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1

Fysisk aktivitet og tid i ro 0–4 år

Råd

Småbarn 0-4 år bør være allsidig fysisk aktive med varierte
bevegelser, aktiviteter og lek fordelt utover dagen: jo mer
aktivitet, jo bedre.

For denne aldersgruppen dominerer den fysiske og motoriske utviklingen. Varierte
bevegelseserfaringer bør stå i fokus, med vekt på grunnleggende bevegelser i ulike fysiske omgivelser. 

Spedbarn under 1 år

Spedbarn bør stimuleres til aktivitet i forhold til utviklingsnivå.

Spedbarn bør stimuleres til lek og bevegelse flere ganger om dagen og på ulike måter, særlig
gjennom samspill og lek på gulvet. Mer er bedre.
Spedbarn som ennå ikke forflytter seg, bør være aktive minst 30 minutter i liggende posisjon på
magen, fordelt utover dagen når barnet er våkent.

Småbarn 1-4 år

Småbarn bør stimuleres til regelmessig og allsidig lek og bevegelse med varierte aktiviteter fordelt
utover dagen; mer er bedre.

Spesifisering

1-2 åringer: Være allsidig fysisk aktiv i minst 180 minutter om dagen med varierte aktiviteter av
ulik intensitet, inkludert aktivitet med moderat til høy intensitet, fordelt utover dagen. Mer er
bedre.
3-4 åringer: Være allsidig fysisk aktiv i minst 180 minutter om dagen med varierte aktiviteter av
ulik intensitet der minst 60 minutter er aktivitet med moderat til høy intensitet, fordelt utover
dagen. Mer er bedre.

De minste barna er naturlig aktive, men ulike former for skjermbasert underholdning kan påvirke barns
interesse for å velge aktiv lek. Foreldre og barnehage bør passe på at barns lek er tilstrekkelig fysisk
aktiv, allsidig og lystbetont.

Om mengde og intensitet

Verdens helseorganisasjon vektlegger at aktiviteten bør være av en viss intensitet for de minste barna,
dette styrer barna selv i stor grad som en naturlig del av leken.
 

Verdens Helseorganisasjon har spesifikke råd for fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper fra 0 til 4
år. Disse rådene er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med veldig

Sterk anbefaling med veldig svakt dokumentasjonsgrunnlag
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svakt dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette ut fra et føre var hensyn.
Med bakgrunn i dette er det utformet et overordnet råd for hele aldersgruppen 0-4 år i sin helhet
med utfyllende råd for de ulike aldersgruppene.

Praktisk – slik kan rådet følges

Lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære.

Dette ivaretas gjennom å gi små barn mulighet til å delta i varierte, trygge, morsomme lekebaserte
aktiviteter hvor aktivitetsnivået er tilpasset barnets utvikling (Verdens helseorganisasjon, 2019).   

Grunnleggende bevegelser i aldersgruppen 0-4 år er ferdigheter som å åle, krype, krabbe, sitte, reise
seg, stå, gå, løpe, hoppe, hinke, klatre, kaste og lignende. Utvikling av de grunnleggende bevegelsene
ser ut til å foregå i en bestemt rekkefølge. Det kan se ut som om den ene bevegelsen er en forutsetning
for å greie den neste. (Fjørtoft og medarbeidere, 2018).

Det er familien og barnehagen som utgjør de viktigste arenaene for småbarnets muligheter for å være i
tilstrekkelig, allsidig og lystbetont aktivitet. Det er her det første grunnlaget legges for en fysisk aktiv
livsstil og livslang bevegelsesglede.

Generelt så vil aktivitet som foregår ute som regel være av høyere intensitet enn den som foregår inne.
Spontan aktivitet, særlig blant de yngre, er dessuten ofte av høyere intensitet enn aktiviteten som blir
igangsatt av de voksne (Fjørtoft og medarbeidere, 2018).

Hjemme

Gjennom hverdagsaktiviteter ute og inne, kan småbarna bevege seg i varierte omgivelser gjennom
ulike former for lek og fysisk aktivitet. Utendørs har barna gjerne et høyere aktivitetsnivå enn innendørs.
For denne aldersgruppen vil det derfor være viktig å være utendørs ved ulike årstider og forskjellig
slags vær. Barn som får bevege seg spontant får utforske omgivelsene gjennom aktiv bevegelse og lek.
Mestring av kroppen gir positive opplevelser og bevegelsesglede, og felles aktiviteter bidrar til
vennskap og felleskap. Barn bør oppleve frihet og autonomi i fysisk aktiv lek (Fjørtoft og medarbeidere,
2018)

Eksempler på tilrettelegging for variert lek og utfoldelse hver dag, året igjennom:

Delta i hverdagsaktiviteter, som å gå i trapp selv, klatre inn og ut av bil, og ikke bæres mer enn
nødvendig.
La fri lek dominere, men varier med tilrettelagt lek. Gode eksempler er variert bevegelseslek,
bevegelse til musikk, balleker, lek med og i vann, aktiviteter i snø og på is.
Lek og turer i skog og mark og i ulendt terreng gir variert og allsidig bevegelseslæring for de
større småbarna.

Barnehage

I følge  skal barnehagen planlegges og drivesForskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.

For barnehagen gjelder de samme anbefalingene som for hjemmet når det gjelder å legge til rette for
variert lek og utfoldelse hver dag, året igjennom.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
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God praksis i barnehagene forutsetter at inne- og uteområdene er organisert slik at de fremmer barnas
motoriske utvikling og behov for fysisk utfoldelse for ulike aldersgrupper og ulike funksjonsnivå. De skal
også gi mulighet for rolig lek og sosialt fellesskap.

Gode arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig
bevegelseserfaring og mulighet for opplevelse av mestring av både fysiske og sosiale ferdigheter ute
og inne for alle.

Helsestasjon

Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd om fysisk aktivitet. Helsepersonell har
derfor en viktig rolle når det gjelder veiledning og formidling av de nasjonale anbefalingene for fysisk
aktivitet for denne aldersgruppen, samt bistå med gode, konkrete råd og oppfølging.

Gjennom regelmessige kontroller på helsestasjonen får foreldrene informasjon, og veiledes om
psykomotorisk utvikling og viktigheten av at barnet er fysisk aktiv.

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten ligger til grunn for
helsestasjonens arbeid

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet og stillesitting som Verdens
Helseorganisasjon har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2019)

Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling, og god helse blant barn. Fysisk
aktivitet er assosiert med forbedret motorisk og kognitiv utvikling. (Payne G and Isaacs L 2016, Sosial-
og helsedirektoratet 2000) Regelmessig fysisk aktivitet i oppveksten fremmer god helse blant barn og
reduserer risiko for overvekt, samt ikke-smittsomme sykdommer som hjerte-kar lidelser og diabetes
type 2 i voksen alder. Erfaringer med fysisk aktivitet som barn kan også påvirke hvor fysisk aktive man
er som voksen. Barn utvikler også sosiale egenskaper gjennom lek, samspill og allsidig fysisk aktivitet.
(Verdens Helseorganisasjon 2019, Fjørtoft og medarbeidere 2018)

Fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet og samlet fysisk aktivitet i løpet av dagen er funnet å være
assosiert med flere positive helseeffekter – men det er ikke mulig å fastslå hvilken frekvens eller
varighet som er best. Mer syntes å være bedre. (Verdens Helseorganisasjon 2019)

For barna kan lek ha en positiv innvirkning på samhandling og utvikling av sosial kompetanse når de er
modne for det. Gjennom leken kan de eldre barna utvikle både gode sosiale egenskaper og fysiske
ferdigheter som gir positive effekter som mestring, mestringsglede og bevegelsesglede. (Fjørtoft og
medarbeidere 2018).

Referanser

Payne G and Isaacs L (2016) Human Motor Development: A Lifespan Approach 9th Edition. Forlag:
Routledge Taylor & Francis Group, London og New York.

Fjørtoft I, Kjønniksen L og Støa EM (2018) Barn - unge og fysisk aktivitet Operasjonalisering av
anbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge i alderen 0-18 år. Universitetet i

.Sørøst-Norge

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen/veiledning-og-god-praksis-1-29#paragraf-10-muligheter-for-aktivitet-og-hvile-mv
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2578038/2018_12_Fjortoft.pdf?sequence=1&isAllowedy
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2578038/2018_12_Fjortoft.pdf?sequence=1&isAllowedy
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2578038/2018_12_Fjortoft.pdf?sequence=1&isAllowedy
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Verdens helseorganisasjon (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for
.children under 5 years of age

Sosial- og helsedirektoratet (2000) Fysisk aktivitet og helse, anbefalinger. IS-1011.

Råd

Tiden småbarn 0-4 år sitter fastspent i våken tilstand bør
begrenses. Skjermtid frarådes eller begrenses.

Det overordnende rådet kan nyanseres for de ulike aldersgruppene. Barn bør få være regelmessig og
tilstrekkelig aktive og unngå lengre perioder med passiv stillesitting.  

For spedbarn under 1 år

Ikke være fastspent i mer enn én time sammenhengende om gangen i våken tilstand (f.eks. i
barnevogn, barnestol eller bæremeis). Skjermtid frarådes.

For småbarn 1-4 år

Ikke være fastspent i mer enn én time sammenhengende i våken tilstand (for eksempel i
barnevogn, barnestol, bæremeis eller bilstol) eller sitte i lengre perioder av gangen.
Skjermtid (som for eksempel tv, dataspill, nettbrett eller mobil) anbefales ikke for 1-åringer. Fra
barnet er 2 år, bør skjermtid begrenses til én time daglig. Mindre er bedre.

Disse anbefalingene skal ikke gå ut over barns behov for søvn og hvile. 
 

Verdens Helseorganisasjon har spesifikke råd for tid i ro og skjermtid ulike aldersgrupper fra 0 til 4
år, inndelingen er 0-1 år, 1-2 år og 3-4 år. Rådene er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som
en sterk anbefaling med veldig svakt dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til
dette ut fra et føre var hensyn. Med bakgrunn i dette er det utformet et overordnet råd for hele
aldersgruppen 0-4 år i sin helhet med utfyllende råd for de ulike aldersgruppene.

Praktisk – slik kan rådet følges

Gi spedbarn og småbarn mulighet til regelmessige aktivitetspauser ved lengre perioder med passiv
sittesitting.

For spedbarn under 1 år

Det er viktig at spedbarnet får tid til å utfolde seg på gulvet, utforske leker og prøve og feile. Når barnet
er i ro, kan omsorgspersoner stimulere barnet gjennom lesing og historiefortelling, men det er en verdi i 
seg selv å unngå at spedbarnet blir underholdt til enhver tid når det er i ro.

For småbarn 1-4 år

Sterk anbefaling med veldig svakt dokumentasjonsgrunnlag

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664
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Når barnet er i ro, oppmuntres omsorgspersoner til å engasjere barnet gjennom lek, lesing, tegning, 
historiefortelling etc.

Omsorgspersoner er ofte veldig gode på å stimulere barnet med aktivitet, men det er også viktig at
barnet får tid til å utfolde seg selv på gulvet, utforske leker og prøve og feile.

Det er forskjell på hva som gjøres hver dag eller vanligvis , og det som gjøres av og til eller en sjelden
gang. Rådene må derfor ses i lys av dette.

Noen eksempler:

Små barn sover ofte i vogn, noe som medfører at barnet kan bli liggende/sittende mer enn en
time i strekk.

Barnet vil tåle en lengre biltur iblant, men bør ikke sitte fastspent i bil over lengre tid hver dag.
Om barnet sover er det ikke hensiktsmessig å vekke barnet for å unngå å være fastspent i
anbefalt tid.

Det viktige er variasjon i hverdagen, mellom aktivitet og hvile, mellom å få bruke egen kropp og å bli
fraktet rundt på ulike måter.

Det er viktig å legge til rette for at barn kan utforske omgivelsene og lære med kroppen, utfordre de fin-
og grovmotoriske ferdigheter og bruk de ulike sansene, følesans, smak, lukt, hørsel og syn.

Om skjermtid

Faste rammer for skjermtid er enkelt å forholde seg til for både voksne og barn. Varier perioder i ro med
fysisk aktivitet. Inspirer til aktiv og sosial lek.

Helsestasjon

Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd. Helsepersonell har derfor en viktig rolle
når det gjelder veiledning og formidling av de nasjonale anbefalingene for tid i ro for denne
aldersgruppen, samt bistå med gode, konkrete råd og oppfølging til omsorgspersoner.

Gjennom regelmessige kontroller på helsestasjonen får foreldrene informasjon, og veiledes om
psykomotorisk utvikling og viktigheten av at barnet er fysisk aktiv

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet og stillesitting som Verdens
Helseorganisasjon har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2019)

Mye tid bruk stillesittende kan føre til økt helserisiko blant de minste barna. (Verdens helseorganisasjon
2019, Poitras et al 2017)

Fysisk inaktivitet er identifisert som en ledende risiko faktor for global dødelighet og en bidragsyter til
økningen i overvekt og fedme. Tidlig barndom er en periode med rask fysisk og kognitiv utvikling og en
tid hvor barnets vaner dannes og hvor familiens livsstilsvaner er åpne for endringer og tilpasninger
(Verdens helseorganisasjon 2019).
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Kvaliteten av stillesittende tid har betydning, og samhandlingsaktiviteter som lesing, historiefortelling,
sang og oppgaver som ikke er skjermbaserte, er viktig for sosial og kognitiv utvikling og rekreasjon og
avslapning (Verdens Helseorganisasjon 2019).

Referanser

Verdens helseorganisasjon (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for
. children under 5 years of age

Poitras VJ, Gray CE, Janssen X, Aubert S, Carson V, Faulkner G, et al Systematic review of the
relationships between sedentary behaviour and health indicators in the early years (0-4 years). BMC
Public Health. 2017 Nov 20;17(Suppl 5):868.  

Fjørtoft I, Kjønniksen L og Støa EM (2018) Barn - unge og fysisk aktivitet Operasjonalisering av
. Universitetet ianbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge i alderen 0-18 år

Sørøst-Norge.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2578038/2018_12_Fjortoft.pdf?sequence=1&isAllowedy
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2578038/2018_12_Fjortoft.pdf?sequence=1&isAllowedy
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2

Fysisk aktivitet og tid i ro 5–17 år

Råd

Barn og unge 5–17 år bør gjennom uken være fysisk aktive i
gjennomsnitt 60 minutter per dag i moderat til høy intensitet.

Rådet om 60 minutters daglig fysisk aktivitet av 

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel
sisten-leker, hurtig gange, bordtennis, sykling eller dans med tilsvarende pust. 

til 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping,
stafetter og leker med høyere intensitet.

 bør nyanseres med følgende:

Aktiviteten bør være variert og hovedsakelig kondisjonsrettet
Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være kondisjonsrettet med 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel
løping, stafetter og leker med høyere intensitet.

og inkludere aktiviteter som styrker muskler og skjelett

Fysisk aktivitet utover dette gir ytterligere helsegevinster.

Dersom barn og ungdom ikke oppfyller rådene, vil litt fysisk aktivitet likevel kunne gi helsegevinster. Litt
fysisk aktivitet er bedre enn ingen. Barn og ungdom som ikke har vært aktive tidligere, bør starte med
små doser fysisk aktivitet og gradvis øke frekvensen, intensiteten og varigheten. 

Aktivitetene bør påvirke kondisjon, muskelstyrke, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon.
Variert fysisk aktivitet gir mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter.
 

Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med moderat
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

moderat intensitet

høy intensitet

høy intensitet

Sterk anbefaling med moderat dokumentasjonsgrunnlag
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Praktisk – slik kan rådet følges

Variert og allsidig aktivitet kan fordeles utover dagen og omfatte både organiserte og uorganiserte
aktiviteter. Inne- og utelek, kroppsøving, idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet ved transport som å gå, sykle
eller å bruke sparkesykkel er noen eksempler hvor barn og unge er aktive. Tilrettelegg for glede, sosialt
felleskap og mestring gjennom alle fire årstider.

Sentrale arenaer for barn og ungdommers lek og fysiske aktivitet er:

hjem og fritidsmiljø – herunder egenorganisert aktivitet, idrett, friluftsaktiviteter og dans
barnehage, skole og skolefritidsordning – både aktivitet organisert av pedagogisk personell og
andre, aktivitet i friminutter, turer, samt aktivitet før og etter skoledagen
transport til barnehage og skole, aktiviteter og besøk som for eksempel gåing, sykling, sparking,
skating. 

Aktivitetsnivået varierer videre med blant annet alder, kjønn og bosted.

Barn 5–12 år

Barnas naturlige lek- og aktivitetsmønster, særlig blant de yngste, kjennetegnes av korte, spontane og
relativt intensive perioder med korte pauser mellom aktivitetsperiodene. (Fjørtoft og medarbeidere
2018)

Å få utfolde seg gjennom variert lek og aktivitet både inne og ute hver dag gjennom hele året er viktig
og sikres gjennom å legge til rette for lystbetont aktivitet både på skolen, i fritiden og i hjemmet. Varier
mellom tilrettelagt aktivitet og den uorganiserte frie leken som stimulerer grunnleggende ferdigheter
som å gå, løpe, hoppe, hinke, klatre, kaste og fange. Eksempler på aktiviteter kan friluftsliv, idrett,
bevegelse til musikk, gymnastikk, vann-, snø-, is- og ballaktiviteter.

Ungdom 13–17 år

Aldersgruppen er karakterisert av rask utvikling i størrelse og styrke, og med store individuelle
variasjoner når puberteten setter inn. Eksempelvis vil rask vekst kunne påvirke kroppskontroll og
tekniske ferdigheter og det er viktig å ta hensyn til variasjon i vekst, utvikling og motorikk i tilrettelegging
av aktiviteter. (Fjørtoft og medarbeidere 2018).

Aktivitetene som tilbys i denne alderen må ha tilstrekkelig utfordring og variasjon. Det er viktig at
koordinasjon og balansetrening inngår i aktivitetsutvalget. Gode sosiale og fysiske arenaer er viktig for
denne aldersgruppen, da det å være fysisk aktive sammen gir bevegelsesglede. Eksempler på denne
typen av aktiviteter kan være organisert idrett som ulike former for lagidrett, kampsport, friidrett eller
mer uorganiserte aktiviteter som trampolineparker, sandvolleyball, skating, alpint, rulleskøyter og
badeanlegg.

Variasjon og tilpasning

Fysisk aktivitet tilpasset kjønn, alder og behov vil gi økt motivasjon og bevegelsesglede. Ingen er like,
så det er nødvendig å sørge for at aktivitetstilbudet til barn og ungdom er variert og utfordrende, og
med muligheter for individuelle løsninger som bygger på tidligere erfaringer (Fjørtoft og medarbeidere,
2018).

Det å stimulere til samspill og sosialt samvær, og ta hensyn til individuelle forutsetninger og interesser
bidrar til å fremme glede ved fysisk aktivitet. Involver barn og ungdom i utformingen av aktivitetene - for
alle årstider.
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Skolehelsetjenesten og helsetjenesten

Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd om fysisk aktivitet. Helsepersonell har
derfor en viktig rolle når det gjelder veiledning og formidling av de nasjonale rådene for fysisk aktivitet
for denne aldersgruppen, samt bistå med gode, konkrete råd og oppfølging både for barn og unge,
foresatte, ulike yrkesgrupper og andre f.eks. frivillige som jobber med barn.

Helsesamtalen som skolehelsetjenesten gjennomfører på 1. og 8. trinn har spesifikke råd om
levevaner, herunder fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter og stillesitting, som er viktige for psykisk og fysisk
helse.  Helsesamtalen skal bidra til en dialog med barnet/ungdommen og foreldre om trivsel og om
vaner og valg som påvirker helsen.

Annen informasjon

Mer praktisk og befolkningsrettet informasjon er tilgjengelig på helsenorge.no

Læringsressurser, inspirasjon og praksiseksempler til barnehage og skole

www.askbasen.no

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens Helseorganisasjon
har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2020)

Regelmessig fysisk aktivitet er avgjørende for normal vekst og utvikling blant barn og unge (Sosial- og
helsedirektoratet, 2000). Fysisk funksjonsevne, for eksempel muskelstyrke og kondisjon, kan
forbedres ved styrke- eller utholdenhetstrening. I et helseperspektiv kan fysisk aktivitet ha effekt på
beinmasse, kroppsfett og framtidige risikofaktorer, f.eks. i forhold til hjerte-/karsykdom og kreft.
Forskning viser at barn og unge som har et lavt fysisk aktivitetsnivå og ellers er i dårlig fysisk form, har
økt forekomst av risikofaktorer for f.eks. hjerte-karsykdom og diabetes type 2. Regelmessig fysisk
aktivitet har vist positive sammenhenger med for bl.a. god mental helse, kognitiv utvikling og læring
(Verdens helseorganisasjon, 2020; Amerikanske helsemyndigheter, 2018).

Gode motoriske ferdigheter gjennom variert fysisk aktivitet har betydning for et barns selvfølelse og for
barns deltakelse i sosiale sammenhenger.

Samspillet med andre barn under fysisk aktivitet er av betydning for hvordan den enkelte opplever seg
selv og omgivelsene. Gjennom lek og allsidig fysisk aktivitet kan barn utvikle både gode sosiale
egenskaper og fysiske ferdigheter som gir positive effekter som tilhørighet, mestring, mestringsglede og
bevegelsesglede. Sosial kompetanse, mestring og læring vil også være av betydning for deltakelse i
fysisk aktivitet i et lengre perspektiv ((Amerikanske helsemyndigheter, 2018, Fjørtoft og medarbeidere,
2018).

Fysisk aktivitet gir en mulighet for å fremme flere faktorer enn bare fysisk form, gjennom en
tilrettelegging som også kan påvirke psykososiale egenskaper.

Det å gi barn og ungdommer trygge og likeverdige muligheter, og oppmuntring til å delta i fysiske
aktiviteter som er lystbetonte, allsidige og tilpasset alder og evner, vil bidra til å sikre god utvikling.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar
https://mhfa.no/?filtersFysiskAktivitet
http://www.askbasen.no
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Begrenset motorisk kompetanse i oppveksten kan få konsekvenser for bevegelseserfaringer av fysisk
aktivitet (Fjørtoft og medarbeidere, 2018)

Referanser

Verdens helseorganisasjon (2020) WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour.
: World Health Organization. Geneva

Amerikanske helsemyndigheter (2018) 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 2018
. Washington, DC: U.S. DepartmentPhysical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report

of Health and Human Services, 2018. 

Fjørtoft I, Kjønniksen L og Støa EM (2018) Barn - unge og fysisk aktivitet Operasjonalisering av
. Universitetet ianbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge i alderen 0-18 år

Sørøst-Norge.

Nordisk Ministerråd (2014) Nordic Nutrition Recommendations 2012 Integrating nutrition and physical 
. Danmark: Nordisk Ministerråd. ISBN 978-92-893-2670-4. activity

Sosial- og helsedirektoratet (2000) Fysisk aktivitet og helse, anbefalinger. IS-1011.

Råd

Barn og unge 5–17 år bør begrense tiden i ro, særlig skjermtid
på fritiden.

Alle barn og unge anbefales å redusere stillesitting. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot skjermtiden
på fritiden.

Barn bør være regelmessige og tilstrekkelig aktive og unngå lengre perioder med passiv sittesitting i
hverdagen. Også regelmessige økter med aktivitet i løpet av skoledagen er viktig for å redusere tiden i
ro.

Rådet om å redusere stillesitting gjelder også de som oppfyller rådet .for fysisk aktivitet
 

Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med lavt
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

Praktisk – slik kan rådet følges

Tiltak for å redusere stillesitting er annerledes enn tiltakene for å øke det fysiske aktivitetsnivået.

Sterk anbefaling med lavt dokumentasjonsgrunnlag

https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2578038/2018_12_Fjortoft.pdf?sequence=1&isAllowedy
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2578038/2018_12_Fjortoft.pdf?sequence=1&isAllowedy
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-horingsutkast/fysisk-aktivitet-og-tid-i-ro-517-ar/barn-og-unge-517-ar-bor-gjennom-uken-vaere-fysisk-aktive-i-gjennomsnitt-60-minutter-per-dag-i-moderat-til-hoy-intensitet
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Tiden som benyttes i ro foran ulike skjermer øker med stigende alder. Mange unge bruker en stor del
av dagen i ro i form av passiviserende skjermaktiviteter som å se på tv, game, bruke nettbrett, pc-bruk
og i forbindelse med motorisert transport.

Faste rammer er enkelt å forholde seg til for både voksne og barn. Det vil være viktig å avklare dette
med barna, og forklare hvorfor det er nødvendig.

Å tidsbegrense daglig skjermaktivitet kan være en god løsning. Dette kan for eksempel være at for de
yngste barna å begrense inaktiv skjermaktivitet, for eksempel se på tv og youtube, utenom skolearbeid
til helger. Det kan settes en grense på passiviserende skjermaktivitet per dag, eksempelvis en til to
timer beroende på alder.

Det finnes flere dataspill som er aktiviserende og fysisk utfordrende, den typen aktiviteter vil ikke
omfattes av dette rådet.

Inspirer til aktiv og sosial lek og aktivitet inne og ute, både organisert og uorganisert lek.

Skolehelsetjenesten og helsetjenesten

Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd om tid i ro og fysisk aktivitet.
Helsepersonell har derfor en viktig rolle når det gjelder veiledning og formidling av de nasjonale rådene
for denne aldersgruppen, samt bistå med gode, konkrete råd og oppfølging både for barn og unge,
foresatte, ulike yrkesgrupper og andre, f.eks. frivillige som jobber med barn.

Frisklivssentraler kan også gi råd.

Helsesamtalen som skolehelsetjenesten gjennomfører på 1. og 8. trinn har spesifikke råd om
levevaner, herunder fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter og stillesitting, som er viktige for psykisk og fysisk
helse. Helsesamtalen skal bidra til en dialog med barnet/ungdommen og foreldre om trivsel og om
vaner og valg som påvirker helsen.

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens helseorganisasjon
har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2020). Rådet viderefører det tidligere rådet som
Helsedirektoratet har gitt knyttet til å begrense tiden i ro for barn og unge (Helsedirektoratet, 2014). 

Mye stillesitting kan gi uheldige helseeffekter, være forbundet med dårligere kondisjon og kan være til
hinder for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Noen studier viser at mye stillesitting har en
negativ sammenheng med lavere livskvalitet og mye stillesitting er forbundet med depresjon blant barn
og unge. (Verdens helseorganisasjon 2020)

Referanser

Verdens helseorganisasjon (2020) .WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Geneva: World Health Organization. 

Amerikanske helsemyndigheter (2018) 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 2018
. Washington, DC: U.S. DepartmentPhysical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report

of Health and Human Services, 2018. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
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Helsedirektoratet (2014) , IS-2170. Anbefalinger om kosthold,ernæring og fysisk aktivitet

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalinger-om-kosthold-ernaering-og-fysisk-aktivitet/Anbefalinger%20om%20kosthold%20ern%C3%A6ring%20og%20fysisk%20aktivitet.pdf
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3

Fysisk aktivitet og tid i ro 18–64 år

Råd

Alle voksne bør være regelmessig fysisk aktive, i minst 150 til
300 minutter med moderat intensitet eller minst 75 til 150
minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av
moderat og høy intensitet.

Rådet er en minimumsanbefaling, økt aktivitet gir ytterligere helsegevinst.

Som en del av ukentlig fysisk aktivitet, bør voksne:

utføre øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper to eller flere dager i uken, da
dette gir ytterligere helsegevinster

For å oppnå ytterligere helsegevinst kan voksne være mer fysisk aktive enn 300 minutter med 

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig
gange. 

eller mer enn 150 minutter med 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping
eller intervalltrening.

. Alternativt en kombinasjon av 

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig
gange. 

og 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping
eller intervalltrening.

.

Litt fysisk aktivitet er bedre enn ingen, og for voksne som har et lavt aktivitetsnivå vil allerede litt
regelmessig fysisk aktivitet gi positive helseeffekter.

moderat intensitet

høy intensitet

moderat intensitet

høy intensitet
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Voksne som ikke er aktive fra før, bør starte med små doser fysisk aktivitet og gradvis øke frekvens, 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, bading eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig
gange. 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping
eller intervalltrening.

og varighet over tid. All aktivitet, også om den er av kort varighet, er viktig. For eksempel kan da 2-3

minutters aktivitet være bra.

Gjennom å følge rådet oppnås betydelige helsegevinster.  

Nedsatt funksjonsevne, dårlig helse

Voksne med nedsatt funksjonsevne og betydelig svekket helse som ikke kan følge rådene anbefales å
være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater og justere aktivitetsnivå etter sin fysiske form.
Vurderingen kan gjerne gjøres i samråd med lege eller annet kvalifisert helsepersonell.
 

Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med moderat
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

Praktisk – slik kan rådet følges

Minimumsrådet kan fordeles på mange måter og på ulike arenaer.

Viktige arenaer for å være fysisk aktiv er i forbindelse med:

Hjem og fritid, f.eks. friluftsliv, idrett og mosjonsaktivitet som gåing, dans, svømming og ved
daglige gjøremål i hverdagen

Transport f.eks. gå, sykle, sparke ved reise til og fra arbeid, besøk av venner eller ærend i
nærmiljøet
Arbeid, i forbindelse med arbeidsreisen eller tilrettelagt målrettet aktivitet på eller i forbindelse
med arbeidsplassen

Under er noen eksempler på hvordan aktiviteten kan fordeles i løpet av uken:

Minst 30 minutters gåtur alle hverdager der man blir litt andpusten
Rask gange minst 20 minutter fire dager til jobb + en helgetur på 70 minutter.
Minst 30 minutters løping slik at man puster mye mer enn vanlig + lett anstrengende
styrketrening i 30 minutter to dager + 30 minutter turgåing.
Minst 75 minutter aerobics eller dans som gjør en skikkelig andpusten

intensitet

Sterk anbefaling med moderat dokumentasjonsgrunnlag
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Det er lettere å lykkes hvis aktiviteten er lystbetont, og blir en naturlig del av de daglige rutinene i
hverdagen. Mange har gleden av å være aktive sammen med andre, å lage en avtale for aktiviteten
med venner kan være både hyggelig og forpliktende. Andre liker å være aktive alene.

Ved en større ukentlig dose av fysisk aktivitet er det viktig at aktiviteten varieres mellom ulike former av
fysisk aktivitet og at det brukes tilstrekkelig med tid til hvile for å unngå ensidig belastning.

Om muskelstyrkende aktiviteter

Et komplett styrketreningsprogram omfatter øvelser for de store muskelgruppene  bein, armer, mage,
skulder og ryggmuskulatur.

Styrketreningen kan utføres med kroppen som belastning, f.eks. armhevinger eller mageøvelser, med
strikk eller vekter som belastning eller i apparater. For nybegynnere kan apparater være en god måte å
starte på for dosere belastninger riktig og utføre øvelsene riktig.

Tre sentrale komponenter ved styrketrening er

Intensitet, hvor stor vekt som løftes sett opp mot personens kapasitet
Frekvens, hvor ofte en person utfører styrketreningen
Repetisjoner og runder, hvor mange repetisjoner/ganger en øvelse utføres og hvor mange 
runder øvelsen utføres, f.eks. en knebøy gjøres 8 ganger og det gjøres i 2 runder.

For at kroppen skal få nok tid til restitusjon er det en fordel om det går minst 48 timer mellom øktene,
det vil si at muskelstyrkende trening dermed gjennomføres til 2–3 ganger per uke på mosjonsnivå.

Begynn med lett oppvarming i 10–15 minutter, kroppen og musklene får da en gradvis økt
belasting og varmes opp.
Øvelsene kan gjentas med mellom 8 og 12 ganger. Hver øvelse gjennomføres i 1–3 runder med
en kort pause mellom hver runde.

(Raastad og medarbeidere 2010)

Personer som ikke har erfaring fra styrketrening fra før vil kunne ha godt utbytte av å oppsøke råd og
veiledning på et treningssenter, en friskliventral eller f.eks. hos en fysioterapeut eller kiropraktor.

Personer som har smarttelefon, kan bruke Diabetesforbundets app   som viser noen ulike øvelserStyrk!
for å trene styrke.

Å snakke om fysisk aktivitet

For personer som har et lavt aktivitetsnivå vil en oppstartsamtale med en fagperson som bruker en
dokumentert metode være en måte på å øke sannsynligheten for adferdsendring. Helsepersonell bør
tilby rådgivende samtale om fysisk aktivitet til personer som ikke er tilstrekkelig fysisk aktive. 

 er dokumentert som en selvstendig intervensjon for å øke fysiske aktivitetsnivåetMotiverende intervju
og kan sees på som et tillegg til de omtalte rådene ovenfor. (Helsedirektoratet 2021)

Helsepersonells rolle

Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd om fysisk aktivitet. Helsepersonell har
derfor en viktig rolle når det gjelder støtte og oppfølging. 

Helsepersonell kan også henvise pasienter og brukere til kommunale   for oppfølging. frisklivssentraler
 kan være til hjelp for personer som vil øke sitt aktivitetsnivå og komme i bedre form.Aktivitetsdagboken

https://www.diabetes.no/tilbud-til-deg/finn-formen/styrk/
https://www.helsedirektoratet.no/referanse/motiverende-intervju-mi
https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/aktivitetsdagbok-for-deg-som-vil-komme-i-bedre-form
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Involver målgruppen i utforming av aktivitetene.

Praktisk og befolkningsrettet informasjon på helsenorge.no

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens Helseorganisasjon
har for målgruppen. (Verdens Helseorganisasjon 2020)

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging
og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Herunder blant annet diabetes, hjerte- og
karlidelser, ulike former for kreft, depresjon og angst. Fysisk aktivitet har positiv effekt på kognitiv
utvikling, demens og en rekke minnesfunksjoner. (Verdens helseorganisasjon 2020, Amerikanske
helsemyndigheter 2018, Sundhedsstyrelsen 2018, Helsedirektoratet 2008).    

Det foreligger overbevisende dokumentasjon om helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle
aldersgrupper. Konservative beregninger viser at fysisk aktive vinner i gjennomsnitt åtte leveår med god
helse (kvalitetsjusterte leveår) i et livsløpsperspektiv, noe som innefatter både økt levetid og økt
livskvalitet, sammenlignet med personer som er inaktive. Ytterligere økt fysisk aktivitet kan gi opp mot
16 kvalitetsjusterte leveår. (Helsedirektoratet 2014)

Referanser
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. Danmark: Nordisk Ministerråd. ISBN 978-92-893-2670-4.activity

Helsedirektoratet (2021)  Motiverende intervju (MI)

Helsedirektoratet (2014) Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for
. økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen)

Helsedirektoratet (2008) . Rapport,Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling
IS-1592.

Raastad T, Paulsen G Refsnes PE og medarbeidere (2010) Styrketrening - i teori og praksis, Forlag:
Gyldendal undervisning.

Sundhedsstyrelsen (2018) . Fysisk træning som behandling– 31 lidelser og risikotilstande

Råd
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https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://www.helsedirektoratet.no/referanse/motiverende-intervju-mi
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet/Kunnskapsgrunnlag%20for%20fysisk%20aktivitet%20innspill%20til%20departementet.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet/Kunnskapsgrunnlag%20for%20fysisk%20aktivitet%20innspill%20til%20departementet.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/aktivitetshandboken/Aktivitetsh%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Fysisk%20aktivitet%20i%20forebygging%20og%20behandling.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-traening-som-behandling.ashx?lada&hash=2FD0720EC9B64C564D9E668E21B021BFDBC4D8C8
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Voksne bør begrense tiden i ro og erstatte stillesitting med
fysisk aktivitet uansett intensitet.

Voksne bør være regelmessig og tilstrekkelig aktive og unngå lengre perioder med passiv sittesitting i
hverdagen.

Lange perioder med stillesitting bør avbrytes med lett aktivitet. Stillesitting og tid i ro kan også byttes

mot aktivitet med 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, bading eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

hvor man står, går eller rusler eller aktivitet av høyere 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, bading eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig
gange. 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping
eller intervalltrening.

.

Ved å erstatte stillesitting med fysisk aktivitet uansett 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, bading eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig
gange. 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping
eller intervalltrening.

, inkludert 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, bading eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

, vil man oppnå helsegevinster. Allerede noen minutters aktivitet av 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, bading eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

lett intensitet

intensitet

intensitet

lett intensitet

lett intensitet



Side 20/37

, hvor man står, går eller rusler, vil ha effekt.  

Rådet om å redusere stillesitting gjelder også de som oppfyller rådet for fysisk aktivitet.

Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med moderat
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

Praktisk – slik kan rådet følges

Tiltak for å redusere stillesitting er annerledes enn tiltakene for å øke det fysiske aktivitetsnivået.

Mange sitter lange perioder foran pc, tv eller annen skjerm hver dag. Små avbrekk i hverdagen som
hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige pauser i løpet av studie- og
arbeidsdagen, er viktig for å redusere den totale tiden i ro. (Verdens helseorganisasjon 2020)

Omtrent seks av ti voksne har et arbeid som i hovedsak er stillesittende. Ta regelmessige pauser hvis
mulig. Hver time med skjerm, kan for eksempel inkludere minst fem minutter hvor man står, går eller
gjør en annen lett aktivitet. Dette gjelder også på arbeid – også for dem som ellers er mye i aktivitet.

Å snakke om stillesitting

Helsepersonell bør tilby rådgivende samtale med personer som har et lavt aktivitetsnivå og bruker en
stor del av dagen i ro.   er en anbefalt metode for støtte til endring av levevaner ogMotiverende intervju
kan benyttes for å prate om atferdsendring relatert til skjermvaner og tiden vi bruker i ro.
(Helsedirektoratet 2021)

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens Helseorganisasjon
har for målgruppen. (Verdens Helseorganisasjon 2020) Rådet er en videreføring av Helsedirektoratets
anbefalinger fra 2014. (Helsedirektoratet 2014)

Voksne i Norge bruker i snitt 60 prosent av sin våkne tid i ro (Helsedirektoratet 2015). Personer som
bruker en stor del av dagen stillesittende og som er lite fysisk aktive, har en økt risiko for uhelse og
tidlig død. (Verdens helseorganisasjon 2020, Amerikanske helsemyndigheter 2018) Blant voksne er det
vist at et par minutters regelmessige aktive avbrekk fra tv-titting, pc-bruk og annen langvarig stillesitting
har positiv effekt på parametere som blodsukker- og insulinnivå. (Loh og medarb. 2020, Dunstan og
medarb. 2012)

Referanser

Amerikanske helsemyndigheter (2018)  Scientific2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee
Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018. 

Helsedirektoratet (2021) Motiverende intervju (MI)

Dunstan DW, Kingwell BA, Larsen R, Healy GN, Cerin E, Hamilton MT, et al Breaking up prolonged
sitting reduces postprandial glucose and insulin responses Diabetes Care 2012 May;35(5):976-83.

Sterk anbefaling med moderat dokumentasjonsgrunnlag

https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://www.helsedirektoratet.no/referanse/motiverende-intervju-mi
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Råd

Personer som sitter i ro store deler av dagen, bør være mer
fysisk aktive enn hva som anbefales for å kompensere for
negative helseeffekter av langvarig stillesitting.

For personer som tilbringer en stor del av dagen i ro, er det ekstra viktig å være fysisk aktiv i den øvrige
tiden.

For å kompensere for 8-10 timers daglig stillesitting, bør man være fysisk aktiv av 

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig
gange. 

eller 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping
eller intervalltrening.

, for eksempel rask gange over 300 minutter i uken, tilsvarende 45 minutters rask gange daglig, eller

trening av 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping
eller intervalltrening.

minst 150 minutter per uke, for eksempel løping eller anstrengende sykling.

moderat intensitet

høy intensitet

høy intensitet

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/fysisk-aktivitet-kartleggingsrapporter/Fysisk%20aktivitet%20og%20sedat%20tid%20blant%20voksne%20og%20eldre%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/fysisk-aktivitet-kartleggingsrapporter/Fysisk%20aktivitet%20og%20sedat%20tid%20blant%20voksne%20og%20eldre%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalinger-om-kosthold-ernaering-og-fysisk-aktivitet/Anbefalinger%20om%20kosthold%20ern%C3%A6ring%20og%20fysisk%20aktivitet.pdf
https://doi.org/10.1007/s40279-019-01183-w
https://doi.org/10.1007/s40279-019-01183-w
https://doi.org/10.1007/s40279-019-01183-w
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
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Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med moderat
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

 

Praktisk – slik kan rådet følges

Under er noen eksempler på hvordan aktiviteten kan fordeles i løpet av uken:

60 minutters gåtur alle hverdager der man blir litt andpusten
Rask gange 45 minutter fire dager til eller fra jobb, en helgetur på 70 minutter og 50 minutters
styrketrening
45 minutters løping slik at man puster mye mer enn vanlig + lett anstrengende styrketrening i 30
minutter to dager + 20 minutter rask gåing daglig
75 minutter aerobics eller dans som gjør en skikkelig andpusten

For mer informasjon, se til de generelle rådene for fysisk aktivitet for voksne.

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens Helseorganisasjon
har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2020)

Det er vist at ved større mengder stillesitting i løpet av dagen, 8-10 timer, er en økt helserisiko. Ved
mye stillesitting er det gunstig å være mer fysisk aktiv enn de generelle rådene for å kompensere for
stillesitting store deler av dagen. (Verdens Helseorganisasjon 2020, Amerikanske helsemyndigheter
2018)

Referanser

Verdens helseorganisasjon (2020) .WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Geneva: World Health Organization. 

Amerikanske helsemyndigheter (2018) 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific
. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018. Report

Sterk anbefaling med moderat dokumentasjonsgrunnlag

https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
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4

Fysisk aktivitet og tid i ro 65 år og eldre

Råd

Voksne 65 år og eldre bør være regelmessig fysisk aktive i minst
150 til 300 minutter med moderat intensitet, eller minst 75 til 150
minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av
moderat og høy intensitet.

Rådet er en minimumsanbefaling, økt aktivitet gir ytterligere helsegevinst.

Som del av ukentlig fysisk aktivitet bør eldre:

gjøre  og  med minst balanseøvelser styrketrening

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel
rask gange, snømåking og hagearbeid. 

, tre eller flere dager i uken for å bedre funksjon og forhindre fall.

utføre øvelser som gir  til store muskelgrupper to eller flere dager i uken, daøkt muskelstyrke
dette gir ytterligere helsegevinster.

For å oppnå ytterligere helsegevinst kan eldre være mer fysisk aktive enn 300 minutter med 

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange, snømåking og hagearbeid. 

eller mer enn 150 minutter med 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange i stigning eller svømming.

i uken. Alternativt en kombinasjon av 

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange, snømåking og hagearbeid. 

og 

moderat intensitet 

moderat intensitet 

høy intensitet

moderat intensitet 

høy intensitet
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og 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange i stigning eller svømming.

.

Litt fysisk aktivitet er bedre enn ingen, og for eldre som har et lavt aktivitetsnivå, vil allerede litt
regelmessig fysisk aktivitet gi positive helseeffekter.

Eldre som ikke er aktive fra før bør starte med små doser fysisk aktivitet og gradvis øke frekvens, 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, lett husarbeid eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange, snømåking og hagearbeid. 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange i stigning eller svømming.

 og varighet over tid. All aktivitet, også om den er kortvarig, har betydning. For eksempel vil 2-3

minutters aktivitet være bra.

Gjennom å følge rådet oppnås betydelige helsegevinster.

Nedsatt funksjonsevne, dårlig helse

Eldre med nedsatt funksjonsevne og betydelig svekket helse som ikke kan følge rådene anbefales å
være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater og justere aktivitetsnivå etter sin fysiske form.
Vurderingen kan gjerne gjøres i samråd med lege, eller annet kvalifisert helsepersonell.

Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med moderat
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

Praktisk – slik kan rådet følges

Minimumsanbefalingen kan fordeles på mange måter og på ulike arenaer. Regelmessig fysisk aktivitet i
hverdagen er mulig å få til for mange.

Viktige arenaer for å være fysisk aktiv, er i forbindelse med:

Rekreasjon og fritid, f.eks. ved daglige gjøremål i hverdagen, friluftsliv, idrett og
mosjonsaktivitet som gåing, styrketrening, dans, svømming
Transport f.eks. gå, sykle, sparke ved utflukter til og fra arbeid, butikk og fritidsaktiviteter, ærend
i nærmiljøet og besøk til venner og familie, som bor i nærheten.
Arbeid og hjemmet, f.eks. aktiv transportreise til arbeid eller tilrettelagt målrettet aktivitet på
eller i forbindelse med arbeidsplassen, eller hus- og hagearbeid og annen aktivitet der kroppen
belastes i hverdagen

intensitet

Sterk anbefaling med moderat dokumentasjonsgrunnlag
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Nedenfor er noen eksempler på hvordan aktiviteten kan fordeles i løpt av uken:

30 minutters gåtur alle dager der man blir litt andpusten.
Rask gange 20 minutter til butikken fire dager i uken + en helgetur i skogen på 70 minutter.
30 minutters rask gange i stigende terreng slik at man puster mye mer enn vanlig + lett
anstrengende styrketrening i 30 minutter to dager + 30 minutter turgåing.
75 minutter svømming, aerobic eller dans der man blir skikkelig andpusten.

Det er lettere å lykkes hvis aktiviteten er lystbetont, og blir en naturlig del av de daglige rutinene i
hverdagen. Mange har også glede av å delta i faste trenings- eller turgrupper. Å lage en avtale for
aktiviteten med venner kan være både hyggelig og forpliktende.

Ved en større ukentlig mengde fysisk aktivitet er det viktig at man varierer mellom ulike former for fysisk
aktivitet og at det brukes tilstrekkelig med tid til hvile for å unngå ensidig belastning. (Verdens
helseorganisasjon 2020)

Om muskelstyrkende aktiviteter

Et styrketreningsprogram som tar hensyn til de store muskelgruppene omfatter bein, armer, mage,
skulder og ryggmuskulatur.

Styrketreningen kan utføres med kroppens som belastning, f.eks. knebøy eller reise seg opp fra en stol,
armhevinger eller mageøvelser, med strikk eller vekter som belastning eller i apparater. For
nybegynnere kan apparater være en god måte å starte på for å dosere belastninger riktig og utføre
øvelsene riktig.

Tre sentrale komponenter ved styrketrening er

Intensiteten, hvor stor vekt som løftes sett opp mot personens kapasitet
Frekvens, hvor ofte en person utfører styrketreningen
Repetisjoner og runder hvor mange repetisjoner/ganger en øvelse utføres og hvor mange runder
øvelsen utføres, f.eks. en knebøy gjøres 8 ganger og det gjøres i 2 runder.

For at kroppen skal få nok tid til restitusjon er det en fordel om  det går minst 48 timer mellom øktene,
det vil si at muskelstyrkende trening dermed  gjennomføres til 2–3 ganger per uke på mosjonsnivå.

Begynn med lett oppvarming i 10–15 minutter,  kroppen og musklene får da en gradvis økt
belastning og varmes opp.
Øvelsene kan gjentas med mellom 8 og 12 ganger. Hver øvelse gjennomføres i 1–3 runder med
en kort pause mellom hver runde.

Det er viktig at planlagt trening gjøres på en sikker og trygg måte. Eldre som ikke har erfaring fra
styrketrening fra før kan oppsøke råd på et treningssenter, en frisklivsentral, gruppetreningstilbud eller
f.eks. hos en fysioterapeut eller kiropraktor.

Eldre med nedsatt mobilitet og personer som er ustø, styrker balansen og reduserer risikoen for fall ved
å utføre balanseøvelser og styrketrening. (Raastad og medarbeidere 2010)

Personer som har smarttelefon, kan bruke Diabetesforbundets app   som viser noen ulike øvelserStyrk!
for å trene styrke.

E-læringsprogrammet  (se omtale under) inneholder en modul som hjemmeboende eldre kanBASIS
gjennomføre.

https://www.diabetes.no/tilbud-til-deg/finn-formen/styrk/
https://www.basis-fallforebygging.no/


Side 26/37

Om fallforebyggende trening

E-læringsprogrammet BASIS skal styrke kunnskapen om, og vise hvordan man legger til rette for,
fallforebyggende trening og er ment for ansatte ved treningssentre, aktivitetssentre, f.eks. eldresentre
eller seniorsentre, og institusjoner for eldre, f.eks. sykehjem eller omsorgsboliger. I tillegg til e-læringen
er det utformet en omfattende øvelsesbank med oppvarmings-, styrke- og balanseøvelser tilpasset
ulike funksjonsnivå. Les mer om og start e-læring .BASIS

Hjemmeøvelser og brosjyrer

Helsedirektoratet har brosjyrer på nett som gir øvelser som man enkelt kan utføre hjemme. Brosjyrer for
de ulike målgruppene:

Øvelser for deg som føler deg litt ustø når du går utendørs
(Helsedirektoratet 2016a) 
Øvelser for deg som trenger hjelpemidler når du går utendørs
(Helsedirektoratet 2016b)

For beboere i omsorgsbolig eller på institusjon

Å kunne bevege seg er et grunnleggende behov – også for beboere i omsorgsbolig og på sykehjem.

Mange daglige aktiviteter overtas av andre når man flytter i omsorgsbolig eller sykehjem. Slike
aktiviteter er viktige for å opprettholde bevegelsesfunksjon. Når disse ikke lenger utføres, må behovet
for grunnleggende bevegelse og aktivitet ivaretas på andre måter.

Dette behovet ivaretas best gjennom deltakelse i daglige gjøremål og gjennom tilrettelagte aktiviteter,
og vil sammen med miljøtilpasninger også bidra til å forebygge fall.

Forslag til daglige aktiviteter:

Legge til rette for aktiv deltakelse i stell, av- og påkledning
Enkle gjøremål i avdelingen, som vaske og dekke bord til måltider, brette håndkle
Gåturer i eget rom / til felles aktiviteter
Tilpassete øvelser

(Telenius og medarbeidere 2017)

I heftet  finnes det eksemplerVeiledning til helsepersonell og pårørende i omsorgsboliger og institusjon
på enkle øvelser. (Helsedirektoratet 2016c)

Fallforebyggingskurset  har en modul beregnet for ansatte i omsorgsinstitusjoner, herBASIS
understrekes også betydningen av hverdagsaktivitet.

Helsepersonells rolle

Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd om fysisk aktivitet. Helsepersonell har
derfor en viktig rolle når det gjelder støtte og oppfølging.

Helsepersonell kan gjøre vurderinger av eldres mobilitetsnivå, vurdere om de regelmessig balanse- og
styrketrening vil være nødvendig for å opprettholde fysisk funksjon. (Telenius og medarbeidere 2017)

Helsepersonell kan også henvise pasienter og brukere til kommunale   for oppfølging. frisklivssentraler
 kan være til hjelp for personer som vil øke sitt aktivitetsnivå og komme i bedre form.Aktivitetsdagboken

https://www.basis-fallforebygging.no/
https://www.helsenorge.no/globalassets/dokumenter/ntnu_fallforebygging_3_2016-ny.pdf
https://www.basis-fallforebygging.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/aktivitetshandboken/Aktivitetsh%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Fysisk%20aktivitet%20i%20forebygging%20og%20behandling.pdf
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Personalet på sykehjem vil ha en viktig rolle for at beboere kan være fysisk aktive og opprettholde sitt
funksjonsnivå så langt som mulig, i samsvar med individuelle behov og ønsker. (Telenius og
medarbeidere 2017)

Involver målgruppen i utforming av aktivitetene.

Å snakke om fysisk aktivitet

Helsepersonell bør tilby rådgivende samtale om fysisk aktivitet til personer som ikke er tilstrekkelig
fysisk aktive.  er dokumentert som en selvstendig intervensjon for å øke fysiskeMotiverende intervju
aktivitetsnivået og kan sees på som et komplement til rådene ovenfor

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens Helseorganisasjon
har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2020)

Det foreligger overbevisende dokumentasjon om helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle
aldersgrupper. Konservative beregninger viser at fysisk aktive vinner i gjennomsnitt åtte leveår med god
helse (kvalitetsjusterte leveår) i et livsløpsperspektiv, noe som innefatter både økt levetid og økt
livskvalitet, sammenlignet med personer som er inaktive. Ytterligere økt fysisk aktivitet kan gi opp mot
16 kvalitetsjusterte leveår (Helsedirektoratet 2014).

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging
og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander.

Regelmessig fysisk aktivitet vil være viktig for å opprettholde fysisk funksjon hos ulike grupper eldre.
(Telenius og medarbeidere 2017)

Hos eldre gir fysisk aktivitet fordeler for mange helseutfall:

forbedret dødelighet av alle årsaker, dødelighet av hjerte- og karsykdommer, hypertensjon,
hendelsesspesifikke kreftformer, type 2-diabetes, mental helse (reduserte symptomer på angst og
depresjon) og forbedret søvn. Fysisk aktivitet har også positiv effekt på kognisjon (som eksempelvis
oppmerksomhet og prosesseringshastighet), demens og ulike minnesfunksjoner.

Ved økende alder vil det være en reduksjon i muskelfunksjonen dersom de daglige aktivitetene ikke
setter store nok krav til muskelstyrken. (Amerikanske helsemyndigheter 2018, Sundhedsstyrelsen
2018). Fysisk aktivitet bidrar til å forhindre fall og fallrelaterte skader og fall i beinhelse og
funksjonsevne. Styrketreningen vil både øke muskelstyrken og beinmineraltettheten i knoklene, noe
som vil styrke dem ved et eventuelt fall (Verdens helseorganisasjon 2020).

Fysisk aktivitet og fallforebyggende trening vil også kunne ha betydning for hvor lenge en person kan
bo hjemme og klare seg selv.

Referanser

Helsedirektoratet (2014) Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for
.økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen

Helsedirektoratet (2016a) . Øvelser for deg som føler deg litt ustø når du går utendørs

https://www.helsedirektoratet.no/referanse/motiverende-intervju-mi
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet/Kunnskapsgrunnlag%20for%20fysisk%20aktivitet%20innspill%20til%20departementet.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet/Kunnskapsgrunnlag%20for%20fysisk%20aktivitet%20innspill%20til%20departementet.pdf
https://www.helsenorge.no/globalassets/dokumenter/ntnu_fallforebygging_1_2016-ny.pdf
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Helsedirektoratet (2016b) . Øvelser for deg som trenger hjelpemidler når du går utendørs

Helsedirektoratet (2016c) Øvelser og aktiviteter for å forebygge fall hos eldre med omfattende
. hjelpebehov Veiledning til helsepersonell og pårørende i omsorgsboliger og institusjon

Verdens helseorganisasjon (2020) .WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Geneva: World Health Organization. 

Amerikanske helsemyndigheter (2018) 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific
. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018.Report

Nordisk Ministerråd (2014) Nordic Nutrition Recommendations 2012 Integrating nutrition and physical 
. Danmark: Nordisk Ministerråd. ISBN 978-92-893-2670-4.activity

Raastad T, Paulsen G Refsnes PE og medarbeidere (2010) Styrketrening - i teori og praksis, Forlag:
Gyldendal undervisning.

Sundhedsstyrelsen (2018) . Fysisk træning som behandling– 31 lidelser og risikotilstande

Telenius, E.W Langhammer B. Helbostad J.L og medarbeidere (2017) Fysisk aktivitet og trening på
.sykehjem

Råd

Voksne 65 år og eldre bør begrense våken tid i ro og erstatte
stillesitting med fysisk aktivitet uansett intensitet.

Ved å erstatte stillesitting med fysisk aktivitet uansett 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, lett husarbeid eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange, snømåking og hagearbeid. 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange i stigning eller svømming.

, inkludert 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, lett husarbeid eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

, vil man oppnå helsegevinster.

intensitet

lett intensitet

https://www.helsenorge.no/globalassets/dokumenter/ntnu_fallforebygging_2_2016-ny.pdf
https://www.helsenorge.no/globalassets/dokumenter/ntnu_fallforebygging_3_2016-ny.pdf
https://www.helsenorge.no/globalassets/dokumenter/ntnu_fallforebygging_3_2016-ny.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-traening-som-behandling.ashx?lada&hash=2FD0720EC9B64C564D9E668E21B021BFDBC4D8C8
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/86
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/86
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Eldre bør være regelmessig og tilstrekkelig aktive og unngå lengre perioder med passiv sittesitting i

hverdagen. Lange perioder med stillesitting bør avbrytes med lett aktivitet. Stillesitting og tid i ro kan

også byttes mot aktivitet med lav 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, lett husarbeid eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange, snømåking og hagearbeid. 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange i stigning eller svømming.

hvor man står, går eller rusler eller aktivitet av høyere 

Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som sakte gange, lett husarbeid eller andre aktiviteter som ikke
medfører vesentlig økning i puls eller pust.

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange, snømåking og hagearbeid. 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange i stigning eller svømming.

.

Rådet om å redusere stillesitting gjelder også de som oppfyller rådene for fysisk aktivitet.
 

Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med moderat
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

Praktisk – slik kan rådet følges

Tiltak for å redusere stillesitting er annerledes enn tiltakene for å øke det fysiske aktivitetsnivået.

Stillesitting er tid brukt til å sitte eller ligge med lavt energiforbruk i våken tilstand. Mange eldre bruker
en stor del av dagen i ro, for eksempel med å se på tv, lese, spill, nettbrett, pc-bruk, annen «skjermtid»,
lesing eller motorisert transport.

Små avbrekk i hverdagen er viktig for å redusere tiden i ro, som hverdagsaktivitet slik som hus- og
hagearbeid, aktiv transport og regelmessige pauser i løpet av dagen. Å lage enkle huskeregler slik at
man påminnes om å ta små avbrekk fra sittingen kan være en metode.

For de fleste er det mange muligheter til å være litt mer aktiv i løpet av dagen gjennom ulike aktiviteter
hjemme og ute, f. eks gjennom å:   

intensitet

intensitet

Sterk anbefaling med moderat dokumentasjonsgrunnlag
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Ta pauser og bryt stillesittingen hver time i løpet av dagen; stå og gå når man prater i telefonen
Gå i stedet for å kjøre der det er mulig, eller gå av bussen en stopp før, og ta trappen i stedet for
heisen.  

(Verdens helseorganisasjon, 2020). 

For beboere i omsorgsbolig og på sykehjem

Mange beboere på sykehjem er inaktive, og sitter eller ligger store deler av dagen. I tillegg til å gjøre
øvelser daglig, anbefales det at slik stillesitting reduseres. For eksempel kan det være å bli påminnet
eller få hjelp til å reise seg opp fra stolen eller sengen innimellom, og ekstra gåturer i forbindelse med
måltider. (Telenius og medarbeidere, 2017)

Helsepersonells rolle

Befolkningen har høy tillit til helsepersonell når det gjelder råd om fysisk aktivitet. Helsepersonell har
derfor en viktig rolle når det gjelder støtte og oppfølging. Helsepersonell kan også henvise pasienter og
brukere til kommunale   for oppfølging. frisklivssentraler

Å snakke om stillesitting

Helsepersonell bør tilby rådgivende samtale med personer som har et lavt aktivitetsnivå og bruker en
stor del av dagen i ro.  er en anbefalt metode for støtte til endring av levevaner ogMotiverende intervju
kan benyttes for å prate om atferdsendring relatert til skjermvaner og tiden vi bruker i ro
(Helsedirektoratet, 2021).

Helsepersonell kan også henvise pasienter og brukere til kommunale frisklivssentraler for oppfølging.
Aktivitetsdagboken kan være til hjelp for personer som vil øke sitt aktivitetsnivå og komme i bedre form.

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens Helseorganisasjon
har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2020). Rådet er en videreføring av Helsedirektoratets
anbefalinger fra 2014 (Helsedirektoratet 2014).

Hos eldre er høyere mengder stillesittende atferd forbundet med økt dødelighet av alle årsaker,
dødelighet av hjerte- og karsykdommer og kreft dødelighet og forekomst av hjerte- og karsykdommer,
kreft og forekomst av type 2-diabetes. (Verdens helseorganisasjon, 2020). 

Blant voksne er det vist at et par minutters regelmessige aktive avbrekk fra tv-titting, pc-bruk og annen
langvarig stillesitting har positiv effekt på parametere som blodsukker- og insulinnivå. (Amerikanske
helsemyndigheter 2018)  

Et lavt aktivitetsnivå fører til redusert fysisk funksjon over tid. Lav muskelstyrke i armer og bein er ofte
en årsak til at mange eldre ikke kommer seg opp av seng, stol eller trapp. Personer med nedsatt
mobilitet og som er ustø vil ha økt risiko for å falle. (Telenius og medarbeidere 2017)

Beboere på sykehjem som bruker mye tid i ro fører til en raskere nedgang i fysisk funksjon som apati,
uro og depressive symptomer. Et økt aktivitetsnivå og spesifikk trening kan gi bedre balanse og styrke,
og kan i noen tilfeller bremse utviklingen av kognitiv svikt. (Telenius og medarbeidere 2017)

Referanser

https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler
https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi
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Råd

Voksne 65 år og eldre som sitter i ro store deler av dagen, bør
være mer fysisk aktive enn hva som anbefales for å kompensere
for negative helseeffekter av langvarig stillesitting.

Hvis du sitter en stor del av dagen i ro, er det ekstra viktig å være fysisk aktiv.

For å kompensere for 8-10 timers daglig stillesitting, bør du være fysisk aktiv av 

Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange, snømåking og hagearbeid. 

eller 

Høy intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel rask
gange i stigning eller svømming.

, for eksempel rask gange. (Verdens helseorganisasjon, 2020; Amerikanske helsemyndigheter, 2018).

Det vises her til de generelle rådene om fysisk aktivitet for målgruppen.

Nedsatt funksjonsevne, dårlig helse

Eldre med nedsatt funksjonsevne og betydelig svekket helse, som ikke kan følge rådene anbefales å
være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater og justere aktivitetsnivået etter sin fysiske form.
Vurderingen kan gjerne gjøres i samråd med lege, eller annet kvalifisert helsepersonell.
 

moderat intensitet 

høy intensitet

https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://health.gov/our-work/physical-activity/current-guidelines/scientific-report
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalinger-om-kosthold-ernaering-og-fysisk-aktivitet/Anbefalinger%20om%20kosthold%20ern%C3%A6ring%20og%20fysisk%20aktivitet.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/referanse/motiverende-intervju-mi
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/86
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/86
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
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Rådet er vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en sterk anbefaling med moderat
dokumentasjonsgrunnlag. Helsedirektoratet slutter seg til dette.

Praktisk – slik kan rådet følges

Mange eldre underestimerer tiden de sitter i ro i løpet av en dag.  

Eldre som er fysisk aktive og i god fysisk form vil i større grad kunne være selvhjulpne i hverdagen og
kunne bo hjemme lengre. Det å sitte mindre og bevege seg oftere, trenger ikke å være trening. Fysisk
aktivitet vil si all bevegelse man gjør i hverdagen, det være seg hage- eller husarbeid, vedhogst, rask
gange eller dans.

Aktivitet kan være delt opp på mange forskjellige måter. For mer informasjon og forslag til plan for
aktivitet i en uke, se til de generelle rådene for fysisk aktivitet for voksne 65 år og eldre.

Mange vil gjerne være mer aktive, men opplever at det er tungt å komme i gang. En måte å lykkes på,
er å lage en plan for hvordan dette kan gjøres – på kort og lang sikt – for eksempel å flette inn mindre
bolker med aktivitet i løpet av en dag.

En fast gåtur hver dag til fast tid, eller en ny husarbeidsaktivitet hver dag kan være en slik daglig
aktivitet (Telenius om medarbeidere, 2017)

Friluftsliv er en god måte å være i bevegelse på, i nærmiljøet, skogen eller ved havet hele året. Det
finnes inspirasjon f.eks. i brosjyren Friluftsliv for seniorer, av Norsk friluftsliv (Norsk Friluftsliv, 2020).

Fysisk aktivitet kan også være sosialt samvær og et bidrag til positiv psykisk velvære. Å finne en fast
treningsgruppe eller turgruppe kan gjøre det lettere å komme i gang.

Mange kommuner har frisklivssentraler som kan veilede og følge opp individuelt og i grupper. Her
legges det opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Det finnes en rekke lag, foreninger,
treningssentre eller andre private aktører som tilbyr trening- og gå-grupper, eller andre aktiviteter
dersom man liker bedre å være aktiv sammen med andre. Å lage en avtale for aktiviteten med venner
kan være både hyggelig og forpliktende.

Det er mulig å oppsøke hjelp og  veiledning for å komme i gang.

Mange treningssentre tilbyr god veiledning og mange eldre trives godt med innendørs trening. For eldre
med redusert helse og fysisk funksjon, vil kan dette gjøres i samråd med lege eller annet kvalifisert
helsepersonell.

Helsedirektoratet har også brosjyrer på nett for ulike målgrupper, som gir øvelser som man enkelt kan
utføre hjemme.

Øvelser for deg som føler deg litt ustø når du går utendørs
(Helsedirektoratet 2016a) 
Øvelser for deg som trenger hjelpemidler når du går utendørs
(Helsedirektoratet 2016b)

Sterk anbefaling med moderat dokumentasjonsgrunnlag
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E-læringsprogrammet BASIS (se omtale under råd om fysisk aktivitet for voksne 65 og eldre)
inneholder en modul som hjemmeboende eldre kan gjennomføre.

Det finnes også en rekke hjelpemidler, f.eks.:

Gå10 er en app for mobil som er utviklet av Helsedirektoratet, som skal gi litt drahjelp for å komme i
gang med trim.

Mobiltelefon og aktivitetsklokker har innebyggede apper som kan registrere trening og skritt.
Helsedirektoratet har laget en  som kan være et godt hjelpemiddel.aktivitetsdagbok

Begrunnelse – dette er rådet basert på

Sammendrag

Rådet har sitt utgangspunkt i de globale anbefalingene for fysisk aktivitet Verdens Helseorganisasjon
har for målgruppen (Verdens Helseorganisasjon 2020).

Det er vist at større mengder stillesitting i løpet av dagen, 8-10 timer, er en økt helserisiko. Ved mye
stillesitting er det en gunstig å være mer fysisk aktiv for å kompenserer for tid i ro. (Verdens
Helseorganisasjon 2020).

Konservative estimat viser at aktive eldre i gjennomsnitt får tre år med bedre livskvalitet enn eldre med
en inaktiv livsstil. Ved økt fysiskaktivitet kan gevinsten dobles. (Helsedirektoratet (2014)
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5

Metode og prosess

Bakgrunn
Høringsutkastet til Nasjonale råd om fysisk aktivitet og stillesitting er en revisjon av Helsedirektoratets

. Anbefalingene tok utgangspunkt i anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting publisert i 2014 Nordic
 som ble utgitt i 2014. Det nordiske arbeidet baserte seg i stor grad påNutrition Recommendations 2012

kunnskapsoppsummeringer fra andre land. Eksisterende anbefalinger inneholdt råd for barn, unge, voksne
eldre, gravide og kvinner i barsel.

Målgrupper
Nasjonale råd om fysisk aktivitet og stillesitting retter seg mot både fagpersoner og befolkningen. Fagpersoner
kan være helse- og omsorgspersonell, personer som jobber med helse i en kommune eller i en organisasjon,
lærere eller byplanleggere. 

Rådene til fagpersoner publiseres på helsedirektoratet.no. Rådene til befolkningen er generelle råd og er ikke
tilpasset ulike sykdomsgrupper eller tilstander. Disse rådene publiseres på helsenorge.no.

Det faglige innholdet i rådene er det samme, men kommunikasjonen tilpasses til om det er fagpersoner eller
befolkningen som er målgruppe.

Høringen presenterer rådene rettet mot fagpersoner som blir publisert på helsedirektoratet.no. Rådene til
befolkningen vil formuleres i etterkant og publiseres på helsenorge.no.

Nedenfor er oversikt over rådene før de ble revidert.

Råd til fagpersoner, oversikt over rådene på helsedirektoratet.no: 
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide
Råd til befolkningen, oversikt over rådene på helsenorge.no:

Barn og unge: https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/en-aktiv-familie/
Voksne: https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/rad-om-fysisk-aktivitet/
Eldre: https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-og-eldre/

Denne høringen presentere rådene rettet mot fagpersoner som blir publisert på helsedirektoratet.no. Rådene til
befolkningen vil formuleres i etterkant og publiseres på helsenorge.no.

Metode
Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte 26. november 2020  om fysisk aktivitet ognye globale anbefalinger
stillesitting for personer over fem år. Anbefalingene gjelder for barn (5-17 år), voksne, eldre (65 år og eldre),
gravide og kvinner i barsel, personer med kroniske sykdommer samt unge, voksne og eldre med nedsatt
funksjonsevne. Revideringen fra WHO baserer seg blant annet på en rekke kunnskapsoppdateringer utarbeidet
av WHOs ekspertgruppe, med bred internasjonal representasjon, i perioden 2019-2020. I tillegg er arbeidet
basert på større kunnskapsoppsummeringer fra andre land de siste årene, deriblant arbeid fra   og .Canada USA
De globale anbefalingene for personer over 5 år var gjennom en  i 2020.  høringsrunde globalt

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide
https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/en-aktiv-familie/
https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/rad-om-fysisk-aktivitet/
https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-og-eldre/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240014886
https://nrc-prod.literatumonline.com/doi/pdf/10.1139/apnm-2016-0151
https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf
https://www.who.int/news-room/articles-detail/public-consultation-on-the-draft-who-guidelines-on-physical-activity-and-sedentary-behaviour-for-children-and-adolescents-adults-and-older-adults-2020


Side 35/37

I 2019 lanserte WHO  om fysisk aktivitet og stillesitting for barn under fem år. De er delt opp ianbefalinger
anbefalinger for 0-1 år, 1-2 år og 3-4 år.

WHOs  fra 2020 ligger til grunn for de nye norske rådene for barn (5-17 år), voksne ograpport med anbefalinger
eldre. For barn under fem år, ligger WHOs anbefalinger fra 2019 til grunn.

Prosess
Helsedirektoratet har vært pådrivere ovenfor WHO for at de skulle oppdatere anbefalingene for fysisk aktivitet
fra 2010. Arbeidet med revidering av de norske anbefalingene i Helsedirektoratet startet i mai 2020. Det ble da
etablert en ekstern arbeidsgruppe med forskere, klinikere og personer som jobber med folkehelse.

Arbeidsgruppen hadde en rådgivende rolle til Helsedirektoratet. Oppgaven var å vurdere WHOs råd med tanke
på behov for tilpasninger til bruk i Norge. Kortversjonen av rådene er vurdert av ekspertgruppen.
 Arbeidsgruppen var ledet av professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøyskole. Professor Ekelund var med i
WHOs ekspertgruppe.

Deltakerne i arbeidsgruppen, juni til desember 2020.

Deltakerne i arbeidsgruppen
Navn Hovedarbeidssted

Bente Morseth UiT Norges arktiske universitet

Bent Ronny Rønnestad Høgskolen Innlandet

Ellen Haug Universitetet i Bergen

Bjørn Heine Strand Folkehelseinstituttet

Liv Berit Hæg Drammen kommune

Geir Kåre Resaland Høgskulen på Vestlandet

Inger-Lise Aamot Aksetøy St. Olavs Hospital

Jøran Hjelmeseth Sykehuset i Vestfold

Monica Klungland Torstveit Universitetet i Agder

Ole Petter Hjelle Universitetet i Sørøst-Norge 

Ulf Ekelund (leder) Norges idrettshøgskole

Ulrik Wisløff NTNU

Wasim Zahid Drammen sykehus

https://www.who.int/publications-detail/guidelines-on-physical-activity-sedentary-behaviour-and-sleep-for-children-under-5-years-of-age
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536
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Brukermedvirkning
Helsedirektoratet gjennomførte i desember 2020 to workshop med brukergrupper der det kom en rekke nyttige
innspill til rådene og det videre arbeidet med kommunikasjon av disse. 30 organisasjoner ble invitert, følgende
organisasjoner deltok: Elevorganisasjonen, Press, Norsk Fysioterapeutforbund, Aktivitetsalliansen,
Diabetesforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo og LHL.

Om rådene
Hovedparten av rådene er mindre justeringer av eksisterende råd. Justeringene for målgruppen over 5 år er i
stor grad oppdateringer knyttet til revidert kunnskapsgrunnlag. Rådene for gruppen 0-4 år er nye. Per i dag har
Norge samme anbefalinger for alle barn 0-18 år. Her er det ønskelig å være mer nyansert enn vi er i dag, der vi
gir samme hovedråd for hele målgruppen 0-18 år.

Det er gjort flere justeringer. Blant annet er de nye rådene om fysisk aktivitet for voksne og eldre noe justert når
det gjelder tiden som anbefales. Det fremheves videre for voksne og eldre at all fysisk aktivitet i hverdagen er
viktig, også aktivitet av lav intensitet, spesielt for personer som har et lavt aktivitetsnivå. Videre er det tidligere
rådet om at aktiviteten bør være av minst 10 minutters varighet tatt bort, all aktivitet teller. Når det gjelder
rådene om tid i ro, er de nyansert og behovet av regelmessig fysisk aktivitet fremheves for dem som sitter mye.
De generelle rådene kan oppsummeres med bruk mer tid til fysisk aktivitet og mindre tid i ro.

I forslaget som er ute til høring, er rådene til voksne 18-64 år og voksne 65 år og eldre delt i to, til forskjell fra
eksisterende råd der disse er sammen. Det er få skiller mellom råd til disse to aldersgruppene, men det gir
mulighet til mer tilpasset informasjon for målgruppene.

Avgrensninger
WHOS råd for gravide og personer med funksjonsnedsettelser ikke er inkludert i denne revideringen.
Revidering av de norske rådene for gravide og kvinner i barsel, vil gjøres i oppdatering av respektive
retningslinjer,  og Nasjonal faglig retningslinje svangerskapsomsorgen Nasjonal faglig retningslinje for
barselomsorgen

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/barselomsorgen
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/barselomsorgen
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