: «Styrke individets motivasjon 
til endring.. øke individets 
mestringsfølelse, kapasitet og 
funksjon..» 

•  Fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, 
helsesamtale m.m. 

Helsedirektoratet. Veileder for kommunale frisklivssentraler. 2013 



Kunnskapsgrunnlag 
}  Fysisk aktivitet på resept i Sverige og Danmark  

- positiv effekt på fysisk aktivitetsnivå 
  (Kallings m.fl, 2008; Sorensen m.fl, 2011) 

}  Systematiske kunnskapsoppsummeringer fra 
Kunnskapssenteret 

- henvisning til tre måneders oppfølging av fysisk aktivitet kan gi 
en viss effekt  
- oppfølging mer enn ett år ser ikke ut til å gi bedre effekt enn 
oppfølging inntil ett år   
- Usikre konklusjoner pga varierende metodisk kvalitet   

 (Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten  2012, 2014) 
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Forskningsspørsmål 
1.  Hva karakteriserer 

deltakere ved norske 
frisklivssentraler? 

2.  Gir oppfølging fra 
frisklivssentraler endring 
hos deltakerne med 
hensyn til levevaner, 
selvopplevd helse og 
motivasjon for endring? 

3.  Hvordan opplever 
deltakerne 
frisklivssentralens tilbud? 
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Metode 
}  Litteratursøk i 14 norske og internasjonale databaser 

t.o.m 26.05.2015 
}  Søkeord: Friskliv*, "Aktivitet på resept" og "Trening på 

resept" 
}  156 treff 
}  Inklusjonskriterier:  

1.  Studier på frisklivssentraler* i Norge 
2.  Hensikt, metode og utvalg tydelig beskrevet 
3.  Resultat som svarte på ett eller flere av 

forskningsspørsmålene 
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Publikasjonsform 
Totalt 21 inkluderte studier 
} Fire fagfellevurderte artikler 

}  Bratland- Sanda m.fl, 2014; Lerdal m.fl.m 2013; Lie m.fl., 2013; Loe m.fl., 2014 

} Fire forskningsrapporter 
}  Båtevik m.fl., 2008; Helgerud og Eithun, 2010; Kaurstad m.fl., 2013; Oldervoll og Lillefjell, 

2011 

} Tretten masteravhandlinger 
}  Anderberg, 2014; Andersen, 2014; Bjurholt 2014; Bjørnerud, 2014; Blom, 2008; Dahl, 2013; 

Dybdal, 2014; Eliassen, 2014; Hauge, 2014; Lauvang, 2014; Mortensen, 2012; Sand, 2013; Selø, 
2013 
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Studiedesign 
}  Fire kvasieksperimentelle studier 

}  Helgerud og Eithun, 2010; Lie m. fl, 2014; Loland m.fl., 2013; Mortensen, 2012 

}  Sju prospektive intervensjonsstudier 
}  Blom, 2008; Bjurholt,2014;  Bjørnerud,2014; Båtevik m.fl., 2010; Dybdahl , 2014; Kaurstad 

m.fl., 2013; Lerdal m.fl., 2013 
}  To av dem inneholdt i tillegg kvalitative undersøkelser m/intervju (Båtevik m.fl.; Kaurstad 

m.fl, 2013) 

}  En tverrsnittsstudie 
}  Bratland-Sanda, m.fl., 2014 

}  Åtte kvalitative studier 
}  Anderberg, 2014; Andersen, 2014; Dahl, 2013; Eliassen, 2014; Hauge, 2014; Lauvang, 2014; 

Sand, 2013; Selø, 2013 

}  En kunnskapsoppsummering 
}  Oldervoll og Lillefjell, 2011 
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1) Hva karakteriserer deltakere 
ved norske frisklivssentraler? 
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Karakteristika 
}  Gjennomsnittsalder ca 51 år (45-58,8 år) 
}  61-80% av deltakerne er kvinner 
}  Hyppigste henvisningsårsaker: 

}  Muskel- og skjelettplager (19-38%) 
}  Overvekt (20-33%) 
}  Fysisk inaktivitet (4-33%) 
}  Psykiske plager (10-25%) 

}  Andel med lav utdanning: 67-74% 
}  Andel helt, eller delvis sykemeldte, eller på annen trygdeordning: 49-78% 
}  Gjennomsnittlig KMI: 30 kg/m2 
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Fysisk aktivitetsnivå ved oppstart 
}  65% imøtekommer anbefalingene (150 min/uke) (Bjurholt, 

2014) 

}  Medianverdi 2-3 timer/uke (Bjørnerud, 2014) 

}  66% trente mer enn to timer/uke (Bratland- Sanda m.fl., 2014) 

}  72 % var fysisk aktive minimum en gang (minst 30 minutt), 
slik at de ble svett/andpusten (Båtevik m.fl., 2008) 

}  24% trente tre timer eller mer  per uke, 76% tre timer 
eller mindre (Blom, 2008) 
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Aerob kapasitet 
}  VO2max: 29 ml/kg x min (Helgerud og Eithun, 2010) 

}  5-10 ml under normalverdier for norske befolkning (Andersen m.fl.,  
2010) 

 

}  2 km UKK Gå-test: Kondisjonsindeks 65-76 (Helgerud og Eithun, 
2010; Lerdal m.fl., 2013; Blom, 2008) 

}  Testverdier på < 70 tilsvarer betydelig under normal kondisjon, 
og 70-89 tilsvarer noe under normal kondisjon (Laukkanen, m.fl. 
1993).  
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Motivasjon for endring 
}  Deltakerne er på ulike «forberedelsesstadier*» for 

endring av livsstil ved oppstart (Blom 2008, Båtevik m.fl., 2008, Bjørnerud 
2014). 

v  Stadiemodell for atferdsendring  (Prochaska og DiClemente, 1983) 
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2) Gir oppfølging fra 
frisklivssentraler endring hos 

deltakerne med hensyn til 
levevaner, vekt, selvopplevd 

helse og motivasjon for 
endring? 
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Endring i levevaner? 
Fysisk aktivitet 

}  Fem studier har undersøkt endring i fysisk aktivitetsnivå 
(Bratland-Sanda m.fl., 2014; Båtevik m.fl., 2008; Bjørnerud, 2014; Bjurholt, 2014; Blom, 
2008) 

}  Alle har funnet signifikant forbedringer i fysisk aktivitetsnivå 
på kort sikt 

}  Fire av studiene har målt, og funnet vedvarte forbedringer  
over tid (seks mndr-fire år) (Bratland-Sanda m.fl., 2014; Båtevik m.fl., 2008; 
Bjørnerud, 2014; Blom, 2008) 

}  55-86% av deltakerne har blitt signifikant mer fysisk aktive 
etter en oppfølgingsperiode  

}  40-68% har vedlikeholdt sitt økte fysiske aktivitetsnivå over 
tid 

}  Stor variasjon i utfallsmål! 
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Endring i levevaner? 
Fysisk form 
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}  Den fysiske formen er 
signifikant forbedret med 
9,9% -19,2% fra oppstart til 
avsluttet oppfølgingsperiode 
(tre-seks måneder) (Lie m.fl., 
2013; Helgerud  og Eithun, 2010; Blom, 2008; 
Lerdal m.fl., 2013) 

}  Forbedringen opprettholdt 
9-12 mndr etter deltakelse 
(Helgerud  og Eithun, 2010; Blom, 2008; Lerdal 
m.fl., 2013) 

}  Men ikke signifikant mer enn 
kontrollgruppe (Lie m.fl., 2013) 



Endring i levevaner? 
Kosthold og tobakksvaner 
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}  To studier har studert endring i 
kostholdsvaner (Mortensen, 2011; Bjurholt, 2014) 

}  Deltakelse på Bra mat for bedre helse-
kurs gir: 
}  Signifikant redusert bruk av mettet fett 

og  
}  Større kunnskap om mettet versus 

umettet fett 
}  Økt motivasjon til å øke inntak av 

fullkorn  
}  Viktigere å spise sunn mat  

  
 (Mortensen, 2011) 

}  Ingen endringer i kosthold av 
betydning  (Bjurholt, 2014) 

 

}  Manglende dokumentasjon på tobakk 



Endring i selvopplevd helse? 
}  Signifikant positive endringer i selvopplevd helse fra 

oppstart til avsluttet oppfølgingsperiode i alle studier som 
har målt dette (Lerdal, 2013; Loland, 2014; Helgerud, 2010, Bjørnerud, 2014; Bjurholt, 
2014, Dybdahl, 2014) 

}  Den positive endringen vedvarer over tid (seks måneder- 
tre år etter deltakelse) (Lerdal,2013; Loland, 2014; Helgerud, 2010, Bjørnerud, 
2014) 
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Endring i motivasjon 
}  Alle studier som studerte dette fant en endring fra 

«forberedelsesstadie» til å komme i «handlings», eller 
vedlikeholdsstadiet (Båtevik m.fl, 2008; Bjørnerud, 2014; Blom, 2008) 

}  77% av deltakerne gikk minst ett stadie videre i prosessen 
for atferdsendring (Blom, 2008) 
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3) Hvordan opplever 
deltakerne 

frisklivssentralens tilbud? 
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Studier som ser på deltakernes opplevelser 
av frisklivssentralens tilbud 
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}  11 studier, 10 kvalitative, 1 
kvantitativ 

 
}  Dahl, 2013; Selø, 2013; 

Andersen, 2014; Sand, 
2013; Anderberg, 2014; 
Hauge, 2014; Lauvang, 
2014; Eliassen, 2014; 
Kaurstad, 2013 Båtevik, 
2008; Bratland-Sanda, 2014 



Fem hovedkategorier av opplevelser 
1.  Økt motivasjon gjennom å oppleve mestring av nye 

vaner og endring i helse (11 av 11 studier) 

2.  Sosial støtte og sosialt fellesskap fra deltakere og 
ansatte. (10 av 11 studier) 

3.  Økt kunnskap og økt bevissthet om de aktuelle 
levevanene. (9 av 11 studier) 

4.  Trygghet gjennom faglig kompetanse hos de ansatte. (5 av 
11 studier)  

5.  Faste avtaler, struktur på treningen og positiv 
forpliktelse. (5 av 11 studier) 
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“godtatt for den du er” 

«å liksom bli 
verdsatt» 

«Gruppen er viktig i 
forhold til inspirasjon, 
kunnskapskilde og det 
å holde fokus. Blir på 
en måte holdt i øra. 
Hjelper når man er 
flere i samme båt» 

«Fokuset på å slutte, 
informasjonen rundt 

det, kunnskapen vi fikk, 
andre i samme 

situasjonen, støtten 
gjorde at jeg klarte 

det.» 

«har bidratt til at jeg har 
kommet meg ut i jobb og at 
jeg da har fått et nettverk der, 
og at det plutselig skjedde 
mye mer i livet mitt igjen» 
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Diskusjon 
}  Det ser ut til at deltakerne ved frisklivssentralene er 

målgruppene beskrevet i Veilederen, herunder grupper med 
økt risiko for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer 

}  Det ser ut til at deltakelse ved frisklivssentralene gir økt fysisk 
aktivitetsnivå, men alle resultatene er målt subjektivt med 
spørreskjema og med ulike utfallsmål 

}  Mange av frisklivssentralens deltakere har mye «ekstra 
bagasje» med seg. Det ser ut til at frisklivssentralen gir 
opplevelse av mestring, trygghet og sosial støtte 

}  Store variasjoner i oppfølgingsintervensjon. Individuell 
tilpasning, men også organisatoriske variasjoner. Hvilken type 
organisering og oppfølging gir best resultater? 
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Implikasjoner for videre forskning 
}  Det er behov for studier av høy metodisk kvalitet for å 

studere effekten av norske frisklivssentraler 
}  Det er behov for objektive mål på fysisk aktivitet og 

enighet om utfallsmål 
}  Det er behov for studier på effekter av oppfølging ved 

frisklivssentraler på endringer i kosthold og tobakksbruk 
}  Det er behov for studier som dokumenterer 

«suksessfaktorer» ved frisklivssentralens oppfølgingstilbud 
for å oppnå positive endringer 

}  Det er behov for flere fagfellevurderte artikler fra studier 
på norske frisklivssentraler 
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Hovedbudskap 
 
}  De som bruker frisklivssentralens tilbud er grupper med risikofaktorer 

eller sykdom, som utgjør de største helseutfordringer i Norge, og som 
kan ha stor nytte av å gjøre endringer i helserelatert livsstil. 

}  Frisklivssentralene ser ut til å gi signifikant positiv endring av selvopplevd 
helse, fysisk aktivitet og fysisk form 

}  Deltakerne opplever frisklivssentraler som et støttende tilbud som gir 
opplevelse av mestring, økt bevissthet om egen livsstil, trygghet og 
positiv forpliktelse 

}  Det er manglende dokumentasjon på effekter av frisklivssentralens 
tilbud med hensyn til endringer av kosthold og tobakksbruk, samt 
«suksessfaktorer» i oppfølgingstilbudene. 

}  Det er behov for flere fagfellevurderte artikler av studier med høy 
metodisk kvalitet på effekter av frisklivssentraler i Norge.  
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