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Primærhelsetjenestens arbeid med livsstilsendring hos voksne: 

Effektive teknikker i veiledning på 
økt fysisk aktivitet og sunnere kost

Hvor står vi og hvor går vi?



Hvor går vi? 
HIT:

• Det er et stort potensiale i å kartlegge suksessfaktorer på tvers av FLSene
og utvikle et grunnlag for beste praksis for veiledning i Norge.

• For å klare dette trenger FLS tilbudene et systematisk rammeverk og 
programteori basert på nyere utvikling innen atferdsvitenskap, 
• som viser hvordan FLS tilbudene er ment å fungere (England), 

• med retningslinje for kunnskapsbasert praksis for individuell veiledning (England),

• og et hierarkisk rammeverk for utvikling av veiledningskompetanse (Wales, Sverige). 



Hvor står vi idag? 

Helsedirektoratets anbefalinger til FLSene: 

• Tilbudene skal bygge på «dokumenterte effektive metoder»:

• Motiverende intervju og teknikker fra kognitive atferdsterapi

• Arbeidet skal ha en helsefremmende tilnærming (salutogenese) og 
vektlegge pasientsentrering i veiledningen.



«Dokumenterte effektive metoder»,
mao. tilbudene skal være kunnskapsbaserte 

• Evidensbasert praksis bygger på den beste kunnskapen om tema i 
verden.

• Evidensbaserte endringstiltak har den fordelen at kunnskapskildene 
er systematiske og gjennomsiktige, fordi de viser til tilgjengelig 
forskning.



Det er spesielt tre elementer som etterlyses i 
utvikling og implementering av effektive 

endringstilbud Hansen 2017

• Teoretisk kunnskap og vitenskapelig evidens.

• Erkjennelse av omgivelsenes betydning for atferd og helse.

• Overføring av vitenskapelig kunnskap til praksis.



Forskning- praksis gap

• Ansatte har liten erfaring med å bruke atferdsteorier og forskning i 
utvikling og implementering av nye tilbud. Kelly 2016, Hansen 2017

• Å utvikle teoriforankrede og kunnskapsbaserte FLS tilbud er vanskelig.

• Status: 
• FLS tilbud i mer enn 60 % av kommunene. Ekornrud 2018

• FLS tilbudene varier med lokalt kontekst og tilgjengelige ressurser. Abildsnes 2017, Blom 

2019 

• Uklart hvilke metoder og teknikker tilbudene bygger på. Samdal 2019



Vi mangler forskningsstudier som sier 
hvilken metoder og teknikker 

FLS ansatte 
bruker i veiledning

Refererer til 2 studier av ERS bruk av MI og ETer



Først, hva er exercise refferal scheme (ERS)?

I England, kan kommunalt helsepersonell, f.eks. fastlege, sykepleier eller 
fysioterapeut, skrive en resept og henvise en inaktiv person med risiko for 
kronisk sykdom, til en 10-12 ukers aktivitetstilbud.
• Etter en individuell MI samtale med en «exercise referral advisor», får 

deltakeren et personlig tilpasset aktivitetstilbud på et lokalt treningssenter.
Public Health Guideline 54. National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2014.

Utbredelsen av ERS i England er sammenlignbar med FLSene i Norge: 
• Rask utvikling og utbredelse i hele landet. 
The National Referral database: Forskning viser stor variasjon på utforming 
av de lokale tilbudene og stor forskjell på effekt på fysisk aktivitet (12  ERSs, 
5246 deltakere).
• Studien anbefaler å identifisere hva som er beste praksis for ERS!. Steel et al. 2019



Bruk av MI i veiledning Moore et al 2012, Moore 2013

En kvalitative studie av Exercise referral schemes (ERS) i Wales viser 
problemer ved bruk av MI:

• Brukte mer tid på datainnsamling enn individualisert veiledning.

• Ansatte brukte ikke MI fordi deltakeren allerede var motivert.

• Mål for endring av atferd var ikke målbar.

• Deltakere opplevde motivasjon for fysisk aktivitet som følge av støtte 
fra andre deltakere i gruppen, og i mindre grad som et resultat av 
ansattes veiledningen.



Bruk av teknikker i veiledning Beck et al 2016

En fidelity studie: ERS ansatte og forskere ble først enige om hvilke teknikker 
som skulle brukes i endringstilbudet. Deretter observerte forskere hvilke 
teknikker som faktisk ble brukt i individuell veiledning: 

• Veiledningen ble ikke alltid personlig tilpasset.

• Veiledningen fokuserte ofte på resultatet (målet for atferdsendring), og i 
mindre grad på arbeidet med å endre vaner.

• Teknikken «å gi informasjon» ble ofte brukt (svak evidens for effekt).

• Å «registrere egen atferd» ble sjelden brukt (sterk evidens).



Hva kan vi lære av 
seinere års utvikling innen atferdsvitenskap? 

Her nevnes kort:
• Betydningen av menneskesyn og forståelsen av hva som påvirker vår atferd
• Atferdsteorier
• Betydningen av indre motivasjon for at endringen skal vare over tid
• Endringsteknikker i veiledning



Vårt menneske- og samfunnssyn påvirker utformingen 
av tilbud og hvordan de gjennomføres

Med andre ord, hvilke metoder og teknikker vi bruker er avhengig av 
vår forståelse av folks atferd og vår kunnskap om hvordan folk lærer?

For eks. 

• Hvilket ansvar har individet, og hvilket ansvar har samfunnet for våre 
helsevaner?

• Er vi «vår egen lykkes smed», eller er vi et produkt av miljøet og 
samfunnet rundt oss?



1. KAP modellen, en enkel modell for atferd 
«a common sense approach» Kelly & Barker 2016

(Knowledge - Attitude – Practice)

• Bygger på en forståelsen av at mennesker er rasjonelle aktører 
og at de mangler kunnskap.

• KAP brukes i informasjons- og holdningskampanjer. 

• ..ulempen med modellen er at informasjonen har en tendens 
til å nå de mest ressurssterket.
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2. En kompleks modell for atferd

Figuren viser: 
An ecological model of the 

determinants of physical activity
Bauman et al 2012



2. En kompleks modell for atferd

Figuren viser: 
An ecological model of the 
determinants of physical 

activity
Bauman et al 2012

Forklarer hvordan ubevisste og 
automatiske handlinger (vaner) 
påvirkes av kultur, politikk, 
økonomi, teknologi mm



Det er identifisert 83 ulike atferdsteorier 
Michie 2014 et al 

• som søker å forklarer 
menneskers atferd på tvers 
av sosiologi, økonomi, 
psykologi og antropologi.

• Mange er overlappende.

• Noen eks. er Transteoretisk 
modell for endring, Sosial 
kognitiv læringsteori,   
Selvbestemmelsesteori, 
Kontroll teori, 
Helseoppfatningsmodellen
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….. og 
117 teorier som forklarer 
vedlikehold av endring

• Mange teorier skiller ikke mellom endring på 
kort og lang sikt



Hvordan klare å vedlikeholde en atferdsendring?
Kwasnicka et al 2016

Kunnskapsoppsummeringen viser:

• Positive motiver for å fortsette med den nye atferden.

• Evne til selvregulering (selvkontroll).

• At man klarer å utvikle en ny vane (automatisert handling).

• At man har tilstrekkelige ressurser.

• At man har støtte i omgivelser.

Forskning viser at mestringstillitt er viktig for å starte en endring, sosial støtte er 
viktig for å fortsette en endring. Hvorfor er det slik? Vohs & Baumeister, 2011.



Vohs & Baumeister, 2011.
Handbook in self-regulation
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Vil starte
ny adferd

Vedlikehold
(Lang tid)

Endret adferd
(Kort tid)

Vane

Forventinger til resultat
Obs realistiske mål
Mestringstro viktig 

Fokus er forventet 
resultat 

ved både 
selvbestemt & 

kontrollert motivasjon

Vellykket 
selvregulering

Krever lite energi 
Tenker ikke på 

evne, verdi, resultat

Har fått erfaringer
Møtt utfordringer

Koster mer enn det smaker?
Mestringstro, men evne?

Tilbakefall

Frivillighet vil 
vedlikeholde suksessen

Opplevelse av 
tilfredshet?

Opplever kontroll?
Mestringstro, men 

sosial støtte?

Selvforsterkende
Automatisk

Tilfredsstillende
i seg selv

Selvbestemmelse krever 
lite selvregulering

Kontrollert motivasjon 
ikke tilstrekkelig energi

Selvbestemmelse 
Fornyede ressurser

Lettere med egne behov og 
ønsker fremfor andres

Vi har begrensede (men fornybare) ressurser til SELV-REGULERING.
(Kan sammenlignes med en muskel som blir sliten)

…fordi grunner for å starte, er ikke lik grunner for å fortsette!



Hvilke endringsteknikker (ET) 

brukes i veiledning?

For eksempel:

• Vise /instruere/demonstrere fysisk aktivitet

• Øve på atferden (trene)

• Oppmuntre til å registrere egen aktivitet

• Forebygge tilbakefall (inaktivitet)



Definisjon: Hva er en ET?

Den minste «aktive» komponenten i et endringstilbud som 
potensielt kan endre atferd.
ETer kan observeres, gjentas og benyttes aleine eller i kombinasjon 
med andre ETer. Michie at al, 2013 omskrevet av GBS



En forskergruppe har identifisert 
93 ulike ETer Michie 2013

Høster internasjonal anerkjennelse, fordi 
det gir et felles språk for å 
1) utvikle og kvalitetssikre endringstilbud,
2) evaluere tilbud, og ikke minst 
3) oppsummere vitenskapelig kunnskap om 
effektive teknikker på tvers av mange 
forskningsstudier.
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Kunnskapsoppsummeringer 
om effektive ETer

• Fysisk aktivitet og sunnere kost for voksne, Abraham & Michie
2008 

• Fysisk aktivitet og sunn kost for overvektige, Dombrowski et al 
2012

• Mer frukt og grønnsaker for pensjonister, Lara et al 2014

• Fysisk aktivitet hos overvektige, Olander et al 2013

• Fysisk aktivitet hos eldre, French et al 2014

• Fysisk aktivitet for vekttap  hos voksne,  Hartman- Boyce et al 
2014

• Fysisk aktivitet for vekttap hos barn, Martin et al 2013 

• Fysisk aktivitet og sunn kost hos overvektige voksne, Samdal et 
al 2017                                                                                                                      
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Fysisk aktivitet og sunn kost hos 
overvektige voksne Samdal et al 2017

ETer med effekt endring på kort og lang sikt:
• Sette personlig mål for endring av atferd.

• Registrere egen adferd.

• Bruke mange endringsteknikker.

ETer med effekt på lang sikt:
• Sette personlig mål for resultatet (av endring.)

• Få tilbakemelding på resultat (av endring).

• Sette delmål.

• Tilby hjelpemidler.

Dessuten, endring på lang sikt:
• Bruke motiverende intervju og vektlegge selvbestemmelse i arbeid med 

nye vaner (dvs. måten å snakke til deltakeren på)



Kunnskapsbasert praksis i andre land, 
hva har de gjort?



England: 2 nasjonale retningslinjer 
til hjelp i utvikling av ERS tilbud

• Exercise referral schemes to promote physical activity. Public Health 
Guideline 54. National Institute of Health and Care Excellence, 2014

• Behavioural change. Individual approaches. Public Health Guideline 49. 
National Institute of Health and Care Excellence, 2014 



Wales:  et hierarkisk rammeverk for utvikling av kompetanse
Grunnleggende kompetanse       Endringskompetanse             Endringsteknikker(BCTs)

Foundation Competences:
examples

capacity to adapt 

interventions to client need

ability to foster and maintain 

a good intervention alliance

knowledge of professional and 

ethical guidelines

Behaviour Change 
Competences:

examples

capacity to implement models 

in a flexible manner

capacity to select and apply the 

most appropriate intervention 
method

ability to take a generic 

assessment

Behaviour Change Techniques:
number for each route

M = 7 BTCs  A = 11 BCTs  P = 39 BCTs 

M = 9 BTCs  A = 13 BCTs  P = 5 BCTs 

M = 5 BTCs  A = 6 BCTs  P = 3 BCTs Low Intensity
Interventions

Medium Intensity
Interventions

High Intensity
Interventions
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Dixon & Johnston 2010, ETer etter Michie et al 2013



Grunnleggende 
kompetanse

Endrings
kompetanse

Endrings
teknikker

Rådgivende samtale
10-15min, kan gjentas

Enkle råd  5-10 min
tiltak innen alkohol, rus, kost, FA

Individuell veiledning
over lengre tid, 

teoribaserte verktøy

Økende kompleksitet 
og varighet

Sverige: Nationella riktlinjer fÖr sjukdomsfÖrebyggande
metoder 

Socialstyrelsen, etter modell fra Wales og Michie et al 2013



Grunnleggende 
kompetanse

Endrings
kompetanse

Endrings
teknikker

Rådgivende samtale
10-15min, kan gjentas

Enkle råd  5-10 min
tiltak innen alkohol, rus, kost, FA

Individuell veiledning
over lengre tid, 

teoribaserte verktøy

Økende kompleksitet 
og varighet

Sverige: Nationella riktlinjer fÖr sjukdomsfÖrebyggande
metoder 

Socialstyrelsen, etter modell fra Wales og Michie et al 2013

Tiltakene er tilpasset  
• sykdommens alvorlighetsgrad 

• tiltakets evidens
• kostnadseffektivitet



Hvor går vi? 
Jo, vi må gå hit:

• Det er viktig å kartlegge suksessfaktorer på tvers av FLSene og utvikle 
et grunnlag for beste praksis for veiledning i Norge.

• FLS tilbudene trenger et systematisk rammeverk og programteori 
basert på nyere utvikling innen atferdsvitenskap, 
• som viser hvordan FLS tilbudene er ment å fungere, 
• med retningslinje for kunnskapsbasert praksis for individuell veiledning,
• og et hierarkisk rammeverk for utvikling av veiledningskompetanse. 
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