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Forord

I dagene 25. - 27. november 2009 var 30 forskere og eksperter samlet i Danmark til en
konsensuskonference om fysisk aktivitet og sundhed, der var organiseret af Kulturministeriets
Udvalg for Idrætsforskning. Formålet var - baseret på den nyeste forskning - at komme frem
til konklusioner om, hvordan fysisk aktivitet kan fremme sundhedstilstanden og forebygge
udvikling af sygdomme, samt hvilken rolle forskellige arenaer kan spille i bestræbelsen herpå.
Disse temaer blev belyst ud fra en epidemiologisk, fysiologisk, medicinsk, sociologisk og
psykologisk synsvinkel.
Konsensuskonferencen ledte frem til er række konklusioner, som er beskrevet og uddybet i
dette hæfte. Det er tanken, at skriftet skal tjene som inspiration og baggrund for anbefalinger
vedr. fysisk aktivitet for sundhed. I de enkelte afsnit er der angivet en række referencer, som
henviser til de undersøgelser og den litteratur, som teksten bygger på, og som læseren kan
fordybe sig yderligere i.
De forskellige afsnit i hæftet, der tager udgangspunkt i konsensuskonferencens konklusioner,
er skrevet af danske forskere med ekspertise på det pågældende område. Først redegør Jens
Bangsbo for den aktuelle viden om fysisk aktivitets betydning for sundheden. De efterfølgende afsnit præsenterer den nyeste viden om, hvordan idræt og fysisk aktivitet kan fremmes
i forskellige sammenhænge, hvor børn og voksne tilbringer meget af deres tid. Først sammenfatter Lars Bo Andersen, hvad en række studier af forskellige tiltag og interventioner, der tager
sigte på at fremme fysisk aktivitet i skolen, har vist. Dernæst redegør Gisela Sjøgaard for,
hvordan fysisk aktivitet kan fremmes på arbejdspladsen ud fra den foreliggende forskning på
området. Bjarne Ibsen gennemgår, hvilken betydning den organiserede idræt og motion har for
fysisk aktivitet og sundhed, og om det gør nogen forskel, om idrætten er organiseret på den
ene eller den anden måde? De seneste år er der kommet mere fokus på den betydning, det
har for den fysiske aktivitet, at byen er indrettet på en bevægelsesvenlig måde. Den nyeste
forskning på dette område præsenteres af Jens Troelsen. Endelig beskriver Jens Bo Nielsen,
hvordan nye teknologier kan bidrage til at fremme fysisk aktivitet. Sidst i hæftet perspektiveres analyserne af, hvordan fysisk aktivitet kan fremmes i forskellige arenaer. Hæftet er
redigeret af Bjarne Ibsen og Jens Bangsbo.
Hvert afsnit begynder med en gengivelse af konklusionerne, som forskerne på konsensuskonferencen enedes om. Derpå redegøres for forskningen på området, og til slut præsenteres de
anbefalinger, som forskningen har givet anledning til.
Tak til de nævnte forskere for deres bidrag til denne publikation og tak til de forskere, som
deltog på konferencen, for deres bidrag til vurderingerne og diskussionerne af den nyeste
forskning på området.
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God læsning!
Jens Bangsbo, Professor, Institut for Idræt, Københavns Universitet
Formand for Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
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Indledning

De forskellige indlæg på konsensuskonferencen bekræftede, ud fra forskellige faglige vinkler, at fysisk
aktivitet giver en god basis for et godt helbred og udvikling af positive sociale relationer, og at det er
vigtigt, at den dyrkes hele livet for at begrænse udvikling af sygdomme og for bevarelse af funktionsevnen. Alle bør derfor gives mulighed for at være fysisk aktive.
Idræt og motion er altid blevet tillagt en betydning for sundheden, men i takt med at forskningen har
påvist, hvor afgørende det er for helbredet, at vi holder os fysisk aktive, er det først og fremmest den
sundhedsmæssige gevinst ved at bevæge sig, som såvel aktive, organisationer som politikere fremhæver, når de skal forsvare, at der bruges tid og penge derpå. Der er imidlertid også andre gode grunde
til at dyrke idræt og være fysisk aktiv.
Den norske idrætsfilosof Sigmund Loland, der indledte konsensuskonferencen med et foredrag om
forholdet mellem glæde og nødvendighed, når vi dyrker idræt, påpeger, at tidligere var den primære
begrundelse for idræt af moralsk karakter som et middel til at fremme særlige eftertragtede værdier
i samfundet (Loland 2006). Det var bl.a. værdier som disciplin, fairness og respekt for modstanderen,
som man mente, at idrætten lærte deltagerne. I dag taler man i højere grad om, at idrætten skaber
normer for de gode fællesskaber baseret på gensidighed og respekt for forskellighed, og derfor også
egner sig til at fremme integrationen og sammenhængskraften i samfundet. I sammenligning med den
sundhedsmæssige dimension er det dog forbavsende lidt vi ved om denne påståede sammenhæng.
Hvor forskellige den sundhedsmæssige og den moralske retfærdiggørelse af idræt og fysisk træning
end er, så har de to begrundelser det til fælles, at idrættens værdi ligger i, at den er et nyttigt middel til
fremme af større mål og værdier. Idræt og motion kan imidlertid også begrundes, retfærdiggøres, på en
måde, der er mindre instrumentel: Som en menings-søgende og menings-konstruerende aktivitet, der
har eksistentiel betydning for mennesket på linje med fx musik. Dvs. en uadskillelig del af det gode liv,
som de græske filosoffer knyttede til idræt og fysisk træning. Når vi dyrker idræt og motion, oplever vi
glæden ved at bevæge os og erfarer vores krops muligheder og begrænsninger i meget forskellige sammenhænge og situationer. Dette har en eksistentiel værdi.
Behovet for regelmæssig fysisk aktivitet som en af forudsætningerne for et godt helbred er et faktum.
Sundhed - målt ved en række medicinske parametre – er imidlertid ikke et mål i sig selv, men må ses
i sammenhæng med det gode og meningsfulde liv, derunder at kunne spille bold, svømme, danse, løbe
etc. som en grundlæggende side af menneskelig væren. Det er ud fra denne humanistiske helhedsforståelse af forholdet mellem idræt og sundhed, at vi i det følgende koncentrerer os om, hvilken betydning fysisk aktivitet har for sundheden, og hvordan man kan fremme fysisk aktivitet i forskellige arenaer.

Betydning af at være fysisk aktiv for sundheden
Stillesiddende vaner er meget udbredt i de fleste lande i verden. I Danmark er omkring en tredjedel af
alle voksne inaktive, hvilket betyder, at de har stillesiddende arbejde, ikke dyrker motion og har begrænset fysisk aktivitet til og fra arbejde og omkring hjemmet. En anden tredjedel er for lidt aktive. Fysisk
inaktivitet medfører højere risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, fedme, visse
kræftformer, samt tab af funktion og uafhængighed. Der er endvidere ca. ni års forskel i den gennemsnitlige levealder mellem personer med et lavt og personer med et højt aktivitetsniveau.
Betydning af mangel på fysisk aktivitet er illustreret i figur 1, som viser fraktionerne af alle typer af død
for kvinder og mænd i USA. Lavt konditionsniveau (kardiorespiratorisk fitness) tegner sig for flere dødsfald end nogen af de andre risikofaktorer. Gennem de seneste årtier har vi i høj grad reduceret behovet
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for fysisk aktivitet i hjemmet, på jobbet og i fritiden. For at løse problemerne med den markante grad
af inaktivitet bliver vi nødt til at overveje og vurdere samfundsmæssige, miljømæssige og individuelle
tilgange til at gøre fysisk aktivitet mere almindeligt for flere mennesker.
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Figur 1. Årsager til dødsfald (fraktioner) blandt 40.842 (3333 dødsfald) mænd og 12.943 (491 dødsfald) kvinder undersøgt i
studiet ”Aerobics Center Longitudinal Study” i USA. Tallene er korrigeret for alder og de andre faktorer beskrevet i figuren (fra Blair
et al. 2009).

Hvor meget og hvilke typer af aktiviteter?
Anbefalinger for voksne:
At dyrke fysisk aktivitet regelmæssigt har vist sig at forbedre livskvaliteten, fremme helbredet og
funktionsevnen samt forlænge livet. Selv lidt aktivitet er bedre end ingen, og indtil en vis grænse er
det bedre jo mere aktivitet, man dyrker.
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-

For personer, der er meget lidt aktive, kan selv en ugentlig forøgelse af den fysiske aktivitet på fem
minutter hver uge i løbet af nogle måneder give store helbredsmæssige effekter.

-

Fysisk aktivitet er helbredsfremmende, uanset om man lever med andre risikofaktorer, så som rygning og overvægt, eller er kronisk syg.

-

For at opnå store helbredsmæssige effekter bør et rimeligt mål for mange være, at man totalt
mindst to timer om ugen er fysisk aktiv med aktiviteter, som giver en belastning svarende til
cykling, hurtig gang, badminton (double), rengøring og havearbejde. For dem, der vil bevæge sig
mere intenst, kan en time være tilstrækkeligt, hvis det er aktiviteter så som løb, dans, fodbold, 		
håndbold eller badminton (single). Aktiviteterne kan splittes op i fem minutters perioder.

-

Enhver bør mindst to gange om ugen udføre aktiviteter, der kræver involvering af en vis muskelkraft,
så som at bære indkøbsvarer, gå op og ned ad trapper, lave gymnastiske øvelser med kroppen som
belastning og vægttræning.
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Figur 2 viser sammenhængen mellem aktivitet og risikoen for sygdom/død hos voksne (dosis/respons-kurve). Tallene understreger,
at voksne har betydelige sundhedsmæssige fordele af at være aktive og at større mængder aktivitet fortsætter med at reducere
risikoen, men med en gradvis mindre ekstra fordel.

Det er vigtigt at fremhæve, at enhver type af fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på sundhedstilstanden (se figur 2). Figuren viser at jo større aktivitet man har om ugen desto mindre er risikoen for at
udvikle en livstruende sygdom. Læg mærke til at risikoen reduceres betydeligt, hvis man går fra at være
inaktiv til bare at være lidt aktiv. Det er også vist, at fysisk aktivitet i sig selv, uanset om man er ryger
eller overvægtig, har en positiv effekt på helbredstilstanden. Har man ikke været aktiv før, kan små
ændringer i de daglige vaner gøre en stor forskel. Det kan dreje sig om at tage trapperne i stedet for
elevatoren eller gå/cykle til arbejde i stedet for at tage bilen. Det gælder om at være tålmodig og bygge
gradvis op til et niveau passende for alderen. Man starter lavt og nyder de små fremskridt.
For at få en markant og vedvarende effekt er det hensigtsmæssigt at være aktiv mere end et par timer
om ugen. Det kan dreje sig om alle typer af aktiviteter, hvor man kan mærke pulsen stiger, så som
cykling og havearbejde. Betydningen af en vis intensitet i den fysiske aktivitet er blevet mere og mere
åbenlys i de senere år. Det er vist, at man kan opnå store effekter, hvis aktivitetsniveauet er højt,
selvom aktiviteten er kortvarig. Intens aktivitet giver således nogle ekstra fordele udover tidseffektivitet.
Hvis man derfor er mere kraftigt aktiv, hvor pulsfrekvensen stiger betydeligt (ofte med en pulsfrekvens
højere end 150 slag pr. minut), kan man nøjes med at være aktiv en time om ugen. For dem, der er begrænset fysisk aktive, kan det være formålstjenligt i første omgang at øge hyppigheden og varigheden
af aktivitetsperioderne, før man overvejer en stigning i intensitet.
For at vedligeholde og styrke muskulaturen bør man af og til udsætte kroppen for tunge løft og gerne
bevægelser, hvor personens egen vægt udnyttes, f.eks. at gå op ad trapper. Det er også med til at
reducere risikoen for knoglebrud og -skørhed. Forskellige typer af balancetræning, som f.eks. danse,
sjipning, stå på et ben og balancere på et faldet træ, bør også foretages én til to gange om ugen.

Yderligere anbefalinger for børn, unge og ældre:
-

Børn og unge bør være aktive mindst én time om dagen. Aktiviteterne bør være sjove og relateret
til alder og udvikling som fx leg i skolegården, boldspil, klatring, sjipning og hop. Børn bør eksponeres for mange forskellige aktiviteter og udvikle et positivt forhold til fysisk aktivitet, så de er
stimuleret til at være aktive som voksne.
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-

For ældre, der ikke er aktive, vil selv lidt aktivitet føre til en bedre sundhedstilstand og funktionsdygtighed, og regelmæssig træning øger muligheden for fysisk uafhængighed. Enhver ældre bør 		
dagligt udføre en eller anden form for træning for at vedligeholde funktionsevnen, f.eks. kan styrke
og balance øges ved at presse håndfladen op mod en bordplade og stå på et ben. Regelmæssig 		
træning hjælper også ældre med kroniske sygdomme.

Der er foretaget en lang række studier af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og forskellige sundhedsparametre med henblik på at formulere evidens-baserede anbefalinger for fysisk aktivitet hos
børn, men det er en begrænsning, at langt de fleste bygger på selvrapporteret aktivitet til at kvantificere
mængden. Ikke desto mindre har man en god indikation på graden af nødvendig motion for børn. I en
systematisk oversigt gennemgik man 850 artikler og inkluderede mere end 300 referencer (Strong og
medarbejdere, 2005). I artiklen belyses sammenhængen mellem fysisk aktivitet og en række biologiske
sundhedsparametre, herunder overvægt, kredsløbsmæssige risikofaktorer, astma, mental sundhed,
indlæringsevne, muskelstyrke, udholdenhed og knoglemineraltæthed. Det ledte i grove træk frem til
anbefalinger om én times aktivitet om dagen af moderat intensitet samt nogle perioder med aktivitet,
der øger muskelstyrke, fleksibilitet, balance og knogletæthed. Det skal understreges, at mindre også har
en betydelig effekt, hvis det gennemføres med en rimelig høj intensitet. Eksempelvis fandt man hos overvægtige børn, at et 40 minutters aktivitetsprogram med moderat og intensiv aktivitet tre gange om ugen
havde en positiv effekt på risikofaktorer for udvikling af sygdomme som fx diabetes. Et stort problem for
denne målgruppe er, hvordan man sikrer, at aktivitetsniveauet fastholdes. Man skal være opmærksom
på, at det er forskellige former for aktiviteter, der skal til for at stimulere en positiv vækst. Eksempelvis
er det primært vægtbærende aktiviteter, der stimulerer til knoglevækst, og selv relativt få belastninger
gennem hoppeprogrammer, der udføres dagligt, giver målelige forbedringer på knoglemineraltæthed.
Specielt før puberteten er vægtbærende aktivitet vigtig. Derfor er det vigtigt, at børn anvender mange
forskellige aktivitetsformer og regelmæssigt (tre til fem gange om ugen) bliver væsentligt fysisk belastet.

Litteratur
ACSM (1988). Physical fitness in children and youth. Med Sci Sports Exerc 1988; 20: 422-3.
Andersen, L.B.; Harro M,; Sardinha, .L.B; Froberg, K.; Ekelund, U. og Brage, S. (2006). Physical activity and clustered cardiovascular
risk in children: a cross-sectional study (The European Youth Heart Study). Lancet 2006; 368: 299-304.
Andersen L.B.; Sardinha, L.B.; Froberg, K.; Riddoch, C.J.; Page, A.S. og Anderssen, S.A (2008). Fitness, fatness and clustering
of cardiovascular risk factors in children from Denmark, Estonia and Portugal: the European Youth Heart Study. Int J Pediatr Obes
2008; 3 Suppl 1: 58-66.
Biddle, S.; Sallis, J.F. og Cavill, N. (1999). Young and active. In:Biddle, S; Sallis J.F. og Cavill, N. 1999; 1-149.
Blair, S.N.; Dunn, A.L.; Marcus, B.H.; Carpenter, R.A. og Jaret, P. (2001). Active Living Every Day. Champaign, IL: Human Kinetics;
2001.

10 / 44

Blair, S.N,; Kohl, H.W.; Paffenbarger, R.S.; Clark, D.G.; Cooper, K.H. og Gibbons, L.W. (1989). Physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy men and women. JAMA 1989; 262: 2392-401.
Church, T.S.; Cheng, Y.J.; Earnest, C.P.; Barlow, C.E.; Gibbons, L.W.; Priest, E.L. og Blair, S.N. (2004). Exercise capacity and body
composition as predictors of mortality among men with diabetes. Diabetes Care. 2004 Jan;27(1):83-8.
Church, T.S.; Earnest, C.P.; Skinner, J.S.; Blair, S.N. (2007). Effects of different doses of physical activity on cardiorespiratory fitness among sedentary, overweight or obese postmenopausal women with elevated blood pressure. JAMA 2007; 297:2081-91.
Lee, C.D. et al. (1999). Cardiorespiratory Fitness, Body Composition, and All-cause and Cardiovascular Disease Mortality in Men.
Am J Clin Nutr 1999; 69:373-40.
Loland, Sigmund (2006). Morality, Medicine, and Meaning: Toward an Integrated Justification of Physical Education. Quest 2006,
58, 60-70.

Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning

Fysisk aktivitet for sundhed

Pate, R.R. et al. (1995). Physical activity and public health: A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention
and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995; 273:402-7.
Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008. Washington,
DC:U.S. Department of Health and Human Services, 2008.
Steene-Johannessen, J.; Anderssen, S.A.; Kolle, E. og Andersen, L.B. (2009). Low muscle fitness is associated with metabolic risk
in youth. Med Sci Sports Exerc 2009; 41: 1361-7.
Strong,W.B.; Malina, R.M.; Blimkie, C.J.; Daniels, S.R.; Dishman, R.K. og Gutin, B. et al. (2005). Evidence Based Physical Activity for
School-age Youth. J Pediatr 2005; 146: 732-7.
Sui ,X.; LaMonte, M.J.; Laditka, .J.N.; Hardin, J.W.; Chase, N.; Hooker, S.P. og Blair, S.N. (2007). Cardiorespiratory fitness and
adiposity as mortality predictors in older adults. JAMA 2007; 298:2507-16.

11 / 44

12 / 44

Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning

Fysisk aktivitet for sundhed

Skolen som arena for fysisk aktivitet

Konsensus-statement
Skolen omfatter alle børn og er derfor et velegnet sted at øge den fysiske aktivitet og fremme fysiske
aktivitetsvaner, der varer hele livet.
Mere fysisk aktivitet i skolen kan fremmes ved en flerstrenget indsats, der inkluderer flere idrætstimer,
kvalificering af lærerne på området, pauser i de boglige timer med sjove fysiske aktiviteter, fysiske
lektier, inspirerende udendørs arealer til frikvartererne etc.

Indledning
De seneste ti år er andelen af børn i den skolepligtige alder, der regelmæssigt dyrker idræt eller motion,
faldet fra 89 pct. i 1998 til 84 pct. i 2007 (Pilgaard 2008). Andre undersøgelser viser, at der sker en
voksende polarisering i børnenes idrætsdeltagelse og fysiske aktivitet. Dels mellem yngre og ældre
børn, dels mellem de mest aktive (og dem der er i bedst form) og de mindst aktive (og i dårligst form)
(Wedderkopp, Froberg, Hansen og Andersen 2004).
Langt de fleste danske børn i den skolepligtige alder opholder sig en stor del af dagtimerne i skole eller
skolefritidsordning (SFO), som giver mange muligheder for fysisk udfoldelse. Børnene kan gå eller cykle
til og fra skole, hvilket rigtig mange gør, samtidig med at der er et betydeligt potentiale for forbedringer.
De kan lege, spille bold eller på anden måde være fysisk aktive i frikvartererne, men mange steder er
skolegårdene uinspirerende. På alle klassetrin fra 1. til 9. klasse skal der undervises i idræt, men det
er som regel kun de obligatoriske én eller to lektioner om ugen, varierende fra klassetrin til klassetrin.
Skoledagen kan også blive mere fysisk for børnene ved at gøre de boglige fag mindre stillesiddende,
men det er der indtil dato kun få erfaringer med. Endelig er timerne i skolefritidsordningen ’fri’ til idræt
og fysisk aktivitet, hvis der er plads til det på SFO’en, og pædagogerne vil hjælpe til med at få børnene
i gang.
Fra flere sider er skolen da også udpeget som en af de centrale arenaer til fremme af børns fysiske
aktivitet. Især hvis man skal nå de mindst aktive og modvirke den sociale ulighed. Forebyggelseskommissionen foreslog derfor også, at ’børn i 0. til 10. klasse skal være fysisk aktive mindst en time
dagligt i skoledagen’ og at ’aktiv transport til og fra skole fremmes i samarbejde mellem forældre og
skoler’ (Forebyggelseskommissionen 2009: 394). Dette kan imidlertid realiseres på mange måder, og
spørgsmålet er, hvilke tiltag der har en effekt på børns fysiske aktivitetsniveau og sundhed.

Resultater fra forskningen
Siden 2005 er der gennemført otte større skoleinterventioner, hvor man på forskellig måde har forsøgt
at øge den fysiske aktivitet hos almindelige børn med henblik på opnå forskellige sundhedsforbedringer. Her er ikke medtaget interventioner, der har taget sigte på specielle grupper af risikobørn, f.eks.
overvægtige eller handicappede børn. Interventionerne er gennemført for at finde de bedste tiltag til at
imødegå ’inaktivitetsepidemien’. Man har altså ønsket at finde effektive tiltag, der kan implementeres i
børns almindelige hverdag, og som har en dokumenterbar positiv sundhedseffekt.
De otte studier, der bygger på nogle af de erfaringer, der høstedes i tidligere store skoleinterventioner,
er følgende:
1) En skoleintervention i Ballerup og Tårnby (kontrolgruppe) kommuner med 706 børn (Andersen og
Froberg 2008) inkluderede en fordobling af idrætstimerne til to dobbeltlektioner, nye redskaber i haller
og sale, forbedring af udearealerne samt efteruddannelse af alle idrætslærere flere gange om året.
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2) Et to-årigt kontrolleret interventionsstudie i Sogndal i Norge med 256 børn (Resaland et al
2009) gik ud på, at børnene fik en times fysisk aktivitet dagligt i skolen, der var organiseret af
lærerne, men primært bestod af aktive lege. Næsten al aktiviteten foregik udendørs, så indefaciliteterne ikke belastedes.
3) I KISS projektet i Schweiz, som omfattede 498 børn (Kriemler et al 2010), blev idrætstimetallet
øget til én lektion om dagen, og dette suppleredes med små pauser i timerne til fysisk aktivitet, ligesom
børnene fik fysisk aktive hjemmeopgaver.
4) I en tre-årig intervention i Sverige med 132 børn (Sollerhed og Ejlertsson 2008) blev antallet af
lektioner til fysisk aktivitet øget til fire lektioner om ugen mod de sædvanlige én til to lektioner. Desuden
deltog børnene i én times udendørs aktiviteter om ugen.
5) En fire-årig intervention i Tyskland med 615 børn, “Children’s Health Intervention Trial
(Graf et al 2008), bestod af a) en ekstra lektion i sundhedslære (20-30 min.) om ugen, b) undervisning
i sundhedsadfærd, som en diætist stod for i samarbejde med klasselæreren, samt c) et seks timers
kursus for forældre og lærere.
6) Et studie fra Canada med 237 børn over 16 måneder, Action Schools! (Reed 2008), indeholdt flere
forskellige tiltag, hvoraf det vigtigste var 75 minutters ekstra fysisk aktivitet oven i de sædvanlige to
gange 40 minutter.
7) I Stockholm har man undersøgt en fireårig intervention med 3135 børn rettet mod overvægtige
børn, Obesity Prevention Project (Marcus 2009), der omfattede 30 minutters daglig fysisk aktivitet
samt forsøg på at reducere den tid, som børnene brugte på computerspil. I SFO’en begrænsede man
computerspiltiden til 30 minutter dagligt. Yderligere promoverede man fuldkornsbrød og eliminerede
sukkerholdige drikke på skolerne.
8) Endelig har man i Kansas gennemført en tre-årig intervention med 1490 børn, Physical Activity
Across the Curriculum, der omfattede 150 minutters fysisk aktivitet/idræt pr. uge (Donnelly 2009).
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På tværs af disse studier kan det konkluderes, at man gennem sådanne skoleinterventioner med mere
idræt og fysisk aktivitet kan forbedre aktivitetsniveauet og sundheden specielt hos de mindst aktive
børn. Dette illustreres godt af resultaterne fra Sogndal i Norge, hvor man opnåede en 15 pct. forbedring
i kondition hos den fjerdedel, der var dårligst ved start, sammenholdt med den dårligste fjerdedel i kontrolgruppen. Forbedringen blev mindre, jo bedre udgangspunktet var, men selv hos de bedste fandt man
en lille forbedring på to pct. Interventionen i Sogndal inkluderede én times fysisk aktivitet hver skoledag
ledet af lærere, men den overvejende aktivitet var i skolegården, hvor læreren blot organiserede forskellige lege og aktiviteter. I studier med mindre kontrol af, hvad børnene laver af aktivitet, er effekterne
mindre.

Anbefalinger til hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme sundheden
Mange forsøg viser, at det er muligt at få positive forbedringer på flere sundhedsparametre gennem
øget fysisk aktivitet i skolen. Det tyder dog på, at der skal relativt meget aktivitet til, førend effekterne
bliver markante. En forøgelse fra én til to dobbeltlektioner om ugen i forsøget i Ballerup Kommune gav
således kun én til to pct. højere iltoptagelse, mens én times fysisk aktivitet om dagen i forsøget i
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Sogndal i Norge gav en forbedring af konditionen på ni pct. og for børnene med den dårligste kondition
en forbedring på hele 15 pct.
Aktiviteterne kan bl.a. gennemføres ved en omstrukturering af skoletiden, hvor man slår frikvartererne
sammen i lidt længere pauser. Undersøgelserne tyder dog på, at det er nødvendigt med en vis lærerstyring for at få et rimeligt aktivitetsniveau.
Der er ingen forsøg, der har vist forringet indlæringsevne, selvom tiden er gået fra de boglige fag.
De interventioner, der har vurderet dette, har gjort det ud fra de eksisterende måder at evaluere de
boglige fag.
Potentialet for sundhedsforbedring gennem øget fysisk aktivitet i skolen er meget stort, og denne
type tiltag har den fordel, at de børn, som har størst behov, automatisk deltager, hvorved de svageste
elever tilgodeses.
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Arbejdspladsen som arena
for fysisk aktivitet
Konsensus-statement
Arbejdspladsen er en vigtig arena for mere fysisk aktivitet for voksne, som tilbringer en stor del af dagen
på arbejde.
En fysisk aktiv arbejdsdag kan fremmes ved en flerstrenget indsats, som inkluderer ændringer i den
fysiske indretning af arbejdspladsen, rådgivning (også på distance via telefon og internet), implementering af specifikke aktiviteter og øvelser (i arbejdstiden) og muligheder for at dyrke sport eller motion
på arbejdspladsen. Det er nødvendigt med en stærk opbakning og involvering fra de forskellige parter
på arbejdspladsen – såvel ledelse som ansatte.

Indledning
De seneste to generationer har vores arbejde ændret sig meget markant hvad angår den fysiske
aktivitet i arbejdstiden. For blot fire årtier siden var der således stadig et generelt behov for at fastsætte
grænser for, hvor fysisk hårdt arbejdet måtte være for at undgå nedslidning og dårligt helbred. Det førte
til, at ILO (den internationale arbejderorganisation) i 1971 meldte ud, at kroppens energiomsætning ikke
må overstige en tredjedel af kroppens maksimale kapacitet i gennemsnit over en otte timers arbejdsdag. Målet med dette var dog ikke at afskaffe fysisk aktivitet i arbejdet, som det næsten er sket i
mange typer job i dag. Allerede i 1950’erne viste en meget afgørende undersøgelse nemlig, at konduktører i to-dækker busserne i London, som gik op og ned ad trapperne hele dagen, havde betydeligt
lavere risiko for at få hjerte/kar sygdomme og førtidig død, end chaufførerne i de samme busser havde
(Morris et al 1953). Efterfølgende har en række andre undersøgelser underbygget, at arbejdstagere
med stillesiddende arbejde har større sundhedsrisiko end dem, som udfører dynamisk aktivitet med
store muskelgrupper som en del af deres arbejde. Generelt er mennesker i den industrialiserede verden
blevet mindre fysisk aktive, og dette kan især tilskrives et fysisk inaktivt arbejdsliv (Sjol et al 2003).
Denne udvikling på arbejdsmarkedet er et naturligt argument for, at der i et sundhedsfremme perspektiv
bør genindføres fysisk aktivitet i arbejdstiden. For mange mennesker med travle hverdage – især for
børnefamilierne – kan det være svært at lægge en halv times motion i fritiden hver dag. Og da det er
den fysiske eksponering i arbejdet, der har udviklet sig i en uheldig retning, taler det for, at der skabes
bedre muligheder for motion og fysisk aktivitet i arbejdstiden.
Et andet argument for, at arbejdspladsen er en god arena for sundhedsfremmende fysisk aktivitet, er,
at det er her mange mennesker mødes hver dag, og det derved er et forum for information og tilbud.
Den arbejdende befolkning udgør ca. halvdelen af Danmarks befolkning, og de tilbringer en meget stor
del af deres vågne tid på arbejde, dvs. her kan rigtig mange mennesker nås. Det er på arbejdspladsen,
der kan tages initiativer til aktiviteter enten i selve arbejdstiden, i tilknytning til arbejdstiden eller ved
at aftale aktiviteter med kolleger i fritiden. Mange mennesker oplever nemlig, at det er svært at tage
sig sammen til at motionere alene, men gør man det i grupper, bliver det lettere til noget, og det bliver
sjovere.
Igennem de senere år har aktiviteter som sundhedsfremme på arbejdspladsen fået stadig mere
opmærksomhed (Andreasen og Skov Nielsen 2010). Mange virksomheder tilbyder sundhedstjek, hvor
alle KRAM faktorer gennemgås (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Mange virksomheder giver i den
forbindelse tilbud, der fremmer sundheden på disse områder, men desværre ligger tilbud om motion
relativt langt nede i prioriteringen. Virksomhedernes primære motivation for sundhedsfremmende
aktiviteter er at reducere omfanget af sygefravær, og når motion prioriteres så lavt, er det fordi, det
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opleves som vanskeligt. Derfor at det vigtigt at udbrede viden om, hvilke resultater man kan opnå ved at
introducere fysisk aktivitet på arbejde, og hvordan man kan lykkes med at gøre det.

Resultater fra forskningen
I slutningen af forrige århundrede begyndte forskningen at interessere sig for effekten af at indføre
fysisk aktivitet på arbejdspladserne. En af de første oversigtsartikler kom i begyndelsen af dette
århundrede og konkluderede, at der er evidens for, at indførelsen af motion på arbejdspladsen nedsætter risikoen for muskelskeletbesvær (Proper et al 2003). Da sygefravær i særlig stor grad er relateret til
forekomsten af muskelskeletbesvær (Holtermann et al 2010), er effekten af motion på arbejdspladsen
siden undersøgt mere detaljeret i en række høj kvalitetsstudier såvel i Danmark som i udlandet. En
systematisk oversigtsartikel fra 2009 kan nu på baggrund af 18 store arbejdspladsinterventioner med
motion/træning – heraf to fra Danmark (Andersen et al 2008; Blangsted 2008) - konkludere, at der
er evidens for, at fysisk træning giver nedsat nakkebesvær blandt arbejdstagere med stillesiddende
arbejde som kontorarbejde og giver nedsat lænderyg besvær blandt arbejdstagere med fysisk tungt
arbejde, som social- og sundhedspersonale samt industriarbejdere har (Coury 2009). Forudsætningen
for disse positive resultater er, at motionen eller træningen 1) er intensiv og indeholder styrketræning,
2) er superviseret med instruktører, og 3) har en varighed på mindst 10 uger. Det er således ikke alle
former for motion, der har en effekt, og dette forklarer resultaterne fra en række undersøgelser, som
konkluderede, at motion på arbejdspladsen ikke har en dokumenteret virkning på sundheden.
Det er særligt den ældre del af befolkningen, der har nytte af moderat fysisk aktivitet for at forebygge
nedslidning. Det skyldes den relativt stigende belastning af kroppen som følge af den aldersbetingede
nedgang i fysisk kapacitet (Hamberg-van Reenen 2009). Med den aldrende arbejdsstyrke er dette et
vigtigt argument for at sætte ind med motion på arbejdspladsen.
Dette er et forholdsvist nyt forskningsfelt, og det er åbenlyst, at der er behov for mere detaljeret viden.
I Danmark gennemføres i disse år en række høj kvalitets forskningsprojekter. Et af projekterne undersøger, om instruktørsuperviseret træning kan erstattes af et veludviklet træningsprogram med en
omhyggelig opstartsinstruktion? Dette kunne give klare besparelser, hvis en effekt kan opnås, men det
er en dyr løsning, hvis arbejdstagerne spilder arbejdstid på motion, der ikke virker. Endvidere undersøges det, om også motionen på arbejdspladsen kan bidrage til en nedsættelse af risikoen for livsstilssygdomme inden for hjerte/kar sygdommene og det metaboliske syndrom. Her er det muligt, at træningsformen skal have en anden profil, end den der har effekt for muskelskelet lidelser. Vigtigt er det under
alle omstændigheder at være opmærksom på, at den fysiske aktivitetsprofil under motion eller træning
adskiller sig betydeligt fra den fysiske belastning af kroppen, som ses under fysisk tungt erhvervsarbejde. Således medfører sidstnævnte snarere nedslidning end en træningseffekt (Sjøgaard 2006).

Anbefalinger til fysisk aktivitet på arbejdspladsen
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Forskningen viser, at der skal mangfoldige indsatser til for at ændre befolkningens motionskultur – også
på arbejdspladsen. Dette omfatter fysiske ændringer på arbejdsstedet, fx lettere adgang til trapper end
elevator, samt adgang til træningsfaciliteter tæt på arbejdsstedet. Endvidere bør der være løbende
tilbud og initiativer til at deltage i fysisk aktivitet i arbejdstiden, hvor indholdet i tilbuddet gerne må
variere, så forskellige motionsinteresser og -behov kan tilgodeses.
Forskellige sportsarrangementer kan inspirere til også at finde sin foretrukne aktivitet, som kan dyrkes
i fritiden. Initiativer med rådgivning kan i deres nuværende form ikke stå alene, men kan være en
afgørende faktor for vedholdende fysisk aktivitet. Det er endvidere helt afgørende, at virksomhedens
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ledelse har en positiv holdning til motion på arbejdspladsen og fremmer dette såvel holdningsmæssigt
som rent praktisk i arbejdets planlægning. Endelig er det en nødvendig forudsætning, at de ansatte
bakker sådanne initiativer op. Det er vist, at op til én times motion om ugen i arbejdstiden ikke
nedsætter arbejdstagernes produktivitet (Blangsted et al 2008), og kommende undersøgelser ser
nærmere på, om der i det lange perspektiv endog er en produktivitetsgevinst ved motion og fysisk
træning på arbejdspladsen.
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Organiseret idræt og motion

Konsensus-statement
Idrætsforeningen er ligeledes en vigtig arena for fysisk aktivitet, idet en stor del af befolkningen er
medlem, og næsten alle børn i Danmark dyrker idræt i en idrætsforening i løbet af deres barndom.
Foreningen har således en vigtig fysisk aktivitets-socialiserende funktion, og deltagelse i idrætsforeninger i barndommen øger sandsynligheden for et aktivt fysisk liv senere i tilværelsen.
Deltagelsen i idrætsforeninger er imidlertid ikke lige: Der er flere mænd /drenge end kvinder/piger, flere
yngre end ældre, flere højere uddannede end lavere uddannede etc., og derfor bør foreningerne gøre
mere ud af integrationen af fysisk inaktive børn og voksne. Et stort frafald blandt teenagers er yderligere
et problem, som der bør gøres noget ved. Idrætsforeninger skal derfor opmuntres til at støtte
og fremme sundhedsfremmende fysiske aktiviteter.

Indledning
I takt med at den ’naturlige’ fysiske aktivitet er reduceret i mange sammenhænge – i arbejdslivet,
under transport og i andre af hverdagslivets gøremål – har idræt og motion i fritiden fået voksende
betydning for at sikre – ud fra en sundhedsmæssig betragtning – den ’nødvendige’ fysiske aktivitet
(Van Mechelen 2000).
Andelen af de voksne danskere, som dyrker idræt eller motion, er næsten firedoblet siden midten af
1960’erne. I den seneste undersøgelse fra 2007 svarede 56 pct., at de dyrkede sport eller motion
(Pilgaard 2009). Indtil slutningen af 1990’erne voksede idrætsdeltagelsen også blandt de skolesøgende
børn, men siden da er der sket et mindre fald, hvilket især har fundet sted blandt de ældste børn.
Gennem de samme fire årtier er der imidlertid sket store ændringer i, hvad danskerne foretrækker at
dyrke, og hvor og hvordan de træner og motionerer. I midten af 1960’erne dyrkede de voksne næsten
udelukkende idræt under organiserede former og først og fremmest i en idrætsforening. En undersøgelse fra 1980 tegnede imidlertid et helt andet billede af idrætsdeltagelsen. Nu var der flere, der
dyrkede idræt udenfor idrætsforeningerne end i regi af foreningerne (Jespersen og Riiskjær 1982).
Undersøgelsen fra 2007 viser, at denne udvikling er fortsat, idet det nu er idræt ’på egen hånd’, som
er mest udbredt, og selvom andelen, der dyrker idræt i en forening, er større end nogensinde, har
væksten i kommercielt organiseret idræt været meget stærkere (Pilgaard 2009: 100). Udviklingen
ser dog noget anderledes ud, når det gælder børnene. Her tyder undersøgelserne på, at børn i dag
dyrker mindre selvorganiseret idræt og fysisk leg, end børn gjorde tidligere (Engström 2004), mens
deltagelsen i organiseret idræt indtil slutningen af 1990’erne havde voksende tilslutning. Samtidig
udgør den kommercielt organiserede idræt en lille, omend voksende, del af børns idrætsliv.
I dag findes omkring 16.000 idrætsforeninger i Danmark, og halvdelen af disse er dannet siden
1975 (Ibsen 2006). Det tyder på en meget stor tilgang – men også udskiftning – af foreninger, selvom
væksten givetvis er noget mindre end væksten i antallet af fitnesscentre. Alene fra 2006 til 2009
voksede antallet af kommercielle fitnesscentre i Danmark fra 334 til 453, som tilsammen har mere
end en halv million kunder. I samme periode har der imidlertid også været en stor vækst i antallet af
foreningsdrevne fitnesscentre, som der i 2009 var knap 100 af (Kirkegaard 2010).
Vi har således et rimeligt godt billede af, hvor børn og voksne dyrker idræt og motion i fritiden. Vi ved
derimod ikke ret meget om, hvilken betydning organiseringsformen har for idrætsdeltagelsen og de
værdier, som idrætten tilskrives. Den offentlige støtte til idræt i fritiden udgør mere end 4 mia. kr., og
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den går næsten udelukkende til idrætsforeninger og idrætsorganisationer – især fordi deltagelse i en
forening tillægges en folkeoplysende og demokratisk værdi. I takt med den voksende erkendelse af den
fysiske aktivitets betydning for sundheden, begrundes den offentlige støtte til idræt imidlertid i stigende
grad med den sundhedsmæssige gevinst af at dyrke idræt (Ibsen og Eichberg 2006). I dette afsnit
skal vi derfor belyse to spørgsmål: Hvilken betydning har den organiserede idræt og motion for fysisk
aktivitet og sundhed, og gør det nogen forskel, om idrætten er organiseret på den ene eller den anden
måde?

Resultater fra forskningen
Deltagelse i organiseret idræt har uden tvivl en positiv betydning for såvel børn som voksnes fysiske
aktivitet og deraf afledte sundhed. Der findes imidlertid kun få undersøgelser af, hvor meget organiseret
motion bidrager til den samlede fysiske aktivitet, og om organiserede idrætsaktive og motionister er
mere fysisk aktive end de ikke-organiserede.
En hollandsk undersøgelse viser, at de organiserede motionsformer kun udgør omkring 15 pct. af den
samlede fysiske aktivitet (Hildebrandt et al 2007), men det er sandsynligt, at den organiserede idræt er
mere intensiv (og dermed har en større effekt) end den ikke-organiserede; at den inspirerer folk til også
at være fysisk aktiv i andre sammenhænge; og at børns deltagelse i organiseret idræt har betydning for,
hvor aktive de er senere i livet.
En norsk undersøgelse viser således, at medlemmer af idrætsforeninger er mere fysisk aktive end ikkemedlemmer (Kjønniksen et al 2009). Tilsvarende viser en undersøgelse fra Island, at forskelle mellem
drenges og pigers fysiske aktivitetsniveau først og fremmest skyldes, at drengene i højere grad deltager
i organiseret idræt, og at der er større sundhedsmæssig effekt af at deltage i foreningsidræt end i
uformel idræt. Dette skyldes først og fremmest, at foreningsidrætten er mere fysisk intensiv (Vilhjalmsson og Kristjansdottir 2002; Wilhjalsson og Thorlindsson 2005). I overensstemmelse dermed viser en
mindre dansk undersøgelse, at børn, der ikke deltager i idræt i foreningsregi, har halvanden gange så
stor risiko for overvægt, end børn der deltager i foreningsidræt (Støckel 2008: 86). Undersøgelsen kan
dog ikke vise, om denne forskel skyldes, at disse børn ikke går til idræt i en forening.
Deltagelse i organiseret idræt i barndommen har også betydning for det fysiske aktivitetsniveau som
ung. Det viser både norske og finske undersøgelser, men sammenhængen er ikke særlig stærk (Kjønniksen et al 2009; Telama et al 2010).
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Denne øjensynlige sammenhæng mellem hvor den fysiske aktivitet finder sted og det fysiske aktivitetsniveau, kan hænge sammen med den måde, man typisk dyrker idræt i en idrætsforening. Dels at
aktiviteten er mere krævende og anstrengende, dels at det sociale element i mange idrætsgrene spiller
en central rolle. Et omfattende studie af den sundhedsmæssige effekt af motions-fodbold viser, at
denne har større effekt end andre træningsformer som løb og styrketræning, der typisk gennemføres på
egen hånd eller i fitnesscentre (Krustrup et al 2010). Forklaringen på dette synes både at være karakteren af aktiviteten, dvs. de fysiske krav aktiviteten stiller, og det sociale aspekt. Det samme studie
viser bl.a., at tidligere fysisk inaktive, der begyndte at spille motions-fodbold, etablerede flere sociale
bånd til andre deltagere, end en tilsvarende gruppe af tidligere inaktive, der løber i stedet for at spille
fodbold, og fodbold-gruppen fortsatte også i højere grad med aktiviteten i en forening, end løbe-gruppen
gjorde (Ottesen et al 2010).
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Dette bekræfter, hvad adskillige undersøgelser har vist, at de sociale bånds omfang og karakter har stor
betydning for sundheden (Whitehead og Diderichsen 2001; Putnam 2000: 328-31). En finsk undersøgelse viser, at idrætsklubben er en vigtig arena for venskab og sociale relationer for hver tredje mand
og hver fjerde kvinde, men spiller alligevel en mindre rolle for de sociale bånd end arbejde, skole og
lokalsamfund gør (Koski 2005). Samtidig viste undersøgelsen, at jo mere intens idrætsudøvelsen er, jo
større er også de sociale relationer (Koski 2006). Dette taler for, at idræt i foreningssammenhæng har
et større sundhedspotentiale end idræt udøvet i sammenhænge, hvor det sociale element spiller en
mindre rolle. Der foreligger dog ikke undersøgelser, som kan bekræfte dette.
Gentagne undersøgelser har vist, at deltagelsen i idræt og fysisk aktivitet er skævt fordelt på køn, alder,
uddannelseslængde og indkomst (Larsen 2003; Pilgaard 2008; Nielsen og Ibsen 2008). Det er en udbredt antagelse, at dette især er tilfældet i den foreningsorganiserede idræt. Den seneste undersøgelse
fra 2007 af befolkningens idrætsdeltagelse kan dog ikke bekræfte dette. I såvel foreningsorganiseret,
kommercielt organiseret som selvorganiseret idræt er idrætsdeltagelsen højere blandt højt uddannede
og folk med høj indkomst end blandt lavere uddannede og folk med lav indkomst, men forskellen er
mindst i den foreningsorganiserede og størst i den kommercielt organiserede idræt (Pilgaard 2009).
De seneste tyve år har idrætspolitikken i stigende grad søgt at imødegå denne ulighed i idrætsdeltagelsen ved at fremme deltagelsen hos de fysisk inaktive generelt og mere specifikt i særlige målgrupper
(bl.a. ældre, børn og voksne af anden etnisk herkomst end dansk, handicappede og socialt udsatte).
Med enkelte undtagelser har de forsøgs- og udviklingsprojekter, som de seneste to årtier er oprettet for
at fremme særlige gruppers idrætsdeltagelse, dog ikke haft succes med at inkludere de grupper, som
projekterne var tiltænkt, uanset om projektet er gennemført i kommunalt regi, i foreningsregi eller i et
samarbejde mellem foreninger og kommunen. Det gælder bl.a. projekter som ‘Ældre i bevægelse’,
‘Motion på Recept’, ‘Gå i Gang’ og ‘Børn og unge i bevægelse’ (Ibsen og Pedersen 1999; Roessler,
Ibsen, Saltin og Sørensen 2007; Støckel 2008; Østerlund 2010).
Selvom de fleste idrætsledere vil skrive under på, at idræt er sundt, så er det ikke ensbetydende med,
at foreningen er målrettet mod sundhed. Langt det meste af den idræt, der finder sted i foreninger,
har ikke et specifikt forebyggende sigte, dvs. aktiviteterne tilrettelægges ikke for at fremme sundhed,
særlige målgruppers behov mv. En undersøgelse af idrætsforeningerne, som idrætsorganisationerne
gennemførte i 2004, viste, at ‘fremme af sundhed og trivsel’ har forholdsvis lav tilslutning (23 pct.)
i sammenligning med formål som ‘at skabe et socialt fællesskab for medlemmerne’ (63 pct.), ‘at
fremme interessen for idrætsaktiviteten’ (50 pct.) og ’at skabe en sund fritidsbeskæftigelse for de
unge’ (45 pct.) (Ibsen 2006). En anden foreningsundersøgelse fra 2004 viste, at kun tre pct. af idrætsforeningerne mente, at de beskæftigede sig med ‘sundhed og sygdom’ (handicap, forebyggelse og
sygdomsbekæmpelse, misbrug af forskellig slags) (Boje og Ibsen 2006).

Anbefalinger
Forskningen tyder altså på, at organiseringsformen har en betydning for, hvor fysisk aktiv man er: De
som dyrker idræt i en forening, er mere fysisk aktive end de, der ikke gør det, og det har en betydning
for det fysiske aktivitetsniveau på længere sigt. Men idrætsforeningerne er ikke særligt optaget af forebyggelse og sundhed, og hidtil har forsøgene på at involvere de fysisk inaktive i idrætsforeningerne haft
begrænset succes.
Hvis idrætsforeningerne fortsat skal være det vigtigste organiserede tilbud om idræt og motion for
danskerne, skal de på den ene side give muligheder for at træne og motionere på måder, der kan
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indpasses i forskellige befolkningsgruppers hverdag, som er en af forklaringerne på de kommercielle
fitnesscentres succes. På den anden side skal de bevare det idrætslige element med en blanding
af præstation og sjov samt det sociale element, som i høj grad adskiller foreningerne fra andre
organiseringsformer, og som er en af forklaringerne på den sundhedsmæssige effekt af at dyrke idræt
i en forening.
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De bolignære omgivelsers
betydning for fysisk aktivitet
Konsensus-statement
De bolignære fysiske omgivelser er et vigtigt område for selvorganiseret fysisk aktivitet. Dette vedrører
idrætsfaciliteter og andre områder for fysisk aktivitet, let adgang til steder, hvor man kan dyrke idræt og
motion, tryghed og æstetik samt muligheder for aktiv transport.
Kommune- og lokalplanlægningen bør tage højde for og sikre:
At der er faciliteter og områder til fysisk aktivitet samt programmer og organiserede tilbud om idræt
og fysisk aktivitet i lokalområdet.
-

At der er kort afstand (maksimalt 300 meter) til lege- og idrætsfaciliteter, grønne områder etc.

-

At faciliteterne og områderne til idræt og fysisk aktivitet er inspirerende, æstetiske og trygge, og at
der er en åben og fleksibel adgang dertil.

-

At lokalområdet indrettes på en måde, der tilskynder til gang og cykling.

-

At lokale interessenter (foreninger og institutioner) og brugere involveres i planlægningen og
implementeringen af faciliteter og aktiviteter til fremme af en fysisk aktiv hverdag.

Indledning
Et væsentligt argument for at fokusere på de bolignære områder er det forhold, at vi tilbringer det meste
af vores uddannelses- og arbejdsfrie tid i og omkring boligen. De bolignære områder danner således de
ydre fysiske rammer for vores hverdag, når vi rekreerer, mødes og transporter os selv til og fra destinationer i lokalområdet. De bolignære områder har derfor en væsentlig indflydelse på vores adfærd og er
udgangspunkt for de fysiske handlinger, vi gør hver evig eneste dag.
På den baggrund er det væsentligt, at de bolignære områder appellerer til fysisk aktivitet, og at der
skabes en infrastruktur, som fremmer aktiv fysisk transport. På den måde dannes en potentiel kilde til
livsstilsændring for alle parter uanset sociale skel. Skabes der bedre fysiske miljøer, der gør valget af
fysisk aktivet til det nemme, åbenbare valg, vil det være en langsigtet investering, der med den rette
planlægning kan føre til en vedvarende sundhedsfremmende adfærd for alle samfundslag (Troelsen,
2010).

Resultater fra forskningen
Forskningen i de bolignære områders betydning for fysisk sundhed er især foretaget i USA, England
og Australien, men der findes også kontinentale europæiske studier samt få danske undersøgelser
af relevans.
En australsk-amerikansk forskergruppe har i en oversigtsartikel gennemgået 18 internationale studier,
der har set på forhold i det bolignære område, som fremmer gang (Owen et al. 2004). Konklusionen er,
at æstetik, faciliteter der muliggør gang (fortove, stier), kort adgang til destinationer (butikker, parker,
strand) og oplevelsen af stærkt trafikerede veje har indflydelse på, om gang anvendes som transportform. Et lokalområdes gangvenlighed (walkability) bestemt ud fra beboernes egen vurdering eller mere
objektivt bestemt ved hjælp af Geografisk Informationssystem (GIS) har gentagne gange vist sig at være
indikatorer for forskellige niveauer i fysisk aktivitet (Frank et al. 2006; Frank et al. 2005; Leslie et al.
2005; Leslie et al. 2005). Undersøgelser viser endvidere, at borgere bosiddende i områder med høj
walkability med større sandsynlighed er mere fysisk aktive end personer, der bor i et område med lav
walkability uanset socio-økonomisk baggrund.
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En anden oversigtsartikel følger op på disse analyser af bystrukturer ved at se på mere konkrete
by¬elementers betydning. På baggrund af 43 studier konkluderes det, at adgang til sportsfaciliteter og
nærhed til parker, legepladser og andre offentlige rekreationelle steder i byrummet har en stærk sammenhæng med fysisk aktivitet. Ligeledes har faktorer som afstand til bestemmelsessted, forekomst af
cykel- og gangstier og trafiksikkerhed væsentlig betydning for aktiv transport (Limstrand 2008).
Det britiske “National Institute for Health and Clinical Excellence” har udarbejdet to relevante rapporter
såkaldte Evidence Reviews, der opsummerer interventioner, som har fremmet fysisk aktivitet. I rapporten ”Interventions that use the environment to encourage physical activity” er der fundet 25 studier,
hvor en sådan sammenhæng kan dokumenteres. Seks studier har relevans i forhold til bolignære
områder, hvor bl.a. nyetablerede stier, skiltning og opførelse af anlæg har medført øget aktivitet i
området (Foster et al. 2006).
Den anden rapport, “Transport interventions promoting safe cycling and walking”, er en systematisk
gennemgang af reviews, der undersøger effekten af interventioner i de fysiske omgivelser til fremme
af aktiv transport. Her er fundet 15 veldokumenterede internationale studier. På baggrund heraf konkluderes det, at aktiv transport hænger sammen med, hvor bevægelsesvenligt byrummet er udformet,
samt fortove og cykelstier. Personer, som i forvejen er fysisk aktive, er mere tilbøjelige til at anvende
de nye muligheder for aktiv transport, mens det er mere usikkert, om de inaktive alene motiveres til
fysisk aktivitet ved konstruktion af nye cykelstier, ligesom massemediekampagner for aktiv transport
ej heller har vist en stærk effekt (Killoran et al. 2006).
I relation til børn og unge har den amerikanske forsker James F. Sallis og kolleger dokumenteret, at
både sociale og fysiske miljømæssige forhold såsom hjælp og støtte fra familie, adgang til motionstilbud og faciliteter, muligheder for at være fysisk aktiv og tid brugt udendørs har sammenhæng med
det fysiske aktivitetsniveau (Sallis et al. 2000). I 2006 opdaterede Ferreira og kollegaer dette oversigtsstudie, og supplerer med konklusionen, at opholdt tid udendørs i det bolignære område har sammenhæng med graden af fysisk aktivitet. Dette forhold understøttes af nem adgang til faciliteter og følelsen
af at bo i et trygt lokalområde (Ferreira et al. 2006).
Der er ikke udarbejdet tilsvarende oversigtsartikler med særlig fokus på ældre borgere, men der findes
alligevel en del undersøgelser, hvor ældre er målgruppen (Clarke et al. 2005). Generelt er det de samme
forhold i det bolignære område, der har betydning for den generelle befolknings fysiske aktivitet, der
også har betydning for ældre, men visse forhold spiller en særlig rolle. Afstande til butikker, rekreative
faciliteter mv. spiller således en større rolle for ældres brug af lokalområdet, bl.a. fordi en kropslig funktionsnedsættelse medfører en mindre aktionsradius. Ligeledes er oplevelsen af lokalområdet som et
trygt sted at være af stor betydning (Berke et al. 2007; Fuzhong et al. 2005; King et al. 2005).
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I Danmark er der hidtil foretaget få studier, der decideret har fokuseret på det bolignære områdes
betydning for fysisk sundhed. Flere undersøgelser relaterer sig dog hertil ved undersøgelse af bl.a.
børns skoleveje og legepladser (Agervig 2005; Nielsen 2004). På byplansniveau har projektet Odense
– Danmarks Nationale Cykelby demonstreret, at forbedringer i cykelinfrastrukturen opfulgt af kampagnevirksomhed i perioden 1999 – 2003 øgede cyklismen med 20 pct. Set i et større byplanlægningsperspektiv er det således muligt at motivere trafikanter til at cykle alene ved at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden (Troelsen 2004). Der er ligeledes gennemført bevægelsesanalyser i
Aalborg, Kolding og Roskilde by, og studierne viser, at der er en sammenhæng mellem arealbenyttelsen
og den fysiske aktivitet i de pågældende byområder. Især har antallet af destinationer nær boligen i
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form af handel og service en betydning for den fysiske aktivitet, mens æstetiske forhold til sammenligning spiller en mindre rolle (Mygind 2007; Christiansen og Troelsen 2008, 2009).
Forskningen dokumenterer således en sammenhæng mellem på den ene side de fysiske rammer,
herunder form, indhold, æstetik, tilgængelighed, sikkerhed, placering mv. og på den anden side
beboernes fysiske aktivitetsniveau i hverdagen. Det er påvist, at gang og cykling enten som transport
eller rekreativ aktivitet har signifikant sammenhæng med befolkningstæthed, vej- og stisystemers
opbygning og arealbenyttelsen, herunder kombinationen af forretnings-, erhvervs-, institutions- og
beboelsesbyggeri. En infrastruktur i nærområdet, der bl.a. gør gang og cykling mulig og attraktivt via
fortove, cykelstier, belysning mv. vil således stimulere til især daglig moderat fysisk aktivitet.

Anbefalinger til de bolignære fysiske omgivelser
På baggrund af den refererede forskning kan der indkredses tre principper, som udformningen af boligområdet bør medtænke for at fremme fysisk aktivitet (Troelsen, Roessler, Nielsen og Toftager, 2008).
Nærhedsprincippet i udformningen af de bolignære områder skal sikre, at muligheden for fysisk aktivitet
må findes i umiddelbar nærhed af borgerens bopæl. Findes der appellerende grønne områder og forskellige attraktive faciliteter med let adgang til leg, idræt og motion, vil fysisk aktivitet være det nemme
og selvfølgelige valg i dagligdagen. Boligområder bør være en integreret del af et lokalområde, der er
præget af et højt blandingsforhold af virksomheder, forretninger og offentlige institutioner. Det skaber
mange destinationer tæt på bopælen med øget sandsynlighed for aktiv transport. På baggrund heraf
bør by- og trafikplanlægning tage afsæt i en decentral bystruktur med en trafikal infrastruktur, der fremmer gang og cykling.
Stimulationsprincippet skal sikre, at udformningen motiverer til at gøre brug af de bolignære områder.
Det er væsentligt, at rammerne ansporer til brug ved at skabe tryghed, overskuelighed og mulighed
for både private og sociale gøremål. Det kan gøres ved en arkitektonisk formning, der sammensætter
brugen af materialer, lys, farver mv. i forhold til den aktivitet, der ønskes fremmet i nærområdet. Alt
efter om ønsket er at skabe hyggelige kroge til afslapning eller mere udfordrende rum for fysisk aktivitet,
skal bestanddelene sammentænkes i en helhed i forhold til stemning eller aktivitet, der ønskes understøttet. Ved at skabe inspirerende boligområder med forskellige aktivitetsmuligheder stimuleres lysten
til bevægelse væk fra hjemmets trygge rammer og ud i nærområdet.
Trivselsprincippet i udformningen af de bolignære områder skal sikre, at muligheden for det spontane
eller planlagte møde er til stede. For etablering og udbygning af sociale netværk må det bolignære
område tilbyde steder, hvor forskellige former for sociale relationer kan knyttes. Der kan sondres
mellem væresteder, hvor kendte relationer plejes, mødesteder, hvor ukendte relationer kan etableres,
og samlingssteder, hvor gruppers interessefællesskab kan synliggøres. Det bolignære område bør
derfor bestå af en variation af steder, der tilgodeser en udvikling af beboernes sociale netværk og tillid
til hinanden (social kapital).
Sammentænkes principperne om nærhed, stimulation og trivsel, kan det bolignære område bidrage til
sundhed på flere niveauer - som middel til fysisk, mental og social sundhed.
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Nye teknologier til fremme af
fysisk aktivitet - perspektiver
Konsensus-statement
Ny teknologi er et udviklingsområde med nye perspektiver i forhold til fremme af fysisk aktivitet.
Internettet i særdeleshed giver nye muligheder for superviseret træning i hjemmet såvel som interaktion med andre mennesker i webbaserede netværk. Desuden giver internettet i kombination med
computerspilteknologi mulighed for motivation for træning over længere perioder.
Det er nu veldokumenteret, at fysisk aktivitet er væsentlig for bevarelse af befolkningens sundhed og
central for genetablering af et normalt sundt liv med alt, hvad det indebærer - herunder arbejdsduelighed efter såvel kræftsygdomme som blodprop i hjertet og hjernen, hvilket er de altdominerende årsager til alvorlig sygdom i dagens Danmark. En stigende ældrebefolkning og forventede faldende offentlige
ressourcer gør, at kreative løsninger på, hvordan vi sikrer den mest optimale træning og genoptræning
til befolkningen, er mere nødvendige end nogensinde. I den forbindelse er der åbenlyse muligheder i
de nye teknologiske landvindinger, der er sket inden for kommunikationsteknologien (internet, GPS,
mobiltelefoni o lign). Et centralt problem i at sikre tilstrækkelig fysisk aktivitet er, at det i sagens natur er
folk selv, der skal udføre træningen, men ofte ikke kan fastholdes i et træningsforløb uden effektiv (og
dyr) supervision. Her byder de nye kommunikationsteknologier på mange muligheder.
GPS (Geographic Position System) har gjort det muligt at følge vore bevægelser, næsten uanset hvor
vi er. Det betyder, at det nu er muligt at planlægge, monitorere og dokumentere løbe- eller cykelruter.
Mange GPS systemer bliver produceret med mulighed for, at brugeren kan kobles til et web-community,
hvor man kan modtage forslag til ruter, og hvor man kan uploade sin egen præstation på ruten. Det
giver mulighed for at følge detaljer i ens præstation, følge udviklingen i præstationen over tid og sammenligne den med andres præstation på den samme rute. Man kan naturligvis også udveksle erfaringer
med andre og derigennem skabe virtuelle sociale kontakter omkring den aktivitet, man udøver. Såvel
muligheden for at følge ens præstationsudvikling og interagere (virtuelt) med andre virker for mange
som stærkt motiverende for at vedligeholde den fysiske aktivitet.
Internettet gør det også muligt at levere træningsprogrammer og supervisere fysisk træning i folks eget
hjem. I et samarbejde mellem Institut for Idræt, Kønbenhavns Universitet, og Helene Elsass centeret
i Charlottenlund er der eksempelvis udviklet et træningssystem for børn med medfødt hjerneskade.
Træningen leveres gennem internettet i barnets eget hjem, hvilket muliggør, at barnets præstation
løbende kan vurderes on-line. Træningen består i, at barnet skal løse specifikke kognitive opgaver ved
at bruge sin egen krop til styring af computerprogrammet. Det er således muligt at tilrettelægge træning
af forskellige kognitive og motoriske funktioner ud fra det enkelte barns særlige behov. Teknikken er
baseret på, at et webkamera genkender barnets bevægelser, og træningen kræver derfor kun en
computer, et webkamera og en internetopkobling. Terapeuten har mulighed for løbende at justere
træningen afhængigt af barnets præstation og via internettet at kommunikere og motivere barnet.
Systemet har nu været afprøvet med stor succes i 1½ år. Målet har været at fastholde børnene i
daglig træning af 30-45 minutters varighed i 20 uger. Hovedparten af børnene trænede som foreskrevet, mens en mindre del sprang træningen over på enkelte dage. Ingen børn ophørte med træningen. Denne form for superviseret hjemme-træning ser således ud til at kunne tilbyde tilstrækkelig
motivation til at fortsætte fysisk aktivitet over længere tid, end man ellers ser. Systemet afprøves
nu i forhold til andre befolkningsgrupper, herunder ældre.
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Den foreliggende forskning viser, at indsatserne til fremme af fysisk aktivitet skal være flerstrengede,
hvis de skal have en effekt på sundheden. Det gælder både inden for den konkrete arena, fx skolen
eller arbejdspladsen, og på det overordnede kommunale niveau. Det nytter ikke kun at give børnene
én times ekstra idræt eller indrette skolegården, så den får børnene til at lege mere i frikvartererne,
eller koncentrere sig om efter-skoletiden ved at oprette idræts-SFO’er. Hver for sig er indsatserne ofte
for små, men samlet har de en effekt. På kommunalt plan må man både styrke fysisk aktivitet i skolen,
skabe flere inspirerende ‘play spots’, gøre skolevejen mere sikker og støtte idrætsforeningernes bestræbelser på at modvirke frafaldet. Det samme gælder i forhold til de voksne. For det første fordi én
indsats som regel skal være meget omfattende, hvis den skal have en effekt. For det andet fordi det i
højere grad handler om at øge den fysiske aktivitet i forskellige sammenhænge – på skole eller arbejde,
under transport, hvor man bor og i fritiden – end at øge den ét sted, hvor det ofte vil være vanskeligt at
gøre nok. For det tredje fordi behovene, interesserne og mulighederne for at være fysisk aktiv er meget
forskellige. Nogle foretrækker lange gåture med lav fysisk intensitet, andre kan ikke finde tiden dertil
og foretrækker at spille squash med høj intensitet to gange om ugen, mens andre igen foretrækker at
motionere på et hold med en instruktør, der fortæller, hvad man skal gøre.
Forskningen tyder endvidere på, at et fysisk aktivt liv forudsætter, at børn såvel som voksne finder
glæde og mening i at bevæge sig. Den sundhedsmæssige gevinst er med til at gøre det meningsfuldt,
men vil sjældent være tilstrækkeligt til at få folk til at gå, løbe, cykle, svømme, spille bold mv. i mange
timer om ugen. Forskningen i de fysiske omgivelsers betydning for fysisk aktivitet viser, at det ikke kun
handler om let adgang til motionsmuligheder og funktionelle rum til de forskellige idrætsaktiviteter.
Motionsstien skal være visuelt inspirerende og fysisk udfordrende, legepladsen skal pirre børnenes
kropslige nysgerrighed, og aktiviteterne skal indeholde mere end ’fysisk træning’. Det er glæden ved at
bevæge sig og oplevelsen af kroppens muligheder og begrænsninger, suppleret med en bevidsthed om,
at det også er godt for helbredet, der får os til at motionere og dyrke idræt.
Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, og et af de
områder, som de fleste kommuner har fokus på, er fysisk aktivitet. Det er et område, som kommunerne
i forvejen kendte til fra den kommunale støtte til idrætsforeninger, drift af idrætsfaciliteter samt idrætsundervisning i folkeskolen. Samtidig er det et område, som givetvis er mere populært end diverse politikker, der tager sigte på at begrænse forbruget af helbredsskadelige nydelsesmidler. Endelig var mange
kommuner – inden kommunerne fik den nye opgave - allerede på vej med en bredere idrætspolitik, der
tager sigte på andre grupper og idrætsinteresser end den foreningsorganiserede. Med kommunalreformen og sundhedsloven i ryggen kunne kommunerne udvide det spor, de allerede havde lagt inden.
En undersøgelse fra 2009 viser, at seks ud af ti kommuner har særlige indsatser for fysisk inaktive
børn, hver fjerde har etableret en eller flere idrætsbørnehaver eller idræts-SFO’er, og i halvdelen af
kommunerne findes særlige aftaler (partnerskaber) mellem idrætsforeninger, skoler og SFO’er om mere
og bedre idræt for børn – som regel med sigte på de såkaldt idrætsusikre børn. Indsatsen i forhold til
fysisk inaktive voksne er ikke lige så udbredt. Hver fjerde kommune gør noget for de fysisk inaktive
voksne, hver tredje har indsatser for handicappede, og en tilsvarende andel har projekter for marginaliserede eller vanskeligt stillede grupper. Lidt under halvdelen af kommunerne har særlige indsatser
til fremme af motion på arbejdspladsen. På næsten alle de nævne indsatsområder har der siden 2006
været en betydelig vækst i andelen af kommunerne, der gør en særlig indsats på området, men det er
især sket i de nye, sammenlagte kommuner, hvor man typisk har videreført indsatser, der fandtes i en
eller flere af de gamle kommuner (Ibsen, Hansen og Vennekilde 2010).
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Umiddelbart kan det se ud til, at kommunerne ’rykker’ på dette område. De fleste kommuner har særlige indsatser for at få især de fysisk inaktive til at bevæge sig noget mere, og andelen af kommunerne,
der gør noget, er vokset betydeligt de seneste år. Vi kender ikke den samlede effekt af disse indsatser, men på baggrund af den viden vi i dag har om fysisk aktivitets betydning for sundheden, og hvilke
indsatser der virker (præsenteret i denne publikation), synes den kommunale indsats at lide af flere
svagheder.
For det første udgør andelen af de samlede kommunale midler til idræt og motion, der går til de fysisk
inaktive og grupper, som ikke dyrker idræt, en meget lille del. Langt de fleste midler går til drift af
idrætsfaciliteter og støtte til foreningsorganiseret idræt for børn og unge i henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven, og det gavner især de idrætsstærke, de unge og de velfungerende grupper.
For det andet viser den foreliggende forskning af en række indsatser, at de ofte har en beskeden effekt,
fordi indsatsen er for lille. Én eller to timers ekstra idræt i skolen har eksempelvis begrænset virkning,
mens fysisk aktivitet hver eneste skoledag virker og især for de svageste børn.
For det tredje skal indsatserne have en mere varig karakter, hvis de skal have en mærkbar sundhedsmæssig effekt. Såvel studier af træning på arbejdspladserne som evalueringer af motion på recept
peger på, at det tager lang tid for fysisk inaktive at tilegne sig nye vaner og blive fortrolige med
træningen, så de fortsætter med den, når projektet stopper.
For det fjerde må kommunerne have tålmodighed med indsatserne. Projekterne og indsatserne hører
ofte op, før de har fundet en form – såvel organisatorisk som indholdsmæssigt – der virker.
En forstærket effekt på disse områder bør ledsages af relevant forskning, som kan underbygge og
analysere værdier af de forskellige tiltag.
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