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Exercise Is Medicine Norge

Forening med mål om å fremme bruken 
av fysisk aktivitet som forebygging og 
behandling av sykdommer i 
helsetjenesten.

Styringsgruppen sammensatt av 
representanter fra Helsedirektoratet, 
UiO, Norges Idrettshøgskole, FFI, NIMF. 

Delmål:
• Fremme fysisk aktivitet som et forebyggende 

og behandlende tiltak i pasientkontaktene i 
alle deler av helsetjenesten

• «Exercise Is Medicine» som en del av den 
obligatoriske undervisningen ved universitet 
og høyskoler

• Samhandling mellom ulike deler av 
helsetjenesten

Samarbeid/finansiering: 
• Aktivitetsalliansen

• Gjensidigestiftelsen



Global Burden Disease – ikke smittsomme 
livsstilssykdommer

Kjente årsaker / risikofaktorer er usunt kosthold og redusert 
fysisk aktivitet / inaktivitet, skadelig alkoholforbruk, røyking.

Helsedirektoratet 2015 – fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre 2014-2015. 

Kvinner: Overvekt 31 %, fedme 10 %

Menn: Overvekt 43 %, fedme 14 %

Ingen endring fra 2008-09 



Fysisk aktivitet og sedat* tid blant voksne og 
eldre i Norge 

32 % tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet 
(34 % kvinner og 29 % menn).

Gruppen med høyest utdanning omtrent dobbelt så 
stor odds for å oppfylle anbefalingene sammenliknet 
med deltakere med lavest utdanning.

Gjennomsnittlig sedat tid utgjør 9,1 timer per dag / 
62 % av våken tid.

*Under 1,5 METs
Nasjonal kartlegging 2014-2015 
Helsedirektoratet 2015



Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet på jobb og hjerte/kar sykdom
31,000 London Transport Workers
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Fysisk aktivitet og hjertesykdom

God dokumentasjon på at fysisk aktivitet virker både 
forebyggende, terapeutisk og sekundær profylaktisk !

Cochrane review (Taylor 2004) på pasienter  med 
angina pectoris, hjerteinfarkt, coronar bypass eller 
angioplastikk. 

Effekt av aktiv rehabilitering vs “standard care” etter 30 
måneder. 

Fysisk aktivitet ga 20% reduksjon i død av alle årsaker.

Fysisk aktivitet ga 26% reduksjon i død pga hjerte. 



Fysisk aktivitet og artrose 

Både forebyggende og terapeutisk virkning er godt 
dokumentert på kneartrose.

Færre studier gjort på hofte og andre ledd.

Moderate aktivitetsnivå holder!

Dosering og progresjon er viktig for å få gevinst på 
smerte og funksjon.

Bedret muskelstyrke rundt ledd er viktig.

Komorbiditet ift fedme bør også behandles.



Fysisk aktivitet og kreftsykdom

Fysisk aktivitet reduserer risiko for å få en 
kreftdiagnose med 20-40%:

Best dokumentert effekt på
• Tykktarm- og endetarmskreft

• Brystkreft

• Eggstokk- og livmorhalskreft

• Prostatakreft

Exercise in prevention and management of cancer.

Newton RU, Galvão DA.

Curr Treat Options Oncol. 2008 Jun;9(2-3):135-46. Epub 2008 Aug 13.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Newton RU"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Galv%C3%A3o DA"[Author]


Trening som behandling av kreft

Trening øker sjanse for overlevelse med 50-60 % etter at 
man har fått :

• Brystkreft
• Tykktarmskreft
• Endetarmskreft

“Based on this evidence it is now clear that exercise is a critical adjuvant therapy in the
management of many cancers and will greatly enhance the therapeutic effects of traditional
radiation and pharmaceutical treatments”

Exercise in prevention and management of cancer.

Newton RU, Galvão DA.

Curr Treat Options Oncol. 2008 Jun;9(2-3):135-46. Epub 2008 Aug 13.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Newton RU"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Galv%C3%A3o DA"[Author]


Fysisk aktivitet like bra som annen terapi ved klinisk
depresjon
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Bakgrunn:  Medikamenter og kognitiv terapi gir remisjon hos omtrent 40% av klinisk deprimerte individer.

kontroll 80 min /uke 180 min/uke
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Forebyggende og Terapeutisk

intervensjon

Sykdom

Fysisk aktivitet Metabolsk syndrom

Diabetes, type 1 og 2

Hypertensjon 

Koronarsykdom

Hjertesvikt

Hjerneslag

Artrose 

Revmatoid artritt

Muskel- og skjelettsykdommer

Astma og KOLS

Claudicatio intermittens 

Kronsk tretthetssyndrom

Erektil dysfunksjon

Depresjon, angst og stress

Kreft

Sykdom kan 
forebygges og 

behandles
med FA !



Erfaringer fra Danmark (1)

• PhD – thesis. 

• 400 kontoransatte i privat og offentlig sektor 

• 2 års intervensjon
• Intervensjonsgruppe, 200 personer, èn time intensiv fysisk 

aktivitet per uke, og oppfordret til 30 minutter moderat aktivitet 
seks dager i uken på egenhånd

• Kontrollgruppen, ingen målbare endringer
• Helsesjekk før og etter intervensjon
• Spørreskjema: vurdering egen arbeidsprestasjon, produktivitet 

og generell helse

 Etter intervensjon:
• Generell helse økte med 11,5 %
• Korttidsfraværet redusert med 49 %
• Produktiviteten økte med 5,5 %
• Arbeidsevnen økte med 5 %

– Viser treningen effekt på bunnlinja? 
Det korte svar er: Ja. Det er store kostnader forbundet 
med det, men hvis man regner med forbedringer i 
korttidsfravær og produktivitet, får virksomhetene 
pengene tilbake, sier Justesen.
http://hmsmagasinet.no/Nyheter/Siste-nytt/August-2015/Trening-halverte-sykefravaeret

http://hmsmagasinet.no/Nyheter/Siste-nytt/August-2015/Trening-halverte-sykefravaeret


Aktivitet Inaktivitet

Helse Uhelse

Dokumentert sammenheng



| 

Vi vil, men får det ikke til……………………..



Registrering av fysisk aktivitet

Det finnes mange måleapparater,

de er ikke / lite i bruk i helsevesenet,

men ville sannsynligvis bidra til økt fysisk 
aktivitet i befolkningen / hos pasientene

82 % av Norges befolkning er innom fastlegen i løpet av ett år. 



Smith, John W



«Building Vitality at IBM»
Source: Pronk et al Building vitality at IBM. In: Pate R, Buchner D. 
Implementing Physical Activity Strategies. Human Kinetics, 2014. 

Mål: Fysisk aktivitet som en del av kulturen 

på arbeidsplassen.

Verktøy/metode: «Virtual Fitness Center» 

(VFC, interaktiv verktøy for å forandre atferd; 

sette mål, registrere aktivitet, rapporteringsverktøy 

– bl.a. fremgang, veiledning/coaching, insentiver)

Tittel på presentasjonen



Resultater:
• Etter 1 års deltakelse: ca. 16.000 brukere (12,5 % av antall ansatte) – ingen 

insentivbruk

• Etter 2-4 års deltakelse: > 80.000 brukere (63 % av antall ansatte) – bruk av insentiver

• Forbedringer hos de som brukte programmet:
• 52 % reduksjon i helse- og livsstilssykdommer

• Bedring i egenopplevd helse

• Bedring i hvordan den enkelte følte seg

• Reduksjon i antall røykere

• Reduksjon i individuell vekt hos ansatte

• Signifikant reduksjon i behandlingskostnader (kostnader for sykehusinnleggelser), 
behandlingskostnader relatert til hjertesykdom og diabetes hos VFC brukerne. 

Tittel på presentasjonen



Stamina Mobile App



Hvor sprek er du egentlig?

https://www.worldfitnesslevel.org/#/

Exercise Is Medicine Norge

Utvikling av felles aktivitets- og fysisk 
form score til bruk i norske 
pasientjournalsystemer.

https://www.facebook.com/myworkoutGO/?ref=nf

https://www.worldfitnesslevel.org/#/
http://www.cerg.no/


Vurdering

Fysisk aktivitet er et effektivt tiltak for å 
forebygge og behandle en rekke 
sykdommer.

Fysisk aktivitet kan registreres med ulike 
monitoreringsverktøy.

Personlige e-helseløsninger / 
monitoreringsverktøy for fysisk aktivitet 
bør integreres / tas i bruk i helsevesenet. 

www.exerciseismedicine.org



Takk for oppmerksomheten!


