
”Fysisk aktivitet som verktøy i 

fastlegepraksisen» 

Et foredrag om motivasjon og 

trening fra fastlegekontoret 



Om Marius Bakken 

• Født 27.03.1978 

• OL deltager 2000 og 2004. 9 plass fra VM. 

Norsk og nordisk rekordholder på 2000, 3000 og 

5000 meter.  

• Født og oppvokst i Sandefjord 

• Utdannet lege og jobber som fastlege ved Søm 

Legesenter. Har i tillegg arbeidet siste året ved 

DPS Strømme, Kristiansand 

• Skal snakke om motivasjon og trening fra 

fastlegekontoret 



VM 2005 





 
Et ”forskningsprosjekt” 

Mål og motivasjon : Jakten på den gode 

følelsen 

 • 5000 laktatprøver fra fingeren 

• 600 millioner steg, 88.000 km 

• 2 år i Kenya 

 

 



Trening er et todelt prosjekt 

• 1.Et motivasjonsprosjekt 

- Tredelt a) målsetting b) verktøy c) 

tanker  

 

• 2. Et kondisjons/treningsprosjekt 



Medisinstudiet  

• «Vanskelig å få pasienter i trening» 

 

 

Mitt utgangspunkt : Motivasjon noe du FÅR, 

ikke noe man har (og : er vi egentlig motivert 

for alt vi gjør ? )  

 



Fastlegen 

• «Jeg tror ikke jeg er motivert», «jeg har 

ikke tid» 

• Tillitsforhold lege-pasient, behandler-

pasient 

• Gylne øyeblikk og åpne spørsmål 

• Hjelpe pasientene å bestemme seg selv 

for å ta det aller første, lille steget  

• Strukturert oppfølging 

• Endringsatferd – «psykoedukasjon» 

 



Hva skal egentlig til for få til 

endringer ?  
• Få tak i tidligere fysisk aktivitet 

• Få tak i målsetting – langtids/kort - 

belønning. 

• Begynne med små endringer  

• Strukturert oppfølging i begynnelsen 

• Kognitiv tilnærming til tanker som dukker 

opp tilknyttet trening (forestillinger og 

tolkninger) 



Tips for hverdagen 

• 10 minutters regelen 

• Ankre trening til andre aktiviteter 

• 1 minutters regelen 

• «Spare-tankegangen» 

• En positive sirkel (overskudd, motvirke 

psykiske lidelser/svingninger, søvn) 

• Redningsplan 



Hva er effektiv trening ?  

• Tidlig effekt  

• Intervaller  (45/15, 30/30, sakte/raskt/dårlig 

tid)  

• Styrke vs. kondisjon  

• Noen poenger angående lengde på 

øktene 

 



 

 


