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Trening for et bedre og lengre liv 
 

Velkommen ved prodekan Hilde Irene Nebb og  

professor Christian A. Drevon 

 

Kulturelt innslag ved «A Scalpella» 

Jubileumsfilm 

Lørdagsseminar 13.september 2014 



Foredrag 

- Hva skjer ved fysisk trening? 

       Ved professor Christian A. Drevon 

- Hjerne og trening 

      Ved professor Linda H. Bergersen 

- Mental helse – trening i psykiatrien 

      Ved professor Egil Martinsen 

- MORO-prosjektet – mosjon på Romsås 
       Ved professor Anne Karen Jenum 

 

Spørsmål fra salen og oppsummering av dagens tema 
Møteleder professor Christian A. Drevon 

 

Følg oss på sosiale medier: 

Facebook.com/UniOslo.MED | @UniOsloMed | #medisin200 |  

www.uio.no/medisin200 
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MORO-PROSJEKTET - 

MOSJON PÅ ROMSÅS 
Prof. Anne Karen Jenum  

Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin 

Tidligere fastlege og bydelsoverlege på Romsås 



Innhold 

• Bakgrunn 

• Hvordan fremme fysisk aktivitet? 

• MoRo-prosjektet 

– Intervensjonen 

– Resultater 

– Hvordan virket intervensjonen? 

– Suksessfaktorer 

– Hva har hendt siden? 

• Oppsummering 

 



 
Bydel Romsås – 1990-årene 

 “versting” i media og nasjonale helsepolitiske dokumenter 

1995 

Bydel med:  
•Lavest middelinntekt og utdanningsnivå  
•Høyest andel enslige forsørgere 
•Kortest forventet levealder for kvinner i Oslo  
•25% “ikke-vestlige”, høyt omkring 1990 
•Dødelighetsrater hjerte- og karsykdom 3x Vindern 
•Levealdersforskjell Oslos bydeler - menn:12 år, kvinner 7 år 



Mandat i kommunehelseloven: 

 
1) ”Ha oversikt over helsetilstanden…..” = se og beskrive 

2) ”Foreslå tiltak….”:  
–  premissleverandør overfor politikere 

–  folkehelseaktør - sammen med andre! 

Legerollen 1995 - muligheter 

Hva burde gjøres – av hvem? 



Hvorfor så høy dødelighet i Oslo øst? 

Sosial gradient i helse: 

Inntekt/utdanning forklarte mye av 

forskjellene 

Røykevaner og andre 

risikofaktorer var også viktige 

 

Økningen i kroppsmasseindeks 

over tid var særlig bekymringsfull 

 

 
Jenum et al - data fra 40-åringsundersøkelsen 

Å fremme fysisk aktivitet ble satsningsområdet 
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Hvordan endre fysisk aktivitetsatferd? 

? 



• Anvendt på fysisk aktivitet 

• Syklisk prosess 

– Tilbakefall/forebygging av tilbakefall 

 

Stadium 1  

  Prekontemp- 

lasjon 

 
Stadium 2  

   Kontemplasjon 

  

 

Stadium 3 

  Forberedelse 

 
Stadium 4  

Handling 

Stadium 5  

Vedlikehold 

”Tilbakefall” 

Prochaska & Diclemente 1983,  

modified for physical activity by Marcus & Owen 1992 

Ferdigheter/Utstyr 

Sosial støtte 

Tilgjengelige 

arenaer 

Unngå tilbakefall 

Informasjon 

Kunnskap 

 

Ulike tilnærminger til de ulike stadiene 

 

Stadiemodellen for atferdsendringer 



FYSISK  
AKTIVITET  

Stadiemodellen 
 

Sosial  
kognitiv læringsteori 

• Mestringsforventninger 
• Sosial støtte 

Teorien om planlagte  
Handlinger 

– Holdninger 
• Oppfattet kontroll 

Identitets/selvteori 
•Selvpersepsjon/  

identitet 

Sosialøkologiske  
modeller 

– Forhold i det fysiske 
og sosiale nærmiljøet 

 

”Empowerment”/ ressursstyrking 
Involvering av lokalbefolkningen   

 

Teorier for endring av fysisk aktivitet  

Individperspektiv! Samfunnsperspektiv 
Politikere! 



MoRo-prosjektet: Mosjon på Romsås 

2000:  
Helseundersøkelse 

alder 30-67 år 

Kontrollbydel 
Furuset 

2003: 
Helseundersøkelse 

Intervensjon  
for å fremme  
fysisk aktivitet 

hos inaktive 

 Intervensjonbydel   
Romsås 

 
Kontrollbydel 

Furuset 
 

 Intervensjonsbydel  
Romsås 

N=2950 (48%) N=1776 (67%) 

Begge bydeler hadde høy dødelighet 
og lav forventet levealder i 1990-årene 



Hvordan kan vi påvirke de psykososiale faktorene? 

Intervensjonsstrategier og tiltak Psykososiale faktorer 

Strategiske tiltak  

(integrert i bydelens organisasjon og 

planer) 

Identitet 

sosial støtte 

Informasjonsrettede tiltak 

(stands, informasjonsbrev, brosjyrer mm) 

Holdninger 

Oppfattet kontroll 

Mestringsforventninger 

Intensjoner 

Aktivitetsrettede tiltak 

(grupperettede fysisk aktivitetstilbud: bl.a. 

innetrim og gågrupper) 

Sosial støtte 

Mestringsforventninger 

Holdninger 

Identitet 

Strukturelle tiltak 

(påvirkning av fysisk miljø: ”Folkesti”, 

utelys, strøing av gangveier) 

Oppfattet kontroll  

Mestringsforventninger 

Holdninger 



Lokal forankring og deltakelse 

• Lokalpolitikerne ga sterk, tverrpolitisk støtte  

• Prosjektet ble integrert i bydelens strategiske planer 

• Etablering av en “lokal ressursgruppe”  

• Møter med ulike lokale organisasjoner og grupper 

 

Dette ble vektlagt for å sikre tillit og troverdighet hos befolkningen, 

og for å fremme “empowerment”/”mestring” – i samsvar med 

internasjonale anbefalinger 

 

 



Informasjonsstrategier 



Tilbud om fysisk aktivitetstiltak i grupper  

• Utendørsaktivitet: Gågrupper 
• Aerobicsgrupper  
• Dansekurs 
• Tilbud om test av fysisk form 2g/år 



“Miljø-tiltak” 

 
Tilrettelegge for å være aktiv”Walking  
Redusere barrierer 

– Bedre belysning på gangveier 
– Strøing om vinteren 



Eget tilbud til personer med høy risiko for  

- eller etablert hjertekarsykdom/diabetes  

•Individuell rådgiving hos lege, sykepleier og fysioterpeut 

•Gruppebaserte fysiske aktivitetstilbud ute/inne 



Intervensjon på flere nivåer 
Hovedkomponenter – ”orkestrering” og ”skreddertilpasning” 

Befolkningsrettede tiltak 

Høyrisikorettede tiltak 

Informasjon 

Fysisk aktivitet 

Folkesti 

Fysisk aktivitet 

Individuelle råd 

 

 

 X: Gåtest for å teste fysisk form 
Miljø-tiltak: Utebelysning, måking, strøing,folkesti 



Hovedresultater etter 3 år 

• Andel inaktive ble redusert med 25% (fra 40 til 30%) 

– (i Oslo vest ca 20%, forskjell halvert) 

• Andel av befolkningen som gikk opp i vekt redusert med 50% 

• Resultatene var uavhengig av utdanning og etnisitet  

• Positive effekter også på blodtrykk og fettstoffer i blodet  

• Flere sluttet å røyke 

• Ekstra sterk effekt i høyrisikogruppen: vektforskjell mellom bydeler 3,8 kg  

Prosjektet omtalt i mange nasjonale helsepolitiske dokumenter  
og i EU, WHO mm 



Kjennskap til og deltakelse i intervensjonen 

En stor del av målgruppen (inaktive/grupper med lav utdanning i 

2000) rapporterte «kjennskap til prosjektet» i 2003 

 

11-45% av målgruppen i 2000 rapporterte i 2003 å ha deltatt i en 

eller flere av prosjektets tiltak 

 

 
Størst positiv endring i holdning til fysisk aktivitet og i sosial støtte 

for å være fysisk aktiv hos etniske minoriteter  

- og hos dem med lav utdanning 



Hvordan virket intervensjonen? 

 
Økningen i fysisk aktivitet skjedde delvis gjennom  

en økning i nivået for psykososiale faktorer  

Inaktivitet ↓ 

Fysisk aktivitet ↑ 

Sosial støtte ↑ 

Opplevd kontroll↑ 

Mestringsforventninger↑ 

Identitet↑ 

Intervensjonen 

Lorentzen, Int J of Behav Nutr Phys act. 2007 



De mest effektive tiltakene –  

og psykososiale faktorer som ble påvirket 

 
 
 
 
 
 
 

Deltakelse i trimgrupper Deltakelse i gågrupper 

Se ”Ta trappa” plakaten Bruk av ”Folkestien” 

-Støtte familie  

-Støtte venner 

-Mestrings- 

   forventninger 

-Holdninger 

-Opplevd kontroll 

-Identitet 

-Støtte venner  

-Opplevd kontroll 

-Støtte venner 
-Mestringsforventninger  
-Opplevd kontroll 

 

-Støtte venner 

-Opplevd kontroll 

-Identitet 



”Vi har rettet ryggen!” 

Wenche Hansgård,  

bydelsutvalgsleder. 

Mange tiltak var 

gjennomført, MoRo 

ett av disse 



Suksessfaktorer 

• Den teoretiske bakgrunnen   

• Den sammensatte intervensjonen med tiltak for alle og for 
høyrisikoindivider  

• God lokal forankring  

• Entusiastiske og kompetente medarbeidere 

• Positiv mediedekning 

• Positive deltakere som var ambassadører for prosjektet 

• Ønske om fortsettelse – organisert av deltakerne 

 

 

Jenum AK, Lorentzen CA, Ommundsen Y. 

Targeting physical activity in a low socioeconomic status population: observations from the Norwegian 'Romsås in 

Motion' study. Br J Sports Med. 2009 Jan;43(1):64-9. Epub 2008 Oct 16. 



Samarbeidspartnere 

 

 
Institusjoner 
Aker Universitetssykehus 

Folkehelsa 

Norges Idrettshøgskole 

Bydel Romsås 

Bydel Furuset 

 

Medforfattere 
Roald Bahr 

Yngvar Ommundsen 

Kåre Birkeland 

Truls Raastad 

Sigmund A. Anderssen 

Ingar Holme 

Sidsel Graff-Iversen 

Catherine Lorentzen  

Finansiering 
Folkehelsa: Datainnsamling 

Forskningsrådet: Dataanalyser  

 

Bydel Romsås og Extrastiftelsen: 

 Intervensjonen 

 



Prosjektet omtalt i mange nasjonale  
helsepolitiske dokumenter og i EU, WHO mm 
 
Lagt frem på en rekke nasjonale og  
internasjonale konferanser 
 
En viss spredningseffekt 

”Bærekraftig” – ikke ”flopp”: 

Trimgruppene fortsetter, mer enn 11 
år etter at MoRo-prosjektet ble 
avsluttet 
 

Fortsatt deltakere fra mange land! 

 

Nå integrert i bydel Groruds  

Mestrings-og frisklivssentral 

Hva har hendt siden? 



Aften Aften 30/10-2012: 



Oppsummering 

• Etter en 3-årig kunnskapsbasert intervensjon i bydel Romsås ble 

andelen som var inaktive redusert med 25% sammenlignet med 

bydel Furuset, og andelen som gikk opp i vekt ble redusert med 

50%.Flere andre positive helseeffekter ble også påvist.  

• De mest effektive tiltakene ble identifisert, og effekten kunne delvis 

forklares ved endring i psykososiale faktorer som sosial støtte, 

mestringsforventninger og identitet. 

• En av de viktigste suksessfaktorene var den gode lokale 

forankringen gjennom et strukturert samarbeid med bydelens 

befolkning i planlegging og gjennomføring av tiltakene. 

 



Lørdagsseminar 11. oktober 

Hva er normal atferd? 


