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Tema 2021– fysisk aktivitet

• Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet

• Økt fysisk aktivitet – hovedmål for regjeringens handlingsplan 2020-2029

• Kommunen har en rekke virkemidler for å stimulere til økt aktivitet



Hvor fysisk aktive bør vi være? 

• Fysisk aktivitet 

– all bevegelse som fører til et energiforbruk utover hvilenivå

• En del av aktiviteten bør skje med moderat til høy intensitet

• Fysisk aktivitet bør være allsidig, spesielt hos barn



Anbefalinger
om fysisk
aktivitet

Barn og unge Voksne og eldre

Redusere stillesitting Redusere stillesitting

I gjennomsnitt minst 60 minutter 
moderat til hard fysisk aktivitet per dag i 
løpet av uka. Det meste av denne fysiske 
aktiviteten bør være kondisjonsrettet.

Minimum 150 minutter med moderat 
intensitet eller minimum 75 minutter 
med høy intensitet per uke, eller en 
kombinasjon av moderat og høy 
intensitet som gir tilsvarende volum.

Tre ganger i uka med høy intensitet, 
inkludert aktiviteter som gir økt 
muskelstyrke og styrker skjelettet.

Øvelser som gir økt muskelstyrke til store 
muskelgrupper bør utføres to eller flere 
dager i uka.

Eldre personer med nedsatt mobilitet og 
personer som er ustø, anbefales å gjøre 
balanseøvelser og styrketrening tre eller 
flere dager i uka.

Helsedirektoratet 2014



Aktivitetsnivået i Norge

• Ca. 30% av voksne oppfyller minimumsanbefalingen om aktivitet

• Andelen varierer etter alder og utdanning

• Barn og unge er mer aktive enn voksne

• De fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingen

• Aktivitetsnivået synker med alderen



Aktivitets-
nivå 
gjennom 
livet

Aktivitetsnivået 
synker gjennom 
livet



Andel som 
oppnår 
anbefalt 
aktivitet

Med bare 10 minutter mer aktivitet om dagen vil flere oppfylle anbefalingene



Hvordan stimulere til mer hverdagsaktivitet? 

• Kommunen har virkemidler innenfor:

• Nærmiljø og fritid

• Barnehage og skole

• Arbeidsplasser

• Tilbud for eldre



Nærmiljø og fritid

• Kommunens virkemidler:

• Gjøre det trygt og enkelt å og eller sykle til og fra ulike aktiviteter

• Gjøre grøntområder tilgjengelige og attraktive

• Legge opp til inkluderende aktivitetstilbud



Fysisk 
aktivitet i 
kommunene

Tall fra 
vernepliktsverket 
2018-2019.

Hver prikk 
representerer en 
kommune

Andel 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig



Barnehage og skole

Hensyn under planlegging av uteområder:

• Naturelementer og variert terreng

• Mangfoldig bruk og tilgjengelighet for alle

• Trafikksikre omgivelser



Arbeidsplasser

Tilrettelegge for aktiv transport:

• Sykkelparkering

• Garderobefasiliteter

• Trapp fremfor heis



Tall for kommunen i Kommunehelsa statistikkbank

Se hvor stor andel av ungdomsskoleelever i kommunen som er lite 
fysisk aktive her.

Se hvor stor andel av 17-åringene som trener sjeldnere enn ukentlig 
her.

Se også flere indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank

http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&virtualsubset=MEIS_value&v=2&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+2020_2020&GEOGRAFIsubset=0&layers=virtual&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffysak-ungd2020&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffysak-ungd2020_C1&mode=cube&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ftrening-sesjon1-2020&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_value&KJONNsubset=0&KJONNslice=0&AARsubset=2018_2019&GEOGRAFIsubset=0&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ftrening-sesjon1-2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/


Årets tematekst er skrevet i samarbeid med 
Norges idrettshøgskole

Se mer informasjon om folkehelseprofilene 
på www.fhi.no/folkehelseprofiler

http://www.fhi.no/folkehelseprofiler

