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Hvorfor velger vi ikke det som er sunt?

Hvordan stimulere til helsefremmende aktivitet?



1. Den lydige pasienten 

Vektlegging av opplysningsarbeid

2. Den oppdratte pasienten

Helsevesenet lærer opp pasienten
til det som helsevesenet definerer
som best – planlagt påvirkning av atferd

3. Den deltakende pasienten

Det beste blir funnet i møte mellom 
faglig kunnskap og kunnskap om 
det å leve med helseutfordring



Pasientens helsetjeneste Styrke pasienten (NHS)

Regjeringen vil 
• la pasientene delta aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av 

helsetjenesten 
• utvikle helsenorge.no med mer informasjon og bedre digitale 

kommunikasjonsløsninger for pasientene 
• utvikle flere gode verktøy for samvalg mellom pasienter og helsepersonell 
• (…)

En aktiv pasient 
• har lett tilgang til, forstår og bruker informasjon om helse og sykdom 
• opplever likeverdighet i møte med helsepersonell 
• er med å ta beslutninger om egen helse 
• er med å utvikle helsetjenesten 
• (…)
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Pasientsentrert helsetjeneste



Mobilisering (empowerment)





Modeller for atferdspåvirkning

Sosial kognitiv læringsteori 

To kognitive prosesser har innflytelse på atferden

1. Resultatforventning, dvs. tro på at en atferd vil gi en ønsket effekt

2. Mestringsforventning, tro på egen kapasitet til å gjennomføre det som skal til for 
å nå resultatet

Bandura A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewoods Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.



Figur 1 Mestringsforventning (self-efficacy)
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Atferdsendring som prosess
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Figur 2 Transteoretisk modell
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Atferdsendring som prosess forts.



Motivasjon og selvregulering Økt fysisk aktivitet

Motivasjon

Endring i tankemønster fører til formulering 
av intensjon > atferdsendring

• MESTRINGSTRO (self-efficacy)
• INDRE MOTIVASJON

Aksjonsfasen av atferdsendring

Fokus på selvreguleringsteknikker:

• SETTE MÅL
• AKSJONSPLAN
• MONITORERE UTVIKLING
• PROBLEMLØSNING

Best
Best effekt om 
begge benyttes
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Økt helsefremmende aktivitet Oppsummering

• Aktiv deltakelse

– Kunnskap som grunnlag for samvalg

• Riktig motivasjonsfaktor til rett tid

– Mestringstro og indre motivasjon

– Selvregulering

• Mål

• Aksjonsplan

• Treningsplan og -dagbok 

• Selvmonitorering

• Individuell trening og gruppetrening

• Minn deg selv på hvorfor du trener

• Tenk på hvordan du kjenner deg etter ei god treningsøkt



God (hjelp til) trening!


