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Samarbeid med FOU-avdelingen

 Lite kunnskap om sammenhengen mellom barn og 
unges psykiske helse og fysisk aktivitet 

 Klinikknær forskning
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 Toril Moe



Bydel Nordre Aker

 Samarbeid med Forebyggende barne- og 
ungdomsenhet

 Skape relasjonelle bånd til bydelen, aktiviteter, 
steder og personer å knytte seg til

 Kontinuering utover prosjektets varighet



Hva vet vi om fysisk aktivitet?

 Cooney et al. (2013) Exercise for depression. 

En review-studie om fysisk aktivitet ved depresjon 
hos voksne

 Hodgson et al. (2011) The experiences of people 
with severe and enduring mental illness engaged in 
a physical activity programme integrated into the 
mental health service



Fysisk aktivitet hos barn & unge

 Strong et al. (2005) Evidence based physical activity 
for school-age youth

 Singh et al. (2012) Physical activity and 
performance at school

 Van Sluijs et al. (2007) Effectiveness of 
interventions to promote physical activity in 
children and adolescents: systematic review of 
controlled trials



Studier på BUP-populasjonen

 Biddle & Asare (2011) Physical activity and mental 
health in children and adolescents: a review of 
reviews

 Mangerud et al. (2014) Physical activity in 
adolescents with psychiatric disorders and in the 
general population 



Målet for prosjektet

 Skape vaner med ulike typer fysisk aktivitet

 Kjenne til aktiviteter som tilbys i nærmiljøet

 Oppleve at fysisk aktivitet kan være gøy

 Bevissthet rundt sammenhengen mellom hode og 
kropp

 Sosial samhandling

 Utfordre seg selv



Inklusjonskriterier

• Angst

• Depresjon

• Lite fysisk aktive 

• Sosial kompetanse

• Stor grad av komorbiditet



 Alder 12-18 år

 Begge kjønn

 6-8 ungdommer

 Minimum 3 behandlere til stede



Eksklusjonskriterier

 Høy suicidalfare

 Psykoseproblematikk

 Rus

 Alvorlig anoreksi

 Autismespekter

 Avlysninger (ikke-møtt) 



Rammene

 Innledende informasjon ifm rekruttering

 To psykoedukative samlinger

 12 uker med fysisk aktivitet i gruppe

 Treningsdagbok

 Oppfordres til hjemmeaktivitet 

 Kartlegging

 Evalueringsintervju



Aktivitetsplanen

 Utholdenhet, styrke, lek i marka

 Spinning og salaktivitet på SATS

 Klatreverket

 Yoga

 Break dance e.l.

 Benytte haller og idrettsplasser i bydelene til 
ballspill, lek, øvelser m.m.



Uke: 

Dag

Aktivitet/treningssted Tid

min

Borg

6 - 20

Kommentar til treningen 

- alene/i gruppe

Mandag Gymtime, innebandy 75 13 Helt greit.

Tirsdag

Onsdag Tur til Bånntjern m/styrkeøkt 90 17 Slitsomt, men lærte 
noen nye armøvelser

Torsdag

Fredag Gå til skolen 20 9

Lørdag Sykle tur med en venn 60 14 Fint vær!

Søndag

Treningsdagbok



Kartlegging

 Oppstart: HAD + Wonka

 Midtveis: HAD + Wonka

 Avslutning: HAD + Wonka

 Ukentlig humørsjekk pre- og post-trening

 Evaluering

 Intervju etter 3 måneder







Utfordringer

 Rekruttering

 Imøtekomme “høy standard” fra forskning

 Parallell planlegging og gjennomføring 


