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Hva skal jeg snakke om?

• Kunnskapsbasert praksis

• Hva er gjort av forskning de siste årene?

– PhD-avhandlinger på Frisklivssentralene

• Refleksjon og oppsummering
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• Første fagfellvurderte artiklene kom rundt 2013
– Lerdal et al. Physical Activity and Health  2013 

– Bratland-Sanda Fysioterapeuten 2014

– Flere masteroppgaver

• Perioden 2014-2021 stor aktivitet og flere PhD-prosjekter  

og avhandlinger med resultater fra Frisklivssentralene
– Setting Frisklivssentralen

– Kvalitativ og kvantitativ forskning
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Forskningsinstitusjoner utviklingssentralene har hatt 
samarbeid med i 2017, 2018 og 2019
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Hvilke forskningsdesign er brukt?

• Kvantitative studier
– Systematisk review og meta-analyse (Samdal et al 2017)

– Randomisert kontrollert studie (RCT) – en pragmatisk RCT (Samdal 
et al 2018)

– Prospektive observasjonsstudier (Blom et al 2019 OG 2020; Sevild et al revised and 
resubmitted to BMC Public Health 2021)

– En ikke randomisert single arm pre-post studie (Følling et al)

– Tverrsnittsstudier (Følling et al 2017; Samdal et al 2018; Blom et al 2019; Sevild et al 
2021)

• Kvalitative studier av deltakere og ansatte (Salemonsen et al 2018, 2019, 
2020; Sevild et al 2020; Følling et al 2015, 2016, 2021 )

– Individuelle intervjuer

– Fokusgruppeintervjuer
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• Hovedmålet med denne 
avhandlingen var å øke 
forståelsen av forutsetningene 
for livsstilsendring hos 
individer som deltar i 
frisklivssentraler

• I tillegg undersøke potensielle
effekter av deltakelse i et  
livsstilsprogram for å redusere
overvekt, fedme og forebygge
type 2 diabetes

Ingrid Følling 
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• Både kvalitative (n=2) og kvantitativ (n=1)

• Deltakere med diabetes type II fra HUNT rekruttert til ett års 

intervensjon (VEND-RISK)

• 86% (287/332) avslo tilbudet

– 45  deltakere inkludert og fullførte 24 måneder oppfølging
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Hovedfunn

• Deltakerne opplevde å sitte fast i gamle mønster av levevaner og hadde en 
tung emosjonell bagasje med negative livserfaringer fra barndom frem til i 
dag

• Deltakerne beskrev tilgjengelige ressurser med familie i nærheten, i tillegg 
til et sosialt nettverk, som betydningsfullt for å ha en aktiv livsstil

• Signifikant lavere langtidsblodsukker(HbA1c) i reduksjon i livvidde (4 cm) 
etter ett år intervensjon

– De som takket nei til å delta i intervensjonen var kvinner med lavere 
utdanningsnivå
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• Hensikten med studien var 

å bidra til økt forståelse for 

prosessen og resultatene

av livsstilsendringer hos 

deltakere i en

frisklivssentral

Cille Sevild
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• Både kvantitative (n = 2) og kvalitative data (n = 1)

• 120 deltakere inkludert i en longitudinell observasjonsstudie

– Baseline, 6 og 12 måneder

• 14 av deltakerne som hadde fullført 12 måneder ble inkludert i en 

intervjustudie
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Resultater
• 120 deltakere inkludert

– 45% frafall ved 6 måneder

– 54% frafall ved 12 måneder 

• Relativt stort frafall

• 3 av 4 (75%) hadde symptomer på angst og depresjon

• Høyt nivå av psykologisk stress

• De som fullførte 12 månders oppfølging rapporterte

– Psykiske belastingen betydelig redusert

– Bedre motivasjon

– Forbedringer i kostholdet

– Fysisk aktivitetsnivå ikke endret

• Små positive endringer i flere variabler, men utvalget er lite
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Resultat

16

Motivasjon og 
støtte 

Veien mot mål -
selvregulering

Mestring for 
emosjonell balanse

…faktorer relevant for å 

igangsette og 

vedlikeholde 

livsstilsendringer…



• Hensikten med 
avhandlingen som består av 
to forskningsstudier var (a) å 
finne studier og 
intervensjoner som ligner på 
FLSenes tilbud, studere 
effekten og finne hvilke 
komponenter som kan 
forklare forskjeller i resultat 
mellom studiene (b) 
evaluere om FLS-
intervensjonene har effekt

Gro Beate Samdal
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Resultater

• Ren kvantitativ studie

• Systematisk review og meta-analyse

– Inkluderte RCT’er med intervensjoner for sunnere kost og økt 

fysisk aktivitet 

• Resultatene viste at

– «sette mål for adferd eller registrer egen adferd» var forbundet 

med positivt resultat på kort og lang sikt

• En «personorientert og autonomistøttede tilnærming»

viktig for å vedlikeholde endring over tid
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Resultater

• 118 deltakere rekruttert til to grupper 

– Deltakelse i FLS eller kontroll

• Rekrutterte kvinner med relativt høyt aktivitetsnivå ved 

baseline

• 30 % frafall



Resultater

• Ingen forskjell i effekt mellom gruppene i økning i moderat til høyt 

nivå av fysisk aktivitet eller stillesittende tid fra baseline til 6 

måneder

• De med lavest nivå av fysisk aktivitet hadde en fordelaktig effekt 

av tiltaket (interaksjonsanalyser)

• Deltakere med mentale- og/eller muskelskjelett-plager hadde 

mindre sannsynlighet for å øke sitt aktivitetsnivå



• Det å være kvinne var assosiert med mindre økning i 

aktivitetsnivå sammenlignet med menn

• Deltakere med lavt utdanningsnivå økte aktivitetsnivået sitt 

signifikant mindre enn de med høyt utdanningsnivå
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• Det overordnede målet i 

denne avhandlingen var å 

bidra til en dypere 

forståelse for brukerne av 

FLS-tjenesten sitt behov 

for hjelp, nyttig hjelp til 

egenmestring og 

brukerinvolvering i 

livsstilsintervensjoner

Elin Salemonsen
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• Kvalitativt design

• Individuelle intervjuer av deltakere (n=13)

– 5 menn/8 kvinner

• Fokusgruppeintervju av ansatte

– 10 helsepersonell
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• Delstudie 1: Tjenestebrukernes opplevelser av å leve med overvekt eller fedme og å 
søke hjelp til endring av kostvaner og fysisk aktivitet i Frisklivssentraler 

• Ett hovedtema: Søken etter verdighet

• basert på to temaer: 

– Å ha behov for å rettferdiggjøre unngåelse av personlig ansvar

– Et ønske om endring

• Delstudie 2: Mål om å utforske nyttig støtte til egenmestring og brukerinvolvering for 
livsstilsendring fra tjenestebrukernes perspektiv

• Ett hovedtema : Å gjenopprette selv-respekt og verdighet gjennom aktiv involvering 
og langvarig støtte fra andre 
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• Delstudie 3: mål å utforske hvordan helsepersonell utøver nyttig støtte til 

egenmestring og hva brukerinvolvering innebærer for helsepersonell som 

jobber i frisklivssentraler

• Et partnerskap basert på helsepersonells etisk bevissthet, en ikke-

dømmende holdning, dialog og delt ansvar
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(a) undersøke hva som 
karakteriserer deltakerne som 
får oppfølging i en 
frisklivssentral 

(b) studere endring i fysisk 
aktivitetsnivå, kondisjon, 
helserelatert livskvalitet og 
fedme ved 3- og 15 måneder

(c) undersøke sammenheng 
mellom fysisk aktivitetsnivå og 
livskvalitet

Ellen E Blom  
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• Kvantitativ studie

• 997 deltakere inkludert i en prospektiv observasjonsstudie

– 32 FLS’er og 4 fylker

– Baseline 3- og 15 måneder
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Resultater

• N=997 deltakere inkludert

– Ca 32% frafall ved 3 måneder (n=675 møtte)

– Ca 50% frafall ved 15 måneder (n=501 møtte)

• Relativt stort frafall etter 15 måneder

• Helserelatert livskvalitet (HRQoL) lav ved baseline

– Signifikant bedring i HRQoL etter 3 mnd

– Opprettholdt etter 15 mnd

• Liten økning i fysisk aktivitetsnivå og aerob kapasitet og reduksjon i BMI 
og livvidde etter 3 mnd

– Ikke opprettholdt etter 15 mnd

– Små og ikke signifikante endringer i objektive mål
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• Deltakere som hadde klart å bli mer fysisk aktive var de 

som rapporterte størst endring i HRQoL både etter 3 og 15 

måneder
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Oppsummering

• Mange av deltakerne har høyt psykologisk stress og belastning 

– Signifikant forbedring etter deltakelse 

– Studie med få deltakere

• Rapporterer relativt dårlig livskvalitet ved innkomst

– Klinisk relevant og signifikant bedring i livskvalitet som har 
langtidseffekt 

• Lavt fysisk aktivitetsnivå

– Liten forbedring på gruppenivå i aktivitetsnivå etter deltakelse i 
FLS

– Sammenheng mellom økt aktivitetsnivå og bedring i HRQoL
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Oppsummering

• Autonom motivasjon og støtte er viktig for å klare å igangsette 
og opprettholde livsstilsendringer

• Sette mål for adferd eller registrer egen adferd

– sette mål, legge planer og bli fulgt opp

• Kompetanse og støtte i hvordan handle og tenke

• Gjensidig partnerskap mellom helsepersonell og bruker



Oppsummering
• Høyt frafall

– Hvordan angriper vi det?

• Hvordan kan dere anvende resultatene fra forskningen som nå foreligger?

• Hvordan bygge bro mellom klinikk og forskning?
– Hva tenker dere vi trenger å forske på?

– Involvere ansatte og brukere fra oppstart

• Mangel på ressurser til kvalitetssikring og utvikling

– Hvordan samarbeide?

• Trenger vi mer forskning?
– Samfunnsøkonomiske beregninger

– Klinikknære problemstillinger

– Større studier



Cille Sevild - The complexity of lifestyle change, motivation and 

health among participants in a Healthy Lifestyle  Centre

Paper I

• Sevild, C. H., Dyrstad, S. M., & Bru, L. E. (2020). Psychological Distress and 
Physical Activity Levels among People Consulting a Healthy Life Centre for 
Lifestyle Change. Physical Activity and Health, 4(1).

Paper II

• Sevild, C. H., Niemiec, C. P., Dyrstad, S. M., & Bru, L. E. Lifestyle related
Changes among Participants in a Healthy Life Centre-based Intervention: A 
Longitudinal Study. Revised and resubmitted to BMC Public Health.

Paper III

• Sevild, C. H., Niemiec, C. P., Bru, L. E., Dyrstad, S. M., & Husebø, A. M. L. 
(2020). Initiation and maintenance of lifestyle changes among participants in a 
healthy life centre: A qualitative study. BMC Public Health, 20(1), 1–12.
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Elin Salemonsen – A deeper understanding of service users’ needs, self-

management support and user involvement in Healthy Life Centres 

Paper I 

• Salemonsen E, Hansen BS, Førland G, Holm AL. Healthy Life Centre participants’ perceptions of living
with overweight or obesity and seeking help for a perceived “wrong” lifestyle – a qualitative interview
study. BMC Obesity 2018; 5:42. 

Paper II 

• Salemonsen E, Førland G, Saetre Hansen B, Holm. Beneficial self-management support and user
involvement in Healthy Life Centres-A qualitative interview study in persons afflicted by overweight or 
obesity. AL.Health Expect. 2020 Oct;23(5):1376-1386. doi: 10.1111/hex.13129. Epub 2020 Aug 30.

Paper III 

• Salemonsen E, Førland G, Hansen BS, Holm AL. Understanding beneficial self-management support 
and the meaning of user involvement in lifestyle interventions – a qualitative study from the perspective 
of healthcare professionals. BMC Health Serv Res. 2020 Feb 5;20(1):88. 
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Gro B Samdal: Behaviour change interventions in primary health

care

Paper I

• Abildsnes E, Meland E, Mildestvedt T, Stea TH, Berntsen S, Samdal GB. The 

Norwegian Healthy Life Study: protocol for a pragmatic RCT with longitudinal follow-

up on physical activity and diet for adults. BMC Public Health. 2017; 17: 18

Paper II

• Samdal GB, Eide GE, Barth T, Williams G, Meland E. Effective behaviour change 

techniques for physical activity and healthy eating in overweight and obese adults; 

systematic review and meta-regression analyses. International Journal of Behavioral 

Nutrition and Physical Activity. 2017;14(1):42.
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Samdal forts

Paper III

• Samdal GB, Meland E, Abildsnes E, Stea TH, Berntsen S, Mildestvedt T. Participants 

at Norwegian Healthy Life Centres; who are they, why do they attend and how are 

they motivated? – A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. 

2018;0(0):1403494818756081.

Paper IV

• Samdal GB, Meland E, Eide GE, Berntsen S, Abildsnes E, Stea TH, et al. The 

Norwegian Healthy Life Centre Study: A pragmatic RCT of physical activity in primary 

care. Scandinavian Journal of Public Health. 2018:1403494818785260.
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Ellen E Blom: Physical activity level and health related

quality of life among participants attending Healthy Life 

Centres

Paper I

• Blom EE, Aadland E, Skrove GK, Solbraa AK, Oldervoll LM. Health-related quality of
life and intenisty-specific physical activity in high-risk adults attending a behaviour
change service within primary care. PloS one 2019;14(12):e0226613-e

Paper II

• Blom EE, Aadland E, Solbraa AK, Oldervoll LM. Healthy Life centres – a three-month
behavior change intervention’s impact on participants’ physical activity, aerobic fitness
and obesity – an observational study – BMJ Open. 2020 Sep 28;10(9):e035888.

Paper III

• Blom EE, Aadland E, Skrove GK, Solbraa AK, Oldervoll LM. Health-related quality of
life and physical activity level after a behavior chnage program at Norwegian healthy
life centers: a 15 month follow-up. Qual Life Res. 2020 Nov;29(11):3031-3041.
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