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The complexity of lifestyle change, 
motivation, and health among 
participants in a Healthy Life Centre
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Bakgrunn3

 Fysisk aktivitet og sunt kosthold bidrar til god helse og forebygger 

sykdommer 

Warburton et al. (2017);  Warburton et al. (2006); Rebar et al. (2015), Akbarly et al. (2009); Jacka et al. (2010); Blanchflower et al. (2013), Noncommunicable diseases (who.int), mental health: strengthening our response (who.int)

 Fysisk inaktivitet og usunt kosthold sammenheng med fysisk og 

psykisk dårligere helse.

Dette vet vi…..

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response


Frisklivssentral 
(FLS)

Formål:

Fremme fysisk og psykisk helse, og forebygge 
sykdom eller begrense utvikling av sykdom, ved å 
støtte endring av levevaner og mestring 
helseutfordringer.

Individuell- og gruppebasert veiledning primært rettet 
mot kosthold, fysisk aktivitet og tobakk.

Bakgrunn4

Helse- og omosorgsloven, 2011; Ekornrud & Thonstad, 2016; Helsedirektoratet, 2016 
Pixabay.com



Selvbestemmelsesteorien (SBT) 

 Utviklet av Edward Deci og Richard Ryan på 80-tallet

 Ulike typer og kilder til motivasjon som har påvirkning på menneskers handlinger. Motivasjon 
ligger langs et kontinuum fra kontrollert til autonom motivasjon

 Selvbestemt / autonom motivasjon har i flere studier vist  å være gunstig for mange områder, 
også for endring av livsstil og for vedlikehold av endringene

 Opplevelse av kompetanse for det en skal gjøre (endre kost og aktivitet) har også betydning

Ryan & Deci (2017), Ng et al (2012), Teixeira et al (2012), Ntnoumanis et al (2020), Silva et al (2010;2011)
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…legen 

min sier 

jeg må

…jeg 

skammer 

meg hvis 

ikke

..så liker 

jeg det

…det er 

viktig for 

meg, jeg er 

en aktiv 

person 

Selvbestemmelse

Tilhørighet

Kompetanse

Teori



Avhandlingens overordnete hensikt

Bidra til økt forståelse av prosessen og resultater av
livsstilsendring blant deltagere i en Frisklivssentral.

Overordnet hensikt7



Design og metode

Design og metode 8

Baseline (N=120)

Demografi

Fysisk aktivitetsnivå

Inntak frukt og grønnsaker

Styrke i underkropp

Psykisk belastning

BMI og 
kroppssammensetning

Autonom motivasjon

Opplevd kompetanse

Deltagelse  
FLS over 
12 mnd

6 (n=66) og 12 mnd (n=50)

Demografi

Fysisk aktivitetsnivå

Inntak frukt og grønnsaker

Styrke i underkropp

Psykisk belastning

BMI og 
kroppssammensetning

Autonom motivasjon

Opplevd kompetanse

FLS personell autonomi 
støttende vs

kontrollerende

Semistrukturerte 

individuelle intervju 

med deltagerne om 

erfaringer med 

livsstilsendringer over 

12 mnd

Studie I og II Studie II Studie III



Inklusjonskriterier og variabler

Inklusjonskriterier: ≥ 18 år, norskspråklig, ønsker å endre kosthold og FA, ikke alvorlig psykisk 
lidelse.

Design og metode9

Autonom motivasjon

Opplevd kompetanse

Livsstil  

Fysisk aktivitetsnivå

Inntak frukt og grønnsaker 

Fysisk helse: 

BMI, kroppssamensetning og
styrke underkropp

Mental helse:  

Psykisk belasting

Autonomi støttende 
klima  FLS 



Hensikt10

Hensikt studie I

Beskrive og sammenligne fysisk aktivitetsnivå og 

psykisk belastning blant deltagere i en FLS med 

representative utvalg i Norge, samt utvalg som 

har overvekt/fedme.

Se på sammenhengen mellom psykisk belastning 

og fysisk aktivitetsnivå.



Resultat studie I

 Utvalget var dominert av norske (85%) middelaldrende (44 år) kvinner (71%) med lavere utdanning 
(62%) som var i arbeid eller studier (54%). Videre hadde flertallet en eller flere diagnoser (61%), 
hadde fedme (77%) og hadde høy psykisk belastning (77%)

 Lavere fysisk aktivitetsnivå enn normalbefolkningen, mindre avvik sammenlignet med overvektig 
utvalg.

 Forekomst av psykisk belastning var betydelig, både sammenlignet med normalutvalg og 
overvektig/fedme utvalg. 

 Ingen korrelasjon fysisk aktivitet og psykisk belastning

Resultat 11



Hensikt og resultat studie II

1. Undersøke hvor mange som fortsetter gjennom året, og om det er kjennetegn ved 
oppstart som kan indikere hvem som forsetter (og hvem som dropper ut).

 Høyt frafall, bare 42% som var med ved 12 mnd, og bare de færreste gir beskjed

 Det var ingen signifikante kjennetegn ved de som fortsetter gjennom året. 

12 Hensikt og resultat



Hensikt og resultat studie II

2. Undersøke endringer ved (6 og) 12 mnd i de psykologiske variablene autonom motivasjon, 
opplevd kompetanse og psykisk belastning

13

Autonomistøtte (1-7) 

Kost 5.9

Fysisk aktivitet 5.9
Autonom motivasjon kost –

ingen endring

Autonom motivasjon FA –

stor (0.89) signifikant økning

Opplevd kompetanse for kost –

middels (0.66) signifikant økning 

Opplevd kompetanse for FA –

veldig stor (1.64) signifikant 

økning
Psykisk belastning –

middels (0.71) signifikant  

reduksjon

Hensikt og resultat



Hensikt og resultat studie II

3. Undersøke endringer ved (6 og) 12 mnd i livsstil (fysisk aktivtetsnivå og inntak frukt og grønnsaker) 
og endringer i indikatorer for fysisk helse (BMI, kroppssammensetning og muskelstyrke underkropp)

Hensikt og resultat14

Fysisk aktivitetsnivå

Ingen signifikant endring

Frukt middels (0.64) 

signifikant økning

Grønnsaker liten (0.38) 

signifikant økning
Muskelstyrke underkropp

Stor (0.91) signifikant 

økning BMI blant de med fedme viste en  

liten (0.34) signifikant reduksjon

Prosent kroppsfett viste en liten 

(0.33) signifikant reduksjon



Hensikt 15

Studie III
Hensikt

Utforske faktorer som deltagere ved en frisklivssentral opplever 

som relevant for å komme i gang med og vedlikeholde 

livsstilsendringer med tanke på mer fysisk aktivitet og inntak av en 

sunnere kost.
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• Autonom / kontrollert

• Støtte

Motivasjon 
som 

fundament

• Mål

• Rydde plass – planlegge

• Følge med

Selvregulering

• Handlinger

• Kognitive teknikker

Mestring for 
emosjonell 

balanse 

Resultat
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Resultat18

“Selvfølgelig, jeg hadde tanker om at 

jeg burde gå på turer og spise sundt. 

Men det har ikke vært, som, på ekte. 

Ikke et sug, eller en ekstra følelse av

at jeg skulle gjøre det. Det har bare 

være en standard, ja du burde gjøre

dette….”
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«Eg skulle ta mitt første glass med vann på veldig lenge, 

det har vært stort sett kun cola. Tidligere har eg bestandig 

tenkt «æsj pyton». Det smaker jo ingenting, fy det var 

grusomt. Mens denne her gangen når eg drakk det vannet 

så såg eg for meg at leveren og nyrene jubla, og koste 

deg. Å endelig noe reint! Og så tenkte eg og at det var 

godt med noe reint. Og det va jo selvfølgelig ikke så godt. 

Det var ikke like godt som cola, den første gangen. Men 

ihvertall var det noen som var glade for det».

Resultat



Sammenfatning konklusjon23

Livsstilsendring 
er en kompleks

prosess og ved å 
romme det kan
FLSer bidra til å 
fremme helse.

Studie I

Psykisk 
belastning mer 
fremtredende 
enn inaktivitet.  

Studie II

Høyt frafall

Bedring psykologiske
varibler og

indikasjoner på
bedring i 

helseindikatorer

Budskapet “alt over 0 
teller” bør forsterkes

Studie III

Motivasjon og 
støtte viktig, men 
ikke nok. Mestring 
av emosjoner og  
selv-regulering er 

og nødvendig.



Implikasjoner for praksis og videre forskning

Frisklivssentraler 

• Styrke mestringsressurser innen psykisk helse og emosjonell regulering

• Tilstrebe å redusere frafall

• Fremsnakke betydningen av all type aktivitet

• Tilby bred kartlegging av parameter relevant for helse og helserelatert fysisk form

Implikasjoner24

Forskning

• Undersøke erfaringene til de som dropper ut

• Større studier med eksperimentelt design, som inkluderer variabler innen mestring og selv-regulering

• Teste ut ulike tilnærminger for å identifisere virkningsfulle elementer 

• Teste ut psykisk kartlegging før en eventuell livsstilsendring

• Teste ut kartleggingsverktøy for livsstil og helseparametre



Takk for oppmerksomheten


