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Facts

• 3/4 danskere er stillesiddende 
eller kun lettere fysisk aktive i 
fritiden.

• 7-8 procent af alle dødsfald i 
Danmark er relateret til fysisk 
inaktivitet.

• Forskning fokuserer på effekt 
som anslås at nå 1%, hvoraf 
40% fastholder adfærd.

https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/fysisk_aktivitet

Sundhedsstyrelsen 2020: “Social ulighed i sundhed og sygdom – udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017
Dzewaltowski, Estabrooks & Glasgow, Exerc Sport Sci Rev, 32, 2 , 2004



Den menneskelige natur

• Vi er målstyret

• Vi er vanedyr

• Vi er flokdyr



> 6 måneder og vedvarende 

risiko for ‘tilbagefald’

Adfærdsændring fastholdelse

Diclemente, Prochaska et al.; J Consult Clin Psychol. 1991 Apr;59(2):295-304



Vores holdninger går 

forud for og er styrende 

for vores adfærd. 

Nej, adfærd er i høj grad 

bestemmende for vores 

holdninger. 



Vores holdninger går 

forud for og er styrende 

for vores adfærd. 

Nej, adfærd er i høj grad 

bestemmende for vores 

holdninger. 

• Vi skal ikke forsøge at 
ændre folks holdninger 
og vente på, at de 
ændrer adfærd. 

• Vi skal skabe rum for 
ny adfærd og vente på, 
at nye holdninger 
opstår.



Overtalelse avler modstand

• Patienter mistror klinikere, der ikke 
respekterer, at de (og altså ikke 
klinikerne) kender deres krop, 
sygdom og liv.

• Ingen ønsker at blive fortalt, at de 
lever forkert! 

• Modstand er den eneste naturlige 
reaktion på overtalelse.

• Fastholdelse af personlige værdier 
kan forklare afvisning af klinikerens 
”råd” og anvisninger. 

Allen D, Wainwright M, Hutchinson T. Soc Sci Med. 2011 Jul;73(1):129-34.

Herrera PA, Moncada L, Defey D. Qual Health Res. 2017 Jun;27(7):1023-1034.



• "Jeg er virkelig irriteret på 
læger, som bliver ved med 
at fortælle mig, at jeg 
risikerer at dø, hvis jeg ikke 
stopper med at ryge. Men 
altså, jeg risikerer også at 
dø selvom jeg stopper. Jeg 
er skuffet over vores 
sundhedsvæsen. Hvorfor 
fokuserer de ikke på at 
hjælpe mennesker, som de 
er, fremfor at ville ændre på 
dem?"  

Hansen M & Midtgaard J. 2018. (Upubliceret).



Fastholdelse af fysisk 

aktivitet afhænger af 

personligheden.

Måske. Men hvad så?



Sutin AR et al. J Res Pers. 2016 Aug;63:22-28.

Meget mere fysisk aktive!

Meget mere fysisk inaktive!

Også lidt mere fysisk 

aktive – dog uden 

betydning i sig selv! 

Lidt mere fysisk aktive! Lidt mere fysisk aktive! 



Sutin AR et al. J Res Pers. 2016 Aug;63:22-28.

Meget mere fysisk inaktive!

• Manglende glæde ved fysisk aktivitet

• Oplevelse af flere barrierer ved fysisk aktivitet

• Optagethed af fremtoning, pligt og skyld



Sutin AR et al. J Res Pers. 2016 Aug;63:22-28.

Meget mere fysisk aktive!

• Tendens til at være mere disciplineret og organiseret

• Motiveret for fysisk aktivitet gennem ønsket om at være sund 

• Mindre (eller slet ikke) optaget af udseende eller vægt





Fastholdelse af fysisk 

aktivitet giver øget 

mentalt helbred.

Ja og nej. 

Særlige forhold gør sig 

gældende. 



Fysisk aktivitet og helbredsrelateret livskvalitet

• Framing og kontekst 
afgørende:

• kronisk sygdom ↓

• kritisk sygdom ↑

• Ofte forskelle af ubetydelig 
størrelse

• Evt. forskelle ofte alene 
knyttet til bedring af fysisk 
funktion

• Superviseret træning 
overlegen 

Buffart LM et al. Cancer Treat Rev. 2017 Jan;52:91-104

McGregor G et al. BMJ Open. 2020 Jun 7;10(6)

Marker AM, Steele RG, Noser AE. Health Psychol. 2018 Oct;37(10):893-903

Geenen LJ et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 24;4:CD011279

Gillison FB et al. Soc Sci Med. 2009 May;68(9):1700-10



Chekroud SR et al. Lancet Psychiatry. 2018 Sep;5(9):739-746.

Regelmæssig træning og mental sundhed

• 43% reduktion i antal 
med dage med dårlig 
psykisk helbred.

• Stærkeste forbindelser 
ses ved holdsport og 
cykling.



Case: Udendørs cykling i psykiatrien

Schnor H, Linderoth S & Midtgaard J. Int J Environ Res Public Health. 2019 Feb 13;16(4):528.

• Stimulering af sanser

• Ikke vægtbærende

• Nem at monitorere

• Nem at tilpasse / skalere

• Ikke krav om øjenkontakt



Case: Udendørs cykling i psykiatrien

Schnor H, Linderoth S & Midtgaard J. Int J Environ Res Public Health. 2019 Feb 13;16(4):528.

"Du er tæt nok til at tale 
med de andre, men du kan 
også bare være en del af 
det uden at sige noget, og 
uden at det virker 
mærkeligt."



Case: Udendørs cykling i psykiatrien

»Personalet gør det også 
[deltager i cyklingen red.] 
og virker mere  
menneskelige.« 

Schnor H, Linderoth S & Midtgaard J. Int J Environ Res Public Health. 2019 Feb 13;16(4):528.



Resultatmål er vigtige for 

fastholdelse.
Nej, resultatmål kan 

være ødelæggende for 

fastholdelse. 



• Social støtte 

• Anvisning til hvordan adfærd 
udføres

• Demonstration af adfærd

• Feedback på resultater af adfærd

• Selv-monitorering af adfærd

• Feedback på adfærd

• Målsætning for adfærd

Mest effektive adfærdsændringsteknikker

Samdal GB et al. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017 Mar 28;14(1):42.

Nyman SR et al.. Br J Health Psychol. 2018 Feb;23(1):148-170.
Cradock KA et al. A systematic review and meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017 Feb 8;14(1):18.

Turner RR et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Sep 19;9:CD010192.

= Hvem er målet??



Fastholdelse af fysisk 

aktivitet giver øget 

livskvalitet.

Fastholdelse = indre motivation

• Selvbestemmelse 
(autonomi)

• Kompetence 
(mestring) 

• Tilhørsforhold 
(social forbundethed)

Ryan & Deci, 2017. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York, NY: Guilford Press



Fastholdelse handler først 

og sidst om individuel 

adfærd og ansvar.

Ikke helt. Individuel 

adfærd er bundet op på  

sociale praksisser.



Glostrup Hospital gennem 50 år: 1958-2008 by Susanne Paulsen. 

https://www.rigshospitalet.dk/om-hospitalet/organisation/historie/Documents/Jubil%C3%A6umsbog-GlostrupHospital.pdf

“I samarbejdsudvalget er man nu nået frem til den konklusion, at et forbud sikkert 

ikke lader sig realisere, da folk, der vil ryge, nok skal få røget alligevel.”





Social praksis

Reckwitz, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 243–263.

Shove, E., Pantzar, M. and Watson, M. (2012). The dynamics of social practice: Everyday life and how it changes. London, UK, SAGE. 

En praksis opstår, 

opretholdes eller

opløses, når

forbindelserne mellem

elementerne etableres, 

forstærkes eller brydes

Betydning: kulturelt bestemte konventioner 
og forståelser, som man deler med andre

Kompetence:
viden og tillærte 

færdigheder

Materialitet: fysiske 
objekter, redskaber, 

infrastrukturer



En social praksis er forbundet til andre praksisser

Fysisk 
aktivitet

?

?
?

Reckwitz, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 243–263.

Shove, E., Pantzar, M. and Watson, M. (2012). The dynamics of social practice: Everyday life and how it changes. London, UK, SAGE. 



Fysisk aktivitet vs. fysisk inaktivitet

Kær Thorsen I et al. (2020). In preparation. 

Fysisk inaktivitet 

er for de fleste 

mennesker:

• nemt

• enkelt

• behageligt

• gratis

Fysisk aktivitet er 

for de fleste 

mennesker:

• hårdt

• indviklet

• ubehageligt

• dyrt



Promovering af træning 

som behandling vil øge 

fastholdelse.

Nej, sandsynligvis det 

modsatte. 



”Motion på recept” som ikke-bæredygtig social praksis

[Materialitet] 
Behandling tilvejebragt af 

professionelle

[Betydning] 
Jeg har brug for 

behandling og må 
derfor være (i risiko 

for at være) syg! 

[Kompetence] 
Ekspertviden 
nødvendig

# Mennesker som er syge, 
træner for at bryde ud af 
patientrollen
# Vi er fysisk aktive for at føle 
os i live – ikke (kun) forblive i 
live

# Nem, uhindret og tidsubegrænset 
adgang er afgørende for fastholdelse

# Tillid til egne evner er 
nøglen til motivation
# Jeg er eksperten i mit liv



Case: FC Prostata

[Materialitet] 
Let tilgængeligt (lokalt), 

blivende tilbud

[Betydning] 
Kulturel og social anerkendt 

(maskulin) aktivitet

[Kompetence]
Kendt aktivitet med klare 

regler og formål

Bjerre ED et al. PLoS Med. 2019 Oct 1;16(10):e1002936.

Bjerre ED et al. Sports Med. 2019 Jan;49(1):145-158.



Prioritering af fastholdelse 

er et spørgsmål om 

økonomiske ressourcer.

Nej, egentlig ikke. 

Personlig æstetik og 

social kapitel er vigtigere.



Personlig æstetik

• Tillidsvækkende

• Anerkendende

• Nysgerrig

• Dynamisk

• Empatisk

• Mulighedsskabende
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Personlig æstetik

• Jeg er interesseret i dig fordi [...]

• [...] så hvad er din historie (med fysisk aktivitet)?

• Hvad betyder fysisk aktivitet for dig?

• Hvilken rolle skal fysisk aktivitet spille i dit liv (fremover)?

• Hvad håber du på?

• Hvordan er det muligt/vigtigt for dig?

• Vi behøver alle sammen støtte. Hvem er dine støtter?

Midtgaard J. Acta Oncol. 2013 Feb;52(2):303-9.



Personlig æstetik



Social kapital

• Delt ejerskab 
(forening –
konkret, synlig)

• Lige deltagelse 
(fællesskab og 
inklusion)

• Lokal forankring 
og ”produktion”



Vigtige roller

• Facilitator
• ”Frivillig”
• Mægler
• Sekretær
• Headhunter
• Konsulent
• Formidler
• Dokumentarist



Sammenfatning

• Handlinger definerer holdninger  

• Nødvendigt at stimulere oplevelsen af 
autonomi, kompetence og 
tilhørsforhold ...

• ... sker ikke gennem overtalelse og 
resultatmål

• Mål skaber motivation men skal være 
bundet op på adfærd

• Adfærd er bundet i sociale praksisser 

• Træning af personlig æstetik og 
investering i social kapital er vejen 
frem ☺



julie.midtgaard.klausen@regionh.dk

Tak for Jeres 
opmærksomhed


