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Innhold

 Hva vet vi om nytten av fysisk aktivitet ved 

psykiske lidelser og relaterte plager, med 

eksempler fra nyere norsk forskning

 Nye tema og anvendelsesområder

 Hvordan bistå inaktive til å bli mer aktive?



Det er mange aktiviteter som 

påvirker sinnets helse

 Fysisk aktivitet 

 Arbeid

 Kontakt med dyr 

 Arbeid med planter

 Musikk

 Billedkunst

 Litteratur



Kan fysisk aktivitet forebygge  

psykiske lidelser? 

 Fysisk aktive har mindre tendens til å utvikle;

 depresjon 

 demens

 misbruk og avhengighet av rusmidler 



Fysisk aktivitet som behandling - med 

eksempler på nyere norsk forskning

 Depresjon ***

 Angstlidelser**
 Hovland & Co; Solli DPS Bergen

 Rusmisbruk/avhengighet *
 Mamen & Co;  HiSF og Psykiatrisk klinikk Førde

 Spiseforstyrrelser (normal eller overvektige pasienter)**
 Bratland-Sanda og Sundgot Borgen; Modum Bad, NIH, HiT

 Schizofreni *

 Heggelund & Co, Østmarka sykehus og NTNU

 Ringen & Co; Oslo universitetssykehus

 Farholm og Sørensen; Sykehuset innlandet og NIH

 Abel Engh & Co; Sykehuset i Vestfold



Fysisk aktivitet som behandling av 

andre lidelser 

 Kronisk utmattelsessyndrom**

 Fibromyalgi**

 Hørven Wigers & Co; NTNU

 Langvarige smerter**

 Utbrenthet

 De som overlever kreftsykdom**



Fysisk aktivitet som behandling av 

andre lidelser, forts. 

Medisinsk uforklarlige plager

 Brystsmerter og hjertebank uten hjertesykdom

 Jonsbu & Co; Molde

 Thesen & Co; Sørlandet sykehus

 Konversive gangvansker 

 Jordbru & Co; Sykehuset Vestfold, Kysthospitalet



Nye tema - anvendelsesområder

 Kombinasjon kognitiv miljøterapi og fysisk 

aktivitet for pasienter med psykoselidelser og rus

 Borge & Co; Diakonhjemmet sykehus og høgskole 

 Betydningen av naturopplevelsen

 Bratman & Co; Stanford California

 Bischoff; HiT



Nye tema – anvendelsesområder, 

forts.

Stell av planter og dyr

 Planter: Gonzales, UMB og Diakonhjemmets 

høgskole

 Kyr: Pedersen, UMB

 Hester: Kearns, Oslo universitetssykehus



Motivasjon

Hvordan kan inaktive bli aktive?

 Depresjon i allmennpraksis UK (Chalder et al, 

2012)

Randomisert studie hvor intervensjonsgruppen fikk 1 

time face to face evaluering og flere korte 

telefonkontakter undervegs, kontrollgruppen fikk 

vanlig behandling.

Resultat: Ingen sign. forskjell i depresjonsskår mellom 

gruppene. Men heller ikke i aktivitetsnivå. 

Konklusjon:



Motivasjon

Hvordan kan inaktive bli aktive?

 Depresjon ved psykiatrisk poliklinikk DK 

(Krogh et al 2009 

 Randomisert metodemessig god studie.

 Intervensjonsgruppen tilbudt kondisjons- eller 

styrketrening 2 ggr. per uke i 16 uker, 

kontrollgruppen avspenningstrening.

 Oppmøte i begge grupper 1 gang per uke

 Ingen forskjell i depresjonsskår ved forsøksslutt.

 Konklusjon:



Motivasjon

Hvordan kan inaktive bli aktive?

 Depresjon ved psykiatrisk poliklinikk DK 

(Krogh et al 2012 

 Randomisert metodemessig god studie.

 Intervensjonsgruppen tilbudt kondisjonstrening 3 

ggr per uke i 16 uker, kontrollgruppen stretching.

 Oppmøte i begge grupper 1 gang per uke

 Ingen forskjell i depresjonsskår ved forsøksslutt.

 Konklusjon:



Motivasjon

 Flere teorier og tilhørende metoder er utviklet

 Lite empirisk kunnskap om nytteverdi for 

menneske med psykiske lidelser



Konklusjon

 Fysisk inaktivitet er risikabelt for fysisk og psykisk helse

 Fysisk aktivitet kan forebygge noen psykiske lidelser

 Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen 

psykiske lidelser. 

 Den store utfordringen: Hvordan bistå inaktive til å bli 

mer aktive?


