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Abstract  
How to increase general practitioners prescription of physical activity? A qualitative 

study of the effect of the course Exercise is Medicine in two municipalities in Norway. 

Background: The Norwegian Directorate of Health recommends 30 minutes of physical 

activity (PA) daily, but only 20 % of Norwegians meets this recommendation. PA is 

important in preventive medicine and in treatment of illness and disease, and it is essential to 

educate general practitioners (GP) in how to prescribe PA. There is no education for 

Norwegian GPs in how to efficiently do so. A group of volunteering experts therefore 

initiated a course on PA for GPs and held it in two municipalities in Norway. This study 

evaluates the course and explores the barriers of GPs in promoting physical activity.  

 

Methods: A qualitative study design was chosen. A semi-structured interview was conducted 

on seven GPs that participated in the course. The interviews were recorded and transcribed 

with the method slightly modified verbatim mode. Afterwards the text was analysed by 

systematic text condensation. 

  

Results: The GPs were satisfied with the course, but it can be improved with more specific 

guidelines and more time spent on practicing the motivational interview technique. The 

barriers the GPs have are lack of time and motivation, other issues that needs to be dealt with 

under the consultation and difficulties with the follow-up. The barriers the GPs experience 

among their patients are physical obstacles, excuses, lack of motivation and negative 

emotions. The doctors suggest different solutions to the barriers.  

 

Conclusions: The GPs thought the Exercise is Medicine-course was relevant to their practice, 

but it needs improvement, including taking the patient’s barriers into the course and teach 

how to overcome them.  

 

Keywords: Physical activity, general practice, family medicine, barriers, promote physical 

activity, motivational interviewing 
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1 Innledning 

1.1  Aktivitetsnivået i Norge  
Å være fysisk aktiv gir flere helsegevinster (1). Fysisk aktive personer lever lenger og har 

høyere livskvalitet enn fysisk inaktive (2). Fysisk aktive har redusert risiko for å få 

hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, slag, depresjon, overvekt, diabetes type 2 og flere 

kreftsykdommer (3). Selv om de fleste nordmenn vet at fysisk aktivitet er bra for dem, er det 

bare 20 % av voksne nordmenn som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om 30 minutter 

fysisk aktivitet per dag, som er definisjonen av en fysisk aktiv person (1). 60 % av nordmenn 

er delvis aktive og 20 % er inaktive (1). Norge kunne spart 239 milliarder kroner årlig om 

hver nordmann hadde oppfylt kravene for å være fysisk aktiv (1).  

Blant nordmenn med høyere sosioøkonomisk status er det 50 % flere fysisk aktive enn hos 

nordmenn med lavere sosioøkonomisk status (4). 8 av 10 nordmenn besøker fastlegen sin 

minst en gang i løpet av et år, og de med lavere sosioøkonomisk status besøker fastlegen 

oftere (5). Dermed kommer fastleger ofte i kontakt med den gruppen av befolkningen som 

mosjonerer lite og er dermed i en eksepsjonell god posisjon til å kunne påvirke denne 

gruppen.   

1.2 Fysisk aktivitet som forebygging 
I følge World Health Organisation (WHO), fører fysisk inaktivitet til 3,2 millioner dødsfall 

årlig (6). Fysisk inaktivitet er nå på fjerdeplass over ledende risikofaktorer for global 

dødelighet, og utgjør en større risikofaktor enn overvekt og fedme (7). Det vil si at globalt sett 

er det ”farligere” å være fysisk inaktiv enn å være overvektig. WHO estimerer at fysisk 

inaktivitet er hovedårsaken til ca. 30 % av tilfellene av diabetes og iskemiske 

hjertesykdommer og ca. 25 % av alle tilfeller av bryst- og tykktarmskreft (3). Det er potensielt 

mye å hente innenfor forebyggende medisin, ved å øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå. 

Dette har politikerne grepet fatt i, blant annet gjennom Samhandingsreformen som kom i 

2012. Den skal blant annet bidra med mer forebygging og tidlig intervensjon i forhold til 

sykdom.  
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På helsedirektoratets hjemmesider står følgende: “Den som ønsker hjelp til å legge om 

levevaner som kan føre til sykdom, skal få flere tilbud.” (8). Et av disse tilbudene i 

kommunehelsetjenesten er Frisklivssentralene. Ved Frisklivssentraler kan fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, idrettspedagoger og/eller ernæringsfysiologer være ansatt. Sentralene skal 

være et tilbud for personer som har et ønske om å endre levevaner blant annet ved hjelp av 

veiledning i fysisk aktivitet. Fastleger kan henvise pasienter til frisklivssentralene, tilbudet er 

gratis for pasienten og er uavhengig av sykdom og diagnose. Helsedirektoratet anbefaler 

oppstart av frisklivssentraler i alle landets kommuner. I 2013 var det etablert rundt 150 

frisklivssentraler landet over, av totalt ca. 420 kommuner (9). I 2014 startet helsedirektoratet 

en kampanje som heter Dine30. Denne går ut på å få befolkningen til å bevege seg 30 

minutter om dagen. Kampanjen er aktiv på sosiale medier og har flere medspillere blant annet 

frivillige organisasjoner, bransjeforeninger og offentlige aktører (10).  

1.3 Fysisk aktivitet som behandling 
Helsedirektoratet ønsker at fysisk aktivitet ikke bare skal være forebyggende medisin, men 

også en behandling. Direktoratet ønsker at fysisk aktivitet skal være en del av 

hovedbehandlingen ved hypertensjon, ved lette til moderate depresjoner, ved langvarige 

smerter, diabetes mellitus type 2, koronarsykdom, metabolsk syndrom, overvekt og fedme 

(11). Da fysisk aktivitet har en dokumentert effekt ved disse tilstandene, kan det sidestilles 

med annen behandling og bør forsøkes som behandling (11). Det er flere tilstander der fysisk 

aktivitet bør være en del av behandlingen for å bedre pasientens fysiske yteevne, fremme 

livskvalitet og forebygge sekundærfølger av sykdommen. Fysisk aktivitet anbefales som en 

del av behandlingsopplegget ved kreftsykdom, artrose, osteoporose, revmatoid artritt, 

svimmelhet, balanseforstyrrelser, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, angstlidelser, rus- 

og avhengighetslidelser, schizofreni, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom, kronisk 

nyresykdom, hjerneslag, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser i hjertet, perifer karsykdom og mot 

økte lipider i blodet (11). Sykdommene blir ramset opp her for å vise hvor stort spektrum av 

lidelser som har effekt av fysisk aktivitet som behandling. Flere av sykdommene som er blitt 

nevnt er blant de vanligste fastleger møter. Under legestudiet blir det undervist om viktigheten 

av fysisk aktivitet ved flere sykdommer, men legestudiet mangler undervisning og øvelse i 

hvordan utføre en livsstilsintervensjon for å øke pasientens fysiske aktivitetsnivå (12).   
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1.4 Exercise is Medicine - kampanjen 
Exercise is Medicine (EIM) er en (kampanje)organisasjon, dannet av American College of 

Sports Medicine og The American Medical Association.  Målet med EIM er å få leger til å 

vurdere det fysiske aktivitetsnivået hos alle pasientene, samt å få pasientene til å øke andelen 

av fysisk aktivitet i hverdagen. Exercise is Medicine ble lansert i USA i 2007, og nå er det 

over 39 land som er med, deriblant Norge (13).  

Den norske arbeidsgruppen heter Trening er Medisin og er satt sammen av fagfolk fra 

Olympiatoppen, Norges idrettshøyskole, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, 

Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo, Faggruppen for idrettsfysioterapi og Hjelp 24 Nimi. 

Arbeidsgruppen har laget et 6 timers kurs som ble gjennomført i 2 pilotkommuner i 2012. 

Kurset inneholdt foredrag av spesialister innenfor forskjellige fagfelt, blant annet 

treningsfysiologi og treningspsykologi og en innføring i mini-struktur teknikk. Mini-struktur 

teknikken tar utgangspunkt i teorien bak Motivasjons Intervju, som er en samtaleteknikk der 

man jobber for å styrke pasientens egen motivasjon, samt får frem ambivalens knyttet opp 

mot livsstilsendringer. Målet med kurset er å øke fastlegenes bruk av fysisk aktivitet i 

behandlingen av pasienter og dermed også bidra til å øke andelen fysisk aktive i Norge. 

Arbeidsgruppen har som mål at kurset videreutvikles til et to dagers emnekurs som kan bli et 

valgfritt evt obligatorisk emne ved spesialisering i allmennmedisin.   

1.5 Oppgavevalget 
Kurset Trening er medisin ønsker å undervise legene i hvordan de på best mulig måte kan 

møte utfordringene ved fysisk aktivitetsveiledning i sin praksis. Siden kurset er helt nytt, er 

det behov for en evaluering for å kunne videreutvikle og forbedre kurset. Utfordringer og 

hindringer hos pasient og lege i forhold til bruk av treningsveiledning overfor pasienter i 

allmennpraksis må kartlegges. Denne prosjektoppgaven skal, ved å belyse hindringer, mulige 

løsninger på hindringene og evaluere kurset til Trening er medisin, peke på hvordan man kan 

få fastleger til å øke bruken av fysisk aktivitet i sin praksis. Resultatene i denne oppgaven skal 

brukes av Trening er Medisin til å videreutvikle og forbedre kurset. Problemstillingen er: 

”Hvordan øke fastlegers forskrivning av fysisk aktivitet?”- En kvalitativ studie av effekten av 

kurset ”Trening er medisin” i to pilotkommuner. 
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2 Metode 

2.1 Introduksjon av studiedesign og metode 
Studiedesignet jeg har valgt for å finne svar på min problemstilling er kvalitativ metode. Dette 

fordi kvalitativ metode er best egnet for mitt formål med oppgaven; å få frem fastlegenes egne 

perspektiv og erfaringer. Jeg har hentet inspirasjon til utførelsen av studien fra boken 

Kvalitative metoder i medisinsk forskning av Kirsti Malterud (14). 

Jeg utførte semistrukturerte intervju av 7 frivillige leger som deltok i pilotkurset. Studien er 

derfor en tverrgående analyse, der informasjon hentes inn fra flere informasjonskilder. 

Spørsmål ble forberedt før intervjuene. Under intervjuene brukte jeg spørsmålene, men det 

var også rom for andre temaer som kunne dukke opp.  De 7 intervjuene varte fra 11 til 22 

minutter, og alle intervjuene ble tatt opp. Etter alle intervjuene transkriberte jeg alt materialet 

skriftlig ved hjelp av slightly modified verbatim mode (9). Dette betyr at under nedskrivingen 

av teksten redigerte jeg bort noe, for eksempel tok jeg bort ”ehhh” og setninger som blir 

startet på men ikke fullført og dermed ikke har noen mening i seg. Etter transkripsjonen satt 

jeg igjen med mitt råmateriale; 20 sider tekst. Råmaterialet skulle deretter analyseres. Jeg 

brukte metoden Systematisk tekstkondensering (9). Systematisk tekstkondensering er delt inn i 

4 trinn:  

1) Danne et helhetsinntrykk 

2) Meningsdannende enheter 

3) Abstrahere de meningsdannende enhetene  

4) Sammenfatningen 

2.2 Danne et helhetsinntrykk 
Jeg leste igjennom hele råmaterialet. Underveis vurderte jeg mulige temaer, men beholdt 

fugleperspektivet og gjorde ingen systematisering. Etter at jeg var ferdig med å lese 

råmaterialet oppsummerte jeg mine refleksjoner, og skrev ned noen midlertidige temaer som 

var relevante i forhold til problemstillingen. Jeg kom frem til 4 temaer: Kurset, Hindringer, 
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Løsninger på hindringer og Samfunnsmessige faktorer. Etter dette så jeg på materialet en 

gang til for å se hva som kunne føres inn under hvert tema.  

2.3 Meningsdannende enheter  
I trinn 2 av analysen plukket jeg ut de delene av teksten som hadde relevant mening for min 

problemstilling. Samtidig vurderte jeg under hvilket av mine 4 temaer delene passet under. De 

delene av teksten jeg merket som relevant, dannet de meningsdannende enhetene. Deretter 

gjennomgikk jeg systematisk hver linje i råmaterialet for å se under hvilket tema de relevante 

delene kunne passe innunder. Jeg hadde nå startet på systematiseringen; denne delen av 

prosessen kalles koding. Ved arbeidet med kodene identifiserer jeg de meningsbærende 

delene i mitt råmateriale. Kodingen er en systematisk dekontekstualisering, det vil si at jeg tar 

ut deler av teksten fra sin sammenheng for å så sette disse sammen med andre deler av teksten 

som sier noe om det samme temaet. Jeg hadde alltid en kopi av råmaterialet i sin opprinnelige 

form. Mine opprinnelige 4 temaer var nå blitt til 4 kodegrupper.  

2.4 Abstrahere de meningsdannende enhetene 
Jeg tok for meg mine 4 kodegrupper: Kurset, Hindringer, Løsninger på hindringer og 

Samfunnsmessige faktorer. Jeg dannet meg et overblikk; jeg så på om det var noen av 

kodegruppene som var veldig store eller veldig små, og jeg vurderte tematikken i 

kodegruppene. Jeg bestemte meg derfor for å dele opp kodegruppen Hindringer i to; 

hindringer som finnes hos pasienten i følge legen, og hindringer legene opplever hos seg selv. 

Jeg delte også opp kodegruppen Løsninger på samme måte: løsninger på hindringer hos 

pasienten og løsninger på hindringer hos legen. Dermed satt jeg igjen med 6 kodegrupper: 

Kurset, Hindringer hos pasienten, Hindringer hos legen, Løsninger på hindringer hos 

pasienten, Løsninger på hindringer hos legen og Samfunnsmessige faktorer.  

Råmaterialet var nå blitt selektivt dekontekstualisert og sortert inn i kodegrupper. Hver 

kodegruppe delte jeg så inn i flere subgrupper:  

•  Kurset 

o Generelt 

o Forbedringspotensial.      

• Hindringer hos pasienten  
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o Fysiske hindringer  

o Unnskyldninger og umotiverte pasienter 

o Negative følelser 

• Løsninger på hindringer hos pasientene  

o Fysiske hindringer 

o Unnskyldninger og umotiverte pasienter 

o Negative følelser.  

• Hindringer hos legen 

o Travel hverdag 

o Legens Motivasjon 

o Oppfølgingen 

• Løsninger på hindringer hos legen 

o Travel hverdag  

o Legens motivasjon 

o Oppfølging. 

•  Samfunnsmessige faktorer 

o Barn og unge 

o Tilgjengelighet 

o Gratis treningstilbud 

Hver subgruppe representerte en analyseenhet. Jeg tok for meg en analyseenhet om gangen og 

analyserte den. Det gjorde jeg ved å lage et kondensat, som er et kunstig sitat, der innholdet i 

subgruppen er fortettet. Kondensatet er satt sammen av meg, men er dannet av de 

meningsbærende enhetene subgruppen. På dette trinnet i prosessen skrev jeg legenes uttalelser 

i jeg-form, for å minne meg om at min oppgave representerer legenes uttalelser. Kondensatet 

skrev jeg så nært som mulig den måten legene uttrykte seg under intervjuet. Kondenseringen 

blir dermed en tekst som har i seg summen av det legene samlet har sagt om temaet i hver 

subgruppe.  

2.5 Sammenfatningen 
Dette var siste trinn i analysen. Jeg satte delene sammen igjen og rekontekstualiserte 

materialet mitt. Først sammenfattet jeg kunnskapen i hver subgruppe og kodegruppe. 

Sammenfatningen gjorde jeg ved at jeg dannet en analytisk tekst per subgruppe med 
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fundamentet i kondenseringen. På dette trinnet i analysen brukte jeg tredjepersons-form, fordi 

jeg som forfatter skal her være en gjenforteller. Sluttresultatet i dette trinnet er resultatene i 

min kvalitative studie. Jeg vurderte resultatet opp mot råmaterialet, jeg gjorde dermed en 

rekontekstualisering. Jeg tok fram den opprinnelige transkripsjonen av intervjuene, og lette 

etter utsagn som motsa konklusjonene i resultatene. Jeg vurderte også om noen av legene sine 

stemmer ble mindre hørt enn andre. Jeg vurderte subgruppene, og fant ut at jeg heller ville ha 

hindringene og løsningene plassert etter hverandre. Til slutt vurderte jeg funnene mine opp 

mot problemstillingen, og fant ut at delen om samfunnsmessige faktorer ikke var relevant for 

det jeg ville finne ut, derfor ble denne delen tatt bort. Dermed endte resultatene i følgende 

grupper:  

• Kurset:  
o Generelt  
o Forbedringspotensial 

• Legen  

o Travel hverdag 

o Løsninger på travel hverdag  

o Lite motivasjon hos legen og mini-struktur teknikken 

o Løsninger på lite motivasjon hos legen og mini-struktur teknikken 

o Vanskeligheter med oppfølgningen  

o Løsninger på vanskeligheter med oppfølgningen  

• Legens perspektiv på pasientens hindringer  

o Kroppslige hindringer  

o Legenes forslag til løsninger på kroppslige hindringer 

o Unnskyldninger og umotiverte pasienter 

o Legenes forslag på løsninger på unnskyldninger og umotiverte pasienter  

o Pasientens negative følelser  

o Legenes forslag til løsninger på pasientens negative følelser      
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3 Resultater 

3.1 Kurset 

 Generelt 3.1.1

Legene beskriver kurset som et bra kurs, inspirerende og nyttig. De fleste legene var 

fornøyde. Før kurset tenkte noen av legene at det ville bli et bra kurs, og disse forventningene 

ble innfridd hos dem. Legene vet ikke om de bruker mer fysisk aktivitet i behandling av 

pasienter etter kurset. De sier det er vanskelig å vurdere, blant annet fordi de også var opptatt 

av å bruke det før kurset. Legene rangerer kurset som relevant for sin praksis. Legene var 

enige om at kursinnholdet, teorien om fysisk aktivitet som behandling er viktig ved flere 

forskjellige sykdomstilstander.  

Legene synes det var bra å få en bevisstgjøring rundt temaet, og legene opplevde at de ble mer 

motivert av kurset til å bruke treningsveiledning i praksisen sin. Legene mener at kurset hadde 

dyktige foredragsholdere og godt faglig innhold. Det er de konkrete tipsene legene opplyser at 

de husker best etterpå Legene skryter av foredraget til psykologen. De verdsatte høyt delen 

med hvordan man skal motivere pasientene. Flere sier at motiveringsdelen var det mest 

interessante ved kurset, og legene forteller at de gjerne skulle hatt enda mer av dette. Legene 

fikk utdelt skriftlig materiale i forbindelse med kurset. Dette har flere av legene benyttet seg 

av, spesielt arkene med spesifikke treningsforslag som de har gitt ut til pasientene (se 

vedlegg). Noen av legene likte å få vite de spesifikke tallene på hvor mye reduksjon i 

morbiditet det ble ved et visst antall minutter fysisk aktivitet per uke, og opplyser at de bruker 

dette i praksisen for å motivere pasienter:  

”Alle vet det er bra å trene, men det å kunne være konkret og spesifikk på hvor mye friskere 

man blir av trening, det gjør det lettere å motivere pasientene.”  

 Forbedringspotensial 3.1.2

Legene opplevde at det var mye bakgrunnsinformasjon i kurset om fysisk aktivitet som de 

allerede var godt kjent med, og at denne delen av kurset kan kortes ned. Legene sier de ikke 

trenger å bli overbevist om at fysisk aktivitet er bra for pasientene sine, det vet de allerede. De 
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hadde også ønsket enda mer konkretisering i forhold til hva man kan gjøre, som f.eks. 

skriftlige retningslinjer. Mot slutten av kurset savnet legene en kort oppsummering av 

essensen av kurset. Av kursmaterialet er det treningsdagboken (en A5 bok på flere sider) som 

legene mener bør forbedres. Den oppfattes som altfor omfattende, og bidrar til nye nederlag 

for pasientene når de ikke greier å fylle den ut eller glemmer å ta den med på konsultasjonen 

mener legene. Den må forenkles, og legene har flere forslag til hvordan; lage en app på 

telefonen, ha den som et A4-ark, eller gjøre den enkel og så liten at den passer i lommeboken. 

3.2 Legen 

 Travel hverdag  3.2.1

Legene forteller om en travel hverdag, der det kan være for dårlig tid til å vektlegge 

treningsveiledning. De har tidspress, og pasienten kommer med andre problemstillinger som 

man må ta tak i først, f.eks sår hals eller vond rygg. Når disse problemstillingene er tatt hånd 

om og undersøkt, er ofte timen over uten at legene har fått tatt tak i aktivitetsnivået til 

pasienten. Pasienten har ofte noe viktigere å prate med legen om, det blir mer fokus på klager 

og smerter enn på helsefremmende tiltak som fysisk aktivitet.  

”Pasientene kommer jo til oss når de er syke- og ikke når de er friske og vil forbli friske”  

sier legene. Det er ofte vanskelig for legene å skifte fokus til helsefremmende tiltak fordi 

klagen tar så stor plass. Legene forteller:  

”Ofte tenker ikke pasienten eller legen at fysisk aktivitet er første punkt på agendaen, enda 

det kanskje er underliggende i fryktelig mye av det vi gjør.” 

 Løsninger på en travel hverdag  3.2.2

Om legen har dårlig tid, eller at timen plutselig har gått uten at man har fått snakket om fysisk 

aktivitet, er det en god løsning å sette opp en ny time, der bare fysisk aktivitet er på agendaen 

sier legene. Da sier legene det er viktig å si til pasientene: Jeg tror mye av dine plager henger 

sammen med din livsstil, hva sier du om at vi setter opp en ny time der vi kan se nærmere på 

det sammen? Det er også et tips fra legene om å spørre pasientene under hver konsultasjon om 
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hvordan det går med mosjonen/treningen, selv om pasientene kommer med noe helt annet. 

Legene forklarer at pasientene på den måten blir mer bevisste på aktivitetsnivået sitt. 

 Lite motivasjon hos legen og mini-struktur teknikken 3.2.3

Legene forteller at de også som alle andre mennesker, har gode og dårlige dager. På dårlige 

dager orker de ikke de lille ekstra. Legene sier de må ha overskudd og være motivert for å 

orke å sette i gang. Noen pasienter har svært lite motivasjon og er motvillige til å øke 

aktivitetsnivået i hverdagen, forteller legene. Når dette skjer, forteller legene at det kan det 

være ekstra vanskelig å selv finne motivasjon for å sette i gang treningsveiledning, fordi det 

føles som en enorm oppgave å starte på. Dårlig motivasjonen hos pasienten smitter over på 

legen, og gjør at legen ikke orker å ta tak i det under konsultasjonen: 

 ”Det kan føles som å flytte fjell!”  

Forteller legene. Og legene forteller at når det er så mye motstand hos pasientene, hjelper det 

ikke å mase. Noen av legene forteller at de synes det var vanskelig å beherske mini-struktur 

intervjuteknikken.  

 Løsninger på lite motivasjon hos legen og mini-struktur 3.2.4
teknikken 

Legene forteller at de må være interessert i å gjøre det lille ekstra, og her forteller de fleste at 

kurset fungerte som en ekstra motivator for å orke å yte litt mer i forhold til 

treningsveiledning i sin praksis. Det er lettere for legene å motivere både seg selv og 

pasientene om de bruker mini-struktur teknikken. Legene synes mini-struktur teknikken var 

utbytterikt og gjør det lettere å hjelpe pasienter. De opplever at dette er nøkkelen for å lykkes i 

å få pasienter til å være mer i aktivitet. Flere av legene ønsker å få mer trening i 

intervjuteknikken for å mestre denne bedre. Et forslag fra en lege er å øve på dette ved å lage 

det som en smågruppeaktivitet. Dermed forplikter legene seg, og det kan bli en ekstra 

motivasjonskilde. Legene poengterer at det også er viktig å bruke de riktige ordene ovenfor 

pasientene; bruke livsstilsendring i stedet for slanking, bruke fysisk aktivitet eller mosjon i 

stedet for trening. Dette fordi legene mener mange pasienter har negative assosiasjoner til 

ordene slanking og trening. Legene opplever det som en spennende og morsom rolle å finne 

hindringene hos pasienten, for så å finne løsninger og mål. 
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 Vanskeligheter med oppfølgingen 3.2.5

Legene forteller at det er vanskelig å følge opp pasientene, legene har ikke kapasitet til å 

huske hvilke pasienter de har satt i gang på treningsopplegg, og når pasienten selv ikke tar det 

opp, blir det ofte glemt under konsultasjonen. Det kan også være vanskelig med 

oppfølgningen om opplegget ikke har gått så bra for pasienten.  

 Løsninger på vanskeligheter med oppfølgingen 3.2.6

Fastlegene skal følge opp de pasietnene de har satt i gang med treningsveiledning på. Dette 

kan være vanskelig, og et forslag fra legene for å gjøre oppfølgningen lettere, er å ha en 

påminner i journalen som popper opp på dataen når pasienten har time.  

I forbindelse med oppfølgingen av pasienter som er satt på opplegget, sier en lege:  

”Det er viktig å heie på suksess og ikke fordype seg i fiasko.”  

Et eksempel er at om en inaktiv pasient har satt seg mål om å være i fysisk aktivitet 3 ganger i 

uken, men ved oppfølgning hos fastlegen har pasienten bare har klart å være aktiv 2 ganger i 

uken, da sier legene at man må likevel formidle det til pasienten som en seier, fordi pasienten 

har klart å øke aktivitetsnivået sitt, selv om målet ikke er helt nådd enda. 

3.3 Legenes perspektiv på pasienters hindringer 

 Kroppslige hindringer 3.3.1

Fastlegene møter ofte kroppslige hindringer hos pasientene som hindrer pasientene i å være 

fysisk aktive, slik som vonde knær, belastningsskader eller overvekt.  

 Legenes forslag til løsninger på kroppslige hindringer 3.3.2

Ved fysiske hindringer sier legene at det er det viktig å være kreativ med tanke på hvordan 

pasienten kan være aktive og finne alternative aktivitetsmetoder, som f.eks å svømme eller 

sykle ved vonde knær. I slike situasjoner er det også flere av fastlegene som henviser til 

fysioterapeuter.   
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 Unnskyldninger og umotiverte pasienter 3.3.3

Pasientene har ofte unnskyldninger på hvorfor de er inaktive. Legene forteller at den vanligste 

unnskyldningen hos pasienten er at de sier de ikke har tid. Når legene spør videre rundt det 

temaet, kommer de frem til dette:  

”Det er vel egentlig de færreste av oss som har så lite tid, det handler mer om prioritering av 

mosjon eller ikke.”  

Andre vanlige unnskyldninger er at pasientene synes fysisk aktivitet er kjedelig, eller at de har 

satt det på vent til etter de er ferdig med noe annet, som f.eks små barn hjemme, jobben eller 

sommerferien. En lege sier: 

”For mennesker er ikke nødvendigvis liv og lære knyttet så tett opp mot hverandre, selv om 

man vet hva som er rett å gjøre, så gjør man det nødvendigvis ikke likevel.”  

Alle legene har opplevd pasienter som er umotiverte; her varierer det fra de totalt 

uimottagelige og resistente pasientene, til de som bare trenger et siste lite dytt fra legen for å 

starte med fysisk aktivitet.  

 Legenes forslag til løsninger på unnskyldninger og umotiverte 3.3.4
pasienter 

For å få bukt med unnskyldningene til pasientene, forteller legene at de må hjelpe pasientene i 

å prioritere og planlegge aktivitet i hverdagen. Et forslag fra legene er at pasientene har en 

avtale med en gruppe der man trener sammen: 

 ”De trenger et stimulerende miljø, gjerne sammen med andre mennesker slik at det blir 

lystbetont, hyggelig og en god opplevelse. Da er det større sannsynlighet for at de fortsetter 

med treningen og at det blir en god vane.”  

Andre forslag er at de setter seg et treningsmål tilpasset hvor aktiv pasienten er; alt fra å gå en 

spesifikk runde på under 30 minutter til å melde seg på et løp. Det er også viktig å 

konkretisere treningen, legge det inn som et møte i sin hverdagskalender og alltid gå på det 

møtet. 

 ”Vi må være konkrete og spesifikke med mosjonsråd ovenfor pasientene, og alltid ta 

utgangspunkt i pasientens ståsted og møte pasienten på det nivået de er på.”  
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sier legene. 

Legene forteller at for de pasientene som bare trenger et lite dytt, fungerer det veldig fint med 

de konkrete tipsene fra kurset, mens for den resistente, umotiverte pasienten er det 

vanskeligere. Hos de pasientene som motsetter seg trening, der kan det være at en annen lege 

klarer å motivere pasienten. Det er også flere leger som bruker aktiv problemløsning sammen 

med pasienten. Andre tips fra legene er motivasjonshjelpemidler som skritteller, 

treningsapplikasjon på smarttelefonen, gruppetrening, og konkrete treningsmål. I kurset lærte 

legene om mini-struktur teknikken. Denne teknikken verdsetter legene høyt for å motivere 

pasientene sine.  

 Pasientens negative følelser 3.3.5

Legene opplever at pasientene ofte presenterer en mislykkethetsfølelse. Legene forteller om 

pasienter som tidligere har forsøkt å øke mengden fysisk aktivitet, men at de da har 

overvurdert sin egen kapasitet, satt for høye mål, for så å mislykkes. Det at pasientene har 

prøvd og mislyktes, gjør at de forventer å mislykkes igjen ved neste forsøk forteller legene. 

Legene opplever at det er vanskeligere for pasienten å bli motivert for hvert nye forsøk, og det 

er vanskeligere for legen å motivere pasienten når de har opplevd slike nederlag. 

Legene forteller at det er mange utrente og/eller overvektige pasienter som føler at de ikke 

passer inn på de vanlige stedene hvor det drives med fysisk aktivitet og dermed unngår 

stedene.  Legene forteller at pasientene føler de ikke passer inn på treningsstudio, fordi de 

tenker at alle de som er der er godt trente med slanke kropper. Et annet eksempel legene tar 

frem er svømmehallen: For noen pasienter som ikke er komfortable med å ha på seg badetøy, 

blir er det en stor utfordring. Mens for andre pasienter kan utfordringen være den de møter når 

de må se seg selv i badetøy, og blir konfrontert med sine tanker om at man tror man er 

slankere enn det man egentlig er. 

 Legenes forslag til løsninger på pasientens negative følelser 3.3.6

For å få bukt med mislykkethetsfølelsen, poengterer legene at det også er viktig å ta tak i 

pasientene om de blir altfor ambisiøse med treningen:  

”Vi må bremse pasientene om de setter mål som er langt over deres evne, fordi dette bare 

leder til nederlag når de ikke klarer å gjennomføre det.”  
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Legene forteller videre:  

”Det handler om å lete etter hva som er mulig for den enkelte, og legge listen så lav som 

mulig, slik at pasientene ikke har noe annet valg enn å småsubbe over.”  

Legene er opptatt av at det er viktig å skape minst mulig avstand mellom pasienten og det å 

drive med fysisk aktivitet. Legene sier det er fordi avstand skaper en følelse av å ikke passe 

inn, og dermed en høyere terskel for å komme i gang med mosjoneringen. Legene forteller 

følgende: 

”Pasientene må få eierskap til det kursmaterialet legene deler ut, derfor er det viktig at det 

ikke er tynne og perfekte mennesker på kursmaterialet. Alt som skaper avstand og som gjør at 

folk tenker: ”Jeg er ikke sånn”, det må bort.”  

”Det må ikke være uttrykt slik at det ser ut som at det er de perfekte spreke og tynne 

menneskene som skal vise resten veien. For det skal være pasientens vei, og sammen skal vi 

hjelpe pasienten å finne den veien som passer. ”  

Det er også viktig at det ikke blir en avstand mellom legen og pasienten; ofte er legen en 

sprek og frisk person, og den som kommer til legen er ikke det. Legene sier at det derfor er 

viktig å vise at man alltid er på samme side som pasienten. Legene mener også at 

Frisklivssentralene er en arena der pasientene vil ha mindre følelse av ikke å passe inn, da det 

er et lavterskeltilbud der de kan møte flere i samme situasjon som dem selv. 
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4 Diskusjon 

Denne prosjektoppgaven skal belyse hvordan man kan få fastleger til å øke bruken av fysisk 

aktivitet ved evaluering av kurset Trening er medisin, og å se på hvilke hindringer fastleger 

møter i sin hverdag og mulige løsninger på disse hindringene. 

4.1 Oppsummering av resultatene 
Fastlegene mente kurset var relevant og bra, men at kurset har forbedringspotensial. Blant 

annet ønsker de at det blir mer tid til øving på bekostning av tid avsatt til  

bakgrunnsinformasjon. Legene ønsker mer konkrete treningsveiledningstips og en 

oppsummering på slutten av kurset. Legene opplever at pasientens hindringer mot å komme i 

gang med fysisk aktivitet er kroppslige barrierer, unnskyldninger, lite motivasjon og negative 

følelser rundt det å utøve fysisk aktivitet. Legene tok opp flere mulige løsninger på disse 

problemene. Legene fortale også om sine egne hindringer for å treningsveilede pasienter. Av 

hindringene var det lite tid som ble oppfattet som den største av legene. Andre hindringer var 

at pasienten hadde andre problemstillinger å ta opp med legen, legens dagsform og 

motivasjon, og oppfølgningen av pasienter som legene allerede hadde hatt en 

treningsveilendingstime med. Legene presenterte også mulig løsninger på sine egne barrierer. 

4.2 Diskusjon rundt resultatene 

 Kursing av leger 4.2.1

Legene sier kurset var inspirerende og de fikk mer motivasjon til å bruke treningsveiledning i 

sin praksis av å ha vært på kurset. Dette støttes i forskning fra Danmark, der det viser seg at 

oddsen for at en pasient skulle få veiledning i fysisk aktivitet økte i tilfeller der allmennlegen 

hadde vært på kurs i promotering av fysisk aktivitet (15). Dette viser at det er viktig å tilby 

norske allmennleger et kurs i fysisk aktivitetsveiledning.  

Resultatene viser at fastlegene som ble intervjuet er godt kjent med godene av fysisk aktivitet, 

men ønsker mer trening og veiledning for å bli bedre på treningsveiledning av pasienter. Dette 

stemmer overens med funn fra svensk forskning, der allmennleger forteller at det under 

legeutdannelsen ble undervist i at fysisk aktivitet er god behandling ved flere sykdommer, 
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men at legene ikke fikk undervisning i hvordan forskrive fysisk aktivitet til pasienter (12). Det 

er ikke bare i Skandinavia vi ser denne tendensen, det er gjennomgående i internasjonal 

forskning at det er lite utdanning av legestudenter (og dermed leger) i hvordan forskrive 

fysisk aktivitet (16-18). 

Hva er grunnen til at det ikke er mer satsning på utdanning innenfor fysisk 

aktivitetsveiledning hos leger? En mulig forklaring kan være at fysisk aktivitetsveiledning har 

lav status. Da Exercise is medicine ble introdusert i USA, var ett av deres hovedmål å heve 

statusen til fysisk aktivitetsveiledning i primærhelsetjenesten (19). En annen årsak kan være at 

man tror at fysisk aktivitetsveiledning ikke er effektivt nok i forhold til innsatsen som legges 

ned. Forskning viser at promotering av fysisk aktivitet i primærhelsetjenesten øker 

pasientenes fysiske aktivitetsnivå signifikant (20).  Fysisk aktivitetsveiledning har number 

needed to treat (NNT) på 12, det vil si for at en pasient skal gå fra å være inaktiv til aktiv over 

12 mnd, må 12 stykker veiledes (20). Dette er gode tall sammenliknet med effekten av for 

eksempel røykeslutt som har NNT på 50-120 (21), som betyr at om en pasient skal slutte å 

røyke, må 50-120 røykende pasienter veiledes. Noen kan innvende at det er dyrt for skolene å 

gi medisinstudentene opplæring i treningsveiledning, fordi studentene trenger veiledning og 

rettledning av erfarne leger på området over en lengre periode. Oppsummering av forskningen 

som er blitt gjort på om det er effektivt med utdanning av medisinstudenter i fysisk 

aktivitetsveiledning, har konkludert med at det er effektivt, men med en liten reservering fordi 

det er få og heterogene studier denne konklusjonen er basert på (22). Studien tar frem at det er 

forskjellig måter å undervise på og det mangler enighet om hvilken måte som er best. Her 

trengs det mer forskning med målbar effekt av treningsveiledning i kontroll- og 

intervensjonsgruppe. 

De som sitter i Trening er medisin- gruppen i Norge jobber frivillig. Om det er slik at man er 

avhengig av engasjerte frivillige for å få startet opp kursing av leger i treningsveiledning, da 

er det ikke rart at det er og også vil forbli en høy andel leger som ikke har deltatt på et slikt 

kurs. Trening er medisin-gruppen har også jobbet for å få kurset inn på medisinstudiene i 

Norge. I den nye reformen av medisinstudiet i Oslo er det nå innført en teoriforelesning på 45 

min om Trening er Medisin. Dette kan forhåpentlig være et bidrag i kampen for en bedre 

folkehelse i Norge, men det er fortsatt ingen øving i hvordan gi treningsveiledning i 

medisinstudiet i Oslo. I USA har de startet opp med integrering av Exercise is Medicine i 

medisinutdanningen ved Universitetet i Greenville, South Carolina (23). Denne integreringen 



 
 

17 

består av blant annet øving i å utføre treningsveiledning og atferdsstrategier på pasienter og i 

å promotere legestudentens personlige helse. Det viser seg at om legen selv følger de samme 

rådene som han/hun gir til sine pasienter om fysisk aktivitet gir legene bedre 

treningsveiledning og mer motivasjon til pasientene sine (24). Kanskje integrering av Trening 

er medisin er veien å gå for medisinutdanningen i Norge også? 

Det trengs øving for å bli god på treningsveiledning. I resultatene i denne oppgaven kommer 

det frem et forslag om å lage en smågruppe der deltagerne kan øve på kursinnholdet. Dette er 

en god ide, fordi legene da får noe igjen for øvingen (i form av smågruppetimer til 

spesialiseringen/fornying av spesialisering) og de blir flinkere i treningsveiledning. 

Kursutviklerne bør ta med seg dette forslaget videre.  

 Legenes egne hindringer 4.2.2

Resultatene viser at legenes største hindring mot å drive treningsveiledning er at de har lite tid 

i en travel hverdag. Andre hindringer er som følger: Fastlegene har for lite øvelse i 

treningsveiledning og i mini-struktur teknikken. Ved umotiverte pasienter sliter legene med 

sin egen motivasjon. Pasienten presenterer i mange tilfeller andre problemstillinger under 

konsultasjonen som opptar tiden slik at det ikke blir tid til treningsveiledning i tillegg, og når 

man har startet med treningsveiledning på en pasient så er det vanskelig å følge opp pasienten. 

Disse hindringene har man også funnet i internasjonal forskning. En systematisk 

oversiktsartikkel viser at den viktigste hindringen er at allmennlegen opplever at det er for lite 

tid til fysisk aktivitetsveiledning (18). På andreplass kommer fastlegenes manglende 

kunnskap om eller øving i fysisk aktivitetsveiledning, og på tredjeplass ligger manglende 

suksess i å klare å forandre pasientenes atferd (18). Oversiktsartikkelen trakk også frem andre 

hindringer; at fysisk aktivitetsrådgivning ikke var en prioritet hos fastlegene under 

konsultasjonen og legens opplevelse av mangel på retningslinjer i forskrivning av fysisk 

aktivitet (18). Fastlegene i denne oppgaven har også etterlyst slike klare retningslinjer. Dette 

viser at ifølge funnene i denne oppgaven, møter de intervjuede allmennlegene samme 

utfordringer som allmennleger internasjonalt.  
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 Legenes perspektiv på hindringer hos pasientene 4.2.3

De vanligste hindringene fastlegene opplever at pasientene har er pasientenes kroppslige 

hindringer, umotiverte pasienter med unnskyldninger som for lite tid, at det er kjedelig og at 

pasienten presenterte negative følelser rundt det å drive fysisk aktivitet. Internasjonal 

forskning viser at følgende hindringer er vanlige; for lite tid, lite motivasjon, hindringer på 

grunn av sykdom eller aldring og at pasienten hadde for lite profesjonell veiledning (27, 28), 

hvilket stemmer godt overens med funnene i denne oppgaven.  

Det er vanlig at pasienten presenterer unnskyldninger for hvorfor han/hun ikke er fysisk aktiv. 

Legene prøver å finne ut hva som ligger bakenfor unnskyldningene. Legene sier at de færreste 

av oss ikke har tid til fysisk aktivitet, men at det handler om prioritering. Hva som gjør at 

pasientene ikke prioriterer fysisk aktivitet i hverdagen, kan ha flere årsaker. Sannsynlig 

bunner det i lite motivasjon til å drive med fysisk aktivitet. Dersom pasienten hadde hatt 

motivasjon til å drive med fysisk aktivitet, ville det naturlig stått høyere opp på 

prioriteringslisten. Løsningene legene presenterer på unnskyldninger er de samme løsningene 

som kan brukes på umotiverte pasienter. Dette viser igjen fastlegens behov for kursing i 

atferdsendring og øving på mini-struktur teknikken.  

 Håndtering av lite motiverte pasienter 4.2.4

Det ble tatt opp av flere fastleger at de ønsket mer trening i mini-struktur teknikken. Mini-

struktur teknikken er bygget på teorien fra teknikken Motiverende intervju, men i et mindre 

omfattende format. Noen av legene nevnte mini-struktur teknikken som nøkkelen til å få 

pasientene til å endre atferd, og som et viktig verktøy ved umotiverte pasienter. Motiverende 

intervju har generelt statistisk signifikant effekt på atferdsendring, og enda bedre effekt på å 

endre en sederende livsstil (25). 

Når mennesker går igjennom endring, er det 6 forskjellige stadier tankene går igjennom. Dette 

kalles Endringsprosessen og er basert på teorien til Prochaska og DiClementes (26). Stadiene 

er føroverveielse, overveielse, forberedelser, handlingsfase, vedlikeholdsfase og tilbakefall. I 

føroverveielsesfasen er ikke en atferdsendring i tankene til pasienten. Det er da begrenset hvor 

mye legen kan gjøre for å påvirke endring. Det anbefales i dette stadiet at legen gir tilpasset 

informasjon til pasienten. I overveielsesfasen er det mer for legen å ta tak i; i denne fasen 

vurderer pasienten om han/hun skal gjennomføre en endring. Her kan legen kartlegge 
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ambivalensen, motivasjonen, når endring skal skje og hvordan. Dette kan gjøres ved å bruke 

teknikken Motiverende intervju eller liknende teknikker som mini-struktur teknikken. I de 

resterende fasene er fastlegens rolle å hjelpe til og støtte pasienten i endringsprosessen.  

Fastlegene sier de har møtt et vidt spekter av umotiverte pasienter; fra de totalt uimottagelige 

(føroverveielsesfasen) til de som trenger et lite dytt (overveielsesfasen). I møte med 

umotiverte pasienter er det viktig for allmennlegen å vite i hvilken fase pasienten er, for å 

møte pasienten på en riktig måte. Det er unødvendig for fastlegen å bruke opp sin egen energi 

og motivasjon på en pasient som er i føroverveielsesfasen, da pasienten i den fasen bare bør 

ha tilpasset informasjon. Hvis fastlegene ikke følger endringsprosessens faser og bruker mye 

tid på en pasient i føroverveielsesfasen, kommer det til å tære på fastlegenes motivasjon for å 

drive treningsveiledning når det gir dårlige resultater hos pasienten. Fastlegene vil oppnå 

mindre suksess ved treningsveiledning, som igjen vil gjøre at fastlegene gir mindre 

treningsveilending senere (29). Det er derfor viktig at allmennlegene er godt informert om 

denne endringsprosessen, og klarer å identifisere i hvilken fase pasienten er for å sikre god 

treningsveiledning der det har suksess, både for pasientens skyld og for legens motivasjon til 

videre treningsveiledning.  

Legene presenterer selv mulige løsninger ved umotiverte pasienter. Legene er da opptatt av 

muligheten for å ha et stimulerende miljø, møte andre å trene sammen med, sette treningsmål 

og bruke motivasjonshjelpemidler som lapp i lommeboken til logging av økter, skritteller 

eller treningsapp. Disse motivasjonshjelpemidlene kan heller kunne brukes enn 

treningsdagboken som ble utlevert på kurset, da legene hadde dårlig erfaring med dagboken. 

For inaktive pasienter, viser forskning at skrittellere øker oppmerksomheten rundt hvor lite 

pasienter faktisk beveger seg (30). Skrittelleren kan hjelpe pasientene med å sette mål om 

hvor mye de ønsker å bevege seg, og skrittelleren kan dermed bli en motivator for å bli mer 

aktiv (30). En treningsapp har potensiale til å være en motivator for pasientene, samt at det 

kan oppstå en kaskadeeffekt hos pasientens nærmeste slik at de også tar i bruk treningsappen 

(31). Trening er medisin gruppen, eller eventuelt hovedkontoret for Exercise is medicine 

(EiM) bør vurdere mulighetene for utvikling av en EiM-treningsapp til bruk i allmennpraksis, 

gjerne med skritteller inkludert. Dette vil sannsynlig gi pasientene mer motivasjon og 

forhåpentligvis ringvirkninger til familien og venner, og samtidig lette oppfølgningen for 

fastlegen. 
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 Negative følelser hos pasientene 4.2.5

Pasientene har en del negative følelser rundt det å drive fysisk aktivitet. Legene tar opp 

mislykkethetsfølelsen og følelsen av å ikke passe inn der fysisk aktivitet utøves. 

Mislykkethetsfølelsen kommer av gjentatte mislykkede forsøk på å øke det fysiske 

aktivitetsnivået. Fastlegene sier det er viktig å ha lave mål slik at pasientene klarer målene, og 

dermed bytter ut mislykkethetsfølelsen med en mestringsfølelse. Når fastlegene hjelper 

pasientene med å ha riktig nivå på ambisjonene sine, vil de være føre var og hindre at flere 

pasienter får følelse av mislykkethet og negativitet rundt det å drive fysisk aktivitet. Dette er 

et viktig arbeid/bidrag for å øke andelen aktive.  

Pasientenes følelse av å ikke passe inn der fysisk aktivitet utøves, er en begrensning 

pasientene setter for seg selv. Legene er opptatt av å ha en arena der pasientene som har disse 

tankene og følelsene, likevel kan drive fysisk aktivitet. Frisklivssentralene tas frem som en 

mulig løsning. Der vil pasientene møte andre pasienter i liknende situasjon, hvilket 

forhåpentligvis vil gjøre at pasientene føler de passer inn.   

 Trening er medisin sitt mål 4.2.6

Trening er medisin sitt mål med kurset er å øke fastlegenes bruk av fysisk aktivitet i 

behandlingen av pasienter og dermed bidra til å øke andelen fysisk aktive i Norge. Det var 

vanskelig for fastlegene å si noe om de bruker mer aktivitetsveiledning i sin praksis etter 

kurset. Dermed vet vi strengt tatt ikke om målet med kurset er nådd. For å vurdere dette 

trengs det et system der legene loggfører når og hvor mye de treningsveileder pasientene. 

Dette kan igjen bidra til økt arbeidsmengde for fastlegene og det kan stilles spørsmål ved om 

det er gjennomførbart i praksis. Her trengs det dialog mellom fastlegene og utviklerne av 

kurset for å finne en passende metode hvis kvantitative tall trengs. 

 

4.3 Diskusjon rundt oppgaven og metode 
Det var riktig å velge kvalitativ metode for å få frem fastlegenes erfaringer. Legene var ikke 

tilfeldig utvalgt, men strategisk utvalgt. Dette for å gi informasjon og innblikk i kunnskap som 

fastlegene sannsynlig satt inne med om temaet man ønsket å få belyst. Kvalitative studier kan 

ikke brukes til generalisering. Derfor er ikke denne oppgaven representativ for alle fastleger, 
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til det trenger man et mye større utvalg og leger som er trukket ut tilfeldig.  Oppgaven får 

likevel ved sitt studiedesign belyst det som var ønsket å få frem. Jeg valgte å bruke 

semistrukturert intervju for å ha en lett strukturert samtale, samtidig som fastlegen kunne ta 

opp temaer som ikke var nedskrevet på forhånd. Jeg stilte åpne spørsmål for å få fastlegenes 

egne refleksjoner, og på den måten fikk jeg den informasjonen jeg trengte til min 

problemstilling. Om jeg hadde valgt et annet studiedesign, ville jeg ikke fått frem den 

informasjonen jeg ønsket. Oppgaven belyser fastlegenes perspektiv. Det hadde vært 

interessant å undersøke pasientenes perspektiv på hindringer og fått deres forslag til løsninger 

på hindringene ved treningsveiledning i allmennpraksis. Det hadde også vært interessant å 

gjøre en kvantitativ undersøkelse av hvor mange fastleger som bruker treningsveiledning i sin 

praksis, hvordan det går med pasientene og om pasientene klarer å øke det fysiske 

aktivitetsnivået. 

Min oppgave har belyst hindringene ved treningsveiledning i allmennpraksis noe, men dette 

er en relativt liten oppgave, og her trengs det systematiske større studier for å kartlegge 

hindringene i Norge. Det min oppgave gir hint om, er at det er de samme hindringene 

fastlegene i Norge møter, som i utlandet. 
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5  Oppsummering og konklusjon 
Det er bare 20 % av nordmenn som oppfyller helsedirektoratets anbefalinger om fysisk 

aktivitet (1). Norge kunne spart 239 milliarder kroner årlig om de resterende 80 % hadde blitt 

fysisk aktive, som vil si minst 30 minutter med fysisk aktivitet daglig (1). Befolkningens 

fysiske aktivitetsnivå har mye å si for folkehelsen i forhold til både forebygging og 

behandling av sykdommer. Det er kjent at fysisk aktive har bedre livskvalitet og lever lenger 

enn inaktive (2, 3, 11). Fastleger kommer jevnlig i kontakt med de som er lite fysisk aktive, 

og er derfor i en viktig posisjon til å kunne påvirke pasientene med mål om å øke andelen 

fysisk aktive nordmenn (4, 5). Det er lite utdanning internasjonalt av legestudenter i hvordan 

gi effektiv treningsveiledning (12, 16-18), og per dags dato er det ingen utdanning av leger 

eller legestudenter i Norge i hvordan veilede pasienter til å bli mer fysisk aktive. Dette ønsket 

en gruppe frivillige fagfolk å gjøre noe med. De har hentet inspirasjon fra den internasjonale 

organisasjonen Exercise is medicine, og kaller seg Trening er Medisin. Gruppen har laget et 

kurs for fastleger i hvordan gi effektiv treningsveiledning til pasienter. Dette kurset ble utført i 

2012 i 2 pilotkommuner. Målet er at kurset skal videreutvikles til å bli et valgfritt emnekurs i 

spesialiseringen i allmennmedisin. 

I denne prosjektoppgaven har jeg gjort en kvalitativ studie der jeg intervjuet 7 av fastlegene 

som var med på pilotprosjektet. Fastlegene har evaluert kurset, de har presentert hindringer og 

mulige løsninger på hindringer ved treningsveiledning i allmennpraksis. Fastlegene opplevde 

at kurset var bra, men at de ønsker mer konkrete tips til hvordan drive treningsveiledning, 

gjerne i form av retningslinjer, en oppsummering av de viktigste sakene på slutten av kurset. 

Spesielt ønsker de seg mer tid til øving på treningsveiledning og da særlig mini-struktur- 

teknikken fordi de opplever det som et viktig og svært nyttig verktøy for å få pasientene mer 

aktive. Det er vist at der det brukes Motiverende intervju, som mini-struktur-teknikken er 

bygget på, øker andelen som fullfører en atferdsendring, og det har god effekt på å endre en 

sederende livsstil til en mer aktiv (25).  

De viktigste hindringene legene møter hos seg selv er at de har lite tid, at konsultasjonen blir 

brukt opp av andre problemstillinger, legens dagsform og legens egen motivasjon, samt at det 

er vanskelig å følge opp  pasienten. Løsninger legene ga er å sette av en ny konsultasjon der 

bare treningsveiledning er temaet, og å spørre pasientene under hver konsultasjon om hvordan 

det går med aktivitetsnivået. Kurset fungerte som en motivator, det samme gjorde det å bruke 
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mini-struktur teknikken på umotiverte pasienter. Legene ønsker å øve mer på mini-struktur 

teknikken og teorien fra kurset i smågruppeaktivitet. Legene ønsker et journalsystem som gjør 

oppfølgningen lettere å huske. 

De hindringene legene opplever hos pasientene er kroppslige barrierer, unnskyldninger, lite 

motivasjon og negative følelser rundt fysisk aktivitet. Løsninger som legene tok opp er å være 

kreativ med tanke på alternative aktiviteter eller bruke fysioterapeuter. Hos pasienter som 

presenterer unnskyldninger og lite motivasjon sier legene at de bruker aktiv problemløsning 

og at de trenger et stimulerende miljø sammen med andre mennesker. Det går også an å bruke 

motivasjonshjelpemidler som skritteller eller en treningsapp, gruppetrening eller konkrete 

treningsmål. For å unngå mislykkethetsfølelsen passer fastlegene på å dempe ambisjonene 

rundt treningen, slik at pasienten har et treningsmål som de klarer å oppnå, dermed skapes 

mestringsfølelse. Det er også viktig sier fastlegene, å skape minst mulig avstand mellom 

pasienten og det å drive med fysisk aktivitet, det er viktig for fastlegen å vise at man alltid er 

på samme side som pasienten. Fastlegene bruker og har hatt god erfaring med 

Frisklivssentralene.  

For videreutvikling av kurset bør disse hindringene tas hensyn til, slik at kurset tilpasses og 

forbedres til å møte disse hindringene. Forskning viser at fastleger som har vært på kurs innen 

fysisk aktivitetsveiledning gir mer treningsveiledning til sine pasienter (15), samtidig mangler 

legeutdannelsen i Norge og i de fleste deler av verden kursing i treningsveiledning (12, 16-

18). I Norge har leger i spesialisering i allmennmedisin ingen kurs i hvordan promotere fysisk 

aktivitet hos sine pasienter, på tross av at det er bevist at promotering av fysisk aktivitet i 

primærhelsetjenesten øker pasienters aktivitetsnivå (20).  Medisinstudiene i Norge har ingen 

kurs i hvordan utføre effektiv fysisk aktivitetsveiledning, selv om det er undervisning om 

viktigheten av fysisk aktivitet hos pasienter. For å øke andelen fysisk aktive nordmenn, er det 

viktig å tilby norske allmennleger et godt kurs i fysisk aktivitetsveiledning, og muligens også 

under medisinstudiet. Trening er Medisin ønsker å lage et godt kurs, i første omgang til 

allmennleger. Det kan tenke seg at det å kurse allmennleger og få treningsveiledning inn i 

medisinstudiet kan være et nyttig bidrag i kampen for å begrense livsstilsykdommer i Norge. 
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