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Bakgrunn

• Myndighetene anbefaler kommuner å etablere Frisklivssentraler 
(FLSer) for personer med (eller økt risiko for) sykdom knyttet til 
helsevaner. 

• FLSene skal utligne sosiale forskjeller i helse.

• Hdir presenterer FLSene som vellykket virkemiddel på en rekke 
områder og gir økonomisk støtte til oppstart Hdir 2016

• 57% av kommunene har etablert en FLS eller ett Frisklivs- og 
mestringssenter (FMS). 







Støttet av  

• Norges Forskningsråd

• Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Medisinsk fakultet, UiB

• Helse Bergen

• FLSene i Kristiansand, Sola, Sandnes, Time, Bergen, Fjell, Sund og 
Øygarden

• Diabetesforeningen, Landsforening for hjerte- og lungesyke og 
Kreftforeningen



Hva er en pragmatisk RCT (pRCT)?

• I en RCT er alle deler standardisert (manual beskriver intervesjonen)

• FLS tilbudene er komplekse intervensjoner i kommunehelsetjenesten

• I en pRCT er funksjon og prosess standardisert, ikke enkeltdeler
• Tilbudene formes også av lokale forhold som øker sjansen for positive resultat

• FLSene tilbud, organisering, kompetanse ble kartlagt i 2014 Abildsnes 2016

• Vi studerer effekt av FLS-tilbudene som en «helhet», og forklarer hva som 
virker for hvem, når, hvorfor



The Norwegian Healthy Life Study Abildsnes et al 2017

En 6 mnd. pragmatisk RCT av Frisklivssentralenes tilbud, kombinert med en
longitudinell kohort studie 24 mnd. etter baseline. 

Forskningsspørsmål

• Har tilbudene effekt på fysisk aktivitet, selvrapport helse og livskvalitet, kost og
spisevaner, bruk av tobakk, søvn eller kroppsoppfattelse 6 mnd etter baseline?

• Er FLSene et virkemiddel for å utjevne sosiale forskjeller i helse?

• Blir endringene vedlikeholdt 24 mnd etter baseline?

https://www.google.no/url?q=http://www.neocate.com/blog/tube-feeding-research-you-can-help/&sa=U&ei=I7eJU4mcEsiG4gSFjIHACw&ved=0CD0Q9QEwCA&usg=AFQjCNHwhINPFYoRKNov8TxcdnUSURMlFg


Frisklivsstudien

• Et samarbeid med 6 FLS/FMSer og 8 kommuner (Sør- og Vestlandet).

• Varighet fra juni 2014 til september 2017

• Inklusjon: ≥ 18 år som kan delta i gruppebasert tilbud om fysisk aktivitet

• Eksklusjon: alvorlig mental lidelse, ønsket bare røykesluttilbud

• 351 personer ble spurt (N 118 =34%).  

• Tid for datainnsamling:

• Intervensjonsgruppen 0,6,24 mnd. 

• Kontrollgruppen: 0,6,12,24 mnd.

• 30% drop out etter 6 mnd. 



Datainnsamling

• Elektronisk spørreskjema:
• Antatte forklaringsvariabler for endring

• motivasjon, mestringsforventing og sosial støtte for fysisk aktivitet

• Sosio-demografiske bakgrunnsvariabler
• kjønn, alder, utdanning, økonomi, opplevelse av respekt i barndommen, selvfølelse, 

selvrapportert helse, årsak til FLS-deltakelse

• Primær resultatmål
• Fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet per dag målt med aksellerometer.



SenseWear Armband (SWA) 
aksellerometer

• Tid med inaktivitet ˂1.5 MET (MET= Metabolsk ekvivalent)

• Tid med lett fysisk aktivitet 1.5- 2.9 MET

• Tid med moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA) ≥3 MET



Hvorfor SenseWear Armband?

• Identifiserer forskjeller i fysisk aktivitet og stillesitting mellom ulike BMI 
grupper Scheers et al 2012

• Pålitelig ved måling av energibruk (EE) ved lavere aktivitetsnivå Calabr et al 2014

• Identifisere 81% og 73% av variasjon i energibruk (EE), sammenlignet med 
mer objektive metoder (DLW). St-Onge et al 2007, Berntsen 2010



Baseline

Forskningsspørsmål

• Hva karakteriserer Frisklivssentralens 
deltakerne?

• Hvorfor kommer de til Frisklivssentralen?

• Har tilbudene effekt på fysisk aktivitet 6 
mnd etter start, sammenlignet med en 
gruppe uten tilbud?

• Hvordan går det med de med lav 
utdanning og lite aktivitet ved baseline? 



• Deltakerne var
• hovedsakelig middelaldrene, overvektige kvinner (77%) indre motivert for økt 

aktivitet og sunnere kost pga. overvekt, muskelskjelettplager eller psykiske 
utfordringer 

• «Sårbare grupper» i veiledning
• lav utdanning/inntekt 

• 1 av 3 rapporterer lite respekt og anerkjennelse fra foreldre som barn

• 2 av 5 rapporterer lav selvfølelse

• 85 % rapporterer dårlig helse

• Nevnte karakteristika hadde sammenheng med ytre kontrollert motivasjon, lavere 
mestringstillitt og sosial støtte for fysisk aktivitet

• Overraskende!
• 79% oppfylte anbefalinger om fysisk aktivitet (total MVPA) før start, men samtidig 

inaktive gj.snitt 20 t/dag (inklusiv søvn).

• Mange skåret høyt på indre motivasjon for endring før start. 



Resultat etter 6 mnd.

• Ingen effekt på fysisk aktivitet 

• De minst aktive som fikk tilbud, økte sin 
aktivitet.

• Samlet sett hadde 83% 150 min total 
MVPA per uke.

• Hva forklarte fysisk aktivitet?

• Aktivitetsnivå ved start (pos.sammenheng) 

• Høy utdanning (pos.sammenheng)

• Hvem var 30% som falt ut?

• De med mentale- og muskelskjelett-
utfordringer eller kronisk somatisk 
sykdom, de med høy utdanning og yngre 
falt ut

• …. likt fordelt på begge grupper 



Konklusjon

• Fant ingen effekt på fysisk aktivitet.

• FLSene rekrutterer grupper med lav utdanning/inntekt.

• Mange deltakere var aktive allerede ved start.
• SWA + spørreskjema førte til høy MVPA hos motiverte individer (intervensjonseffekt)

• De med lav utdanning klarte i mindre grad å øke sin aktivitet på tvers av 
begge gruppene
• dvs. de med lav utdanning som fikk FLS tilbud gjorde det ikke bedre enn 

kontrollgruppen

• Sårbare grupper og yngre falt ut av tilbudene. 



Implikasjoner for praksis referanser som støtter konklusjonen

• Befolkningsrettede tiltak har størst effekt på sosiale forskjeller i helse og dermed på folkehelsen i stort. 
WHO,2017, Helsedirektoratet 2018, 

• kun befolkningsrettede tiltak søker å fjerne selve årsaken til uhelse. Rose 1985

• FLSene hjelper tidligere fysisk aktive personer til å gjenvinne FA
• mindre effektive mht. å fremme oppstart og gjennomføring av tilbud for «sårbare grupper». Campbell et al. 2015, Steel et al. 2019 

• Individuelle tiltak som FLS-tilbud må i større grad rettes mot inaktive med sykdom og andre sårbare grupper.
NICE 2014

• Vurdere gradering av veiledningstilbud, se England, Wales og Sverige
• enkle råd (5-10 min), rådgivende samtale (15 min) og individuell veiledning over lengre tid                                     

Socialstyrelsen, 2012

• Skal veiledningen resultere i varig endring og nye vaner, må metoder og teknikker vektlegge utvikling av 
indre motivasjon for endring og styrke evne til selvregulering. 
• Hvilke teknikker har størst endringsskapende kraft? Samdal 2017

• Vi vet lite om hvilke teknikker FLSene bruker i veiledning. Sannsynligvis stor variasjon!
• Det er et stort potensiale i å kartlegge suksessfaktorer på tvers av FLSene og utvikle et grunnlag for beste praksis for 

veiledning Rowley et al. 2019

• Spår krav om 10 min varighet av MVPA forsvinner i nye anbefalinger om fysisk aktivitet
• All aktivitet er bra for helsen. Størst effekt om inaktive er litt mer aktiv Saint-Maurice et al 2018
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Styrkeberegning: 

Hvorfor valgte vi 30 og 20 min/dag?
• Minutter med moderat til høy fysisk aktivitet blant 

normalvektige menn og kvinner = 42.5 min/dag
Helsedirektoratet 2015.Nasjonal kartlegging 2014-2015

• Overvektige menn og kvinner: 37.0 min /dag 
• Differanse fra normal 5.5 min/dag

• Fete menn og kvinner = 28.5 min/dag
• Differanse fra normal 14.0 min/dag

• Differanse fra overvektig 8.5 min/dag

• Etterpåklokskap: 
• Beregnet for lavt dropout og for lav FA



Studiens styrker
• Multisenter RCT av FLS-intervensjoner i klinisk praksis

• Pragmatisk RCT: intervensjoner tilpasset lokale forhold

• Styrkeberegning

• Fysisk aktivitet (objektivt mål for utkomme)



Artikkel 3 Studiens eksterne validitet 

• Mange sa nei til å bli med (selektert gruppe).

• Deltakerne var overraskende fysisk aktive og motiverte ved start
• forklares ved bruk av SWA og spørsmål om helsevaner hos allerede motiverte 

individer (intervensjonseffekt)



Hvorfor fant vi ikke forskjell mellom gruppene?

1. Det var ingen effekt av FLS-tilbudene.

2. En «tak-effekt» av MVPA

3. Effekten var veldig liten
Da kreves et mye større antall deltagere for å få statistisk styrke for å avsløre små forskjeller.

4. Antall deltakere i studien etter 6 mnd var for lavt.



Fysisk aktivitet og helse

• Amerikanske retningslinjer 2008: moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA) bør ha 
minst 10 minutter varighet! Young et al 2018

• 10 minutter MVPA eller all MVPA? (3250 personer) Strath et al 2008 

• Positiv sammenheng mellom all MVPA og BMI/livvidde

• 10 min MVPA mer effektivt for vektnedgang

• All MVPA, 5 min MVPA og 10 MVPA? (4840 personer)

• All aktivitet er bra for helsen. Størst effekt om inaktive er litt mer aktiv. Saint-Maurice et al 

2018

• Spår: Krav om 10 min varighet av MVPA vil forsvinne i nye anbefalinger om fysisk 
aktivitet


