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Sammendrag 

I perioden fra 2014 til 2017 har Muritunet gjennomført en randomisert kontrollert studie der 

formålet har vært å undersøke hvorvidt det å tilføre en arbeidsintervensjon i et allerede 

eksisterende livsstilstilbud ved Muritunet, vil bidra til endring i arbeidsdeltakelsen ut over den 

endring livsstilstilbudet medfører. Delmål i studien har vært å se om det er forskjeller mellom 

intervensjonsgruppene i opplevd helse, arbeidsevne, livskvalitet, kosthold og mestringstro i 

forhold til arbeid. I tillegg å se på hvilke helserelaterte og sosiale forhold som kan bidra til å 

øke arbeidsevnen.  

140 deltakere ble randomisert til de to livsstilsintervensjon med arbeidsintervensjon 

(intervensjon A) og uten arbeidsintervensjon (intervensjon B). 99 stk. fullførte studien og 

danner datagrunnlaget for denne rapporten. Kvantitativ datainnsamling har foregått på 

Muritunet gjennom egenrapporterte skjema, fysiske tester og kliniske undersøkelser. Data 

brukt i studien er målt ved baseline og ved 12 måneder. Kvalitativ datainnsamling er 

gjennomført av NK-ARR ved intervju gjennomført på 20 deltagerne. Intervjuene ble 

gjennomført ved Muritunet eller via telefon ved baseline, 6 og 12 måneder. 

De viktigste funnene i denne studien er at det er liten forskjell mellom intervensjon A og B i 

arbeidsdeltagelse fra oppstart til avslutning av tiltaket. Deltakerne har derimot holdt en stabil 

arbeidsdeltagelse gjennom tiltaksperioden. Videre viser resultatene at deltakerne i 

intervensjon A har større tro på egen evne på å møte jobbkrav enn de i intervensjon B, og 

intervensjon A har større vektnedgang og større økning i VO2peak enn intervensjon B. Alle 

resultatene med en signifikant forskjell i endring mellom intervensjonene. Deltakerne i 

intervensjon A har vurdert egen arbeidsevne som bedre ved 12 måneder enn ved baseline, 

men ikke signifikant forskjellig fra intervensjon B. Begge gruppene har økt subjektiv 

funksjon, helsetilstand og livskvalitet, en statistisk signifikant endring innad i intervensjonene. 

Forskjellen mellom intervensjon A og B skylles mest trolig det ekstra fokuset deltakerne fikk 

via arbeidsintervensjonen. Videre studier bør vurderes for å underbygge disse funnene. 

Resultatene i fra en kvalitative delstudien identifiserte tre temaer på hva som hemmer og 

fremmer arbeidsdeltagelse hos deltakerne. Forhold som hemmer handler om manglende 

anerkjennelse, helse som hindring, og det å føle seg annerledes. Forhold som fremmer handler 

om anerkjennelse, erfaringer med at livskvaliteten forbedres, og at kunnskap og mestring 

bevisstgjør og gir selvtillit. Kunnskapen som deltakerne har tilegnet seg i løpet av 
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tiltaksperioden er helsefremmende mestringsressurser. Spørsmålet er om mestringsressursene 

er internaliserte, eller ytre styrt. Et ubesvart spørsmål som i fremtiden fortjener nærmere fokus 

i videre studier.  

Kunnskapsbidraget fra denne studien er at arbeidsintervensjon bør være et fast element i 

fremtidig livsstilsbehandling av sykelig overvektige. Arbeidsfokuset bør tydeliggjøres, gjerne 

allerede ved innsøking til livsstilsbehandling.    
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1 Innledning 

I perioden fra 2014 til 2017 har Muritunet gjennomført en randomisert kontrollert studie med 

kvantitative og kvalitative tilnærminger. Formålet har vært å undersøke hvorvidt det å tilføre 

en arbeidsintervensjon i et allerede eksisterende livsstilstilbud ved Muritunet, vil bidra til 

endring i arbeidsdeltakelsen ut over den endring livsstilstilbudet medfører. Delmål i studien 

har vært å se om det er forskjeller mellom intervensjonene i opplevd helse, arbeidsevne, 

livskvalitet, kosthold og ernæring og mestringstro i forhold til arbeid, samt å se på hvilke 

helserelaterte og sosiale forhold som kan bidra til å øke arbeidsevnen.  

Bakgrunnen for studien har vært todelt. Sykelig overvekt er et stadig økende problem i den 

vestlige verden, og er også forbundet med redusert arbeidsdeltakelse (KILDER). Den andre 

grunnen er en manglende praksis i rehabiliteringsfeltet i forhold til å inkludere arbeid i 

livsstilsendringsprosesser. Sammenhengen mellom sykelig overvekt og fravær fra arbeidslivet 

er uheldig, siden arbeid ikke bare er sentralt for enkeltmenneskers økonomi, men også viktig i 

forhold til psykisk og fysiske helse. Arbeidsdeltakelse bidrar til sosial omgang og gir struktur 

og mening i hverdagen (Dodu, 2005).  

På tross av sammenhengen mellom sykelig overvekt og fravær fra arbeidslivet har 

arbeidsdimensjonen i stor grad vært fraværende i livsstilsendringsintervensjoner rettet mot 

personer med sykelig overvekt. Målet med denne studien har vært å rette fokuset på disse to 

områdene, arbeid og sykelig overvekt, som påvirker hverandre gjensidig.  

Datainnsamlingen i studien har bestått av selvrapporteringsskjema, fysiske tester og 

kvalitative intervju. Den kvantitative delen av studien vil belyse delelementer som påvirker 

prosessen til livsstilsendring og arbeidsdeltagelse. Den kvalitative delen av studien har til 

hensikt å gi et mer helhetlig bilde av kompleksiteten i prosessen tilbake til jobb. Intervjuene 

har hatt som mål å undersøke deltakernes erfaringer med hva som fremmer og hemmer 

prosessen tilbake til arbeid relatert til egen helse, situasjonen privat, jobb og arbeidsplass, 

samt andre forhold som kan påvirke prosessen.  

  



8 

Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal 

1.1 Bakgrunn og kunnskapsstatus 

Utvikling av fedme og overvekt har økt dramatisk de siste tiåra og er en av de tre store 

helseutfordringene i Norge. Konsekvensen av økt kroppsmasse er at Norge opplever i dag en 

«fedmeepidemi». Fedme bidrar til en øke i livsstilsrelaterte sykdommer, høy komorbiditet og 

fravær fra arbeidslivet. Økningen av fedme utgjør et stort problem både individuelt og 

samfunnsmessig. Siden 1990 tallet ser man at kostnadene på offentlige budsjett, spesielt i 

helse, sosial og trygd, øker i samband med fedme. I de vestlige landa er de årlige kostnadene i 

forbindelse med fedme mellom to til syv prosent av det totale helsebudsjettet (Organization, 

2010).  

Definisjon på overvekt og fedme er definert ut i fra kroppsmasseindeks (BMI), som er et 

uttrykk for vekt i forhold til kroppsoverflate (kroppshøgde x kroppshøgde). Overvektige har 

en KMI mellom 25,0–29,9 kg/m2 og en person med fedme har en KMI ≥ 30 kg/m2. Sykelig 

overvekt starter fra BMI over 35 eller fra 30 men da i tillegg med livsstilsrelaterte 

sykdommer.  

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i fra oktober 2017 viser at ca. 1 av 4 middelaldrende 

menn og 1 av 5 kvinner har fedme med kroppsmasseindeks over 30kg/m² 

(Folkehelseinstituttet, 2014:4). I aldersgruppen 16-74 år i 2005, har en av tre overvekt (BMI 

>25) eller fedme (BMI>30) (Sentralbyrå, 2015). Tabell under er henta fra Norgehelsa 

Statistikkbank i november 2017 og viser selvrapporterte tall fra Norges befolkning over 

utvikling av overvekt og fedme fra 1998 til 2015.  

Sykelig overvekt kan bidra til redusert livskvalitet og helseplager, som økt risiko for hjerte-

/karsykdommer, muskel-skjelettproblemer, diabetes, visse typer kreft, redusert psykisk helse 

(Jordan et. al. 1996; Han, Tijhuis, Lean, & Seidell, 1998; Romero-Corral et al. 2006; Wearing 

et. al. 2006; Kalarchian  et al., 2007), dårlig trivsel, sosial isolasjon og økt dødelighet, og disse 

komplikasjonene øker desto høyere vekt (Sunnhetsstyrelsen, 2003; Flegal, Graubard, 

Williamson, & Gail, 2005). En norsk undersøkelse fant at personer som lider av sykelig 

overvekt opplever praktiske hindringer i hverdagen, så som for smale stoler eller seter. 

Personer med sykelig overvekt rapporterte også sosial angst, samt å bekymre seg for blikk og 

kommentarer fra andre (Nossum, Johansen, & Kjeken, 2018). Opplevelsen av annerledeshet 

er ikke ubegrunnet; Puhl og Brownell (2001) påpeker at stigmatisering kan påvises på tre 

sentrale områder: I arbeidslivet, innenfor utdanningssystemet og i helsesystemet.  
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Sykelig overvekt er forbundet med lavere arbeidslivsdeltakelse, økt sykefravær og nedsatt 

produktivitet (Capodaglio et al., 2010; Cau et al., 2017; Shrestha et.al. 2016). Sykelig 

overvekt er en selvstendig faktor for fravær fra arbeidslivet, men virker også indirekte 

gjennom at overvekt øker sannsynligheten for livsstilsrelaterte sykdommer (WHO, 2000, 

2006). I tillegg er sykelig overvekt en risikofaktor i forhold til langtidssykemelding (van 

Duijvenbode, Hoozemans, van Poppel, & Proper, 2009) og utgjør en stor samfunnsmessig 

kostnader. 

Arbeid gir generelt bedre økonomi, økt selvfølelse, den er viktig for individuell identitet, for 

sosial tilknytning og den gir bedre fysisk og mental helse (Waddell & Burton, 2006). Fugelli 

(2009) hevder at helse skapes og deles i arbeidslivet. For de fleste kan derfor arbeid være en 

viktig del av en helsebringende behandling (Meld. St. 46 (2012–2013). Det å kombinere 

livsstilsendring med en arbeidsdimensjon hos sykelig overvektige, vil dermed kunne gi store 

samfunnsøkonomiske og individuelle gevinster.  

Rehabiliteringsfeltet i Norge har liten praksis og erfaring i å jobbe med arbeidsdimensjonen 

på gruppa sykelige overvektige i livsstilsendring. En livsstilsendring innebær endring i 

aktivitetsnivå og ernæringsstatus (Øverby, N, Torstveit, Høigaard, 2013). 

Metodeutviklingsprosjektet Arbeidsrettet rehabilitering for overvektige, ARRO, viser at 74% 

av 405 deltakere hadde fravær mellom 1 måned til 4 år før inntak i prosjektet. Dette tyder på 

at de overvektige er en gruppe som trenger fokus på arbeid. En gjennomgang av tilbudet ved 

rehabiliteringssenter i Norge viser, så langt vi kjenner, at ingen rehabiliteringssenter driver 

med rehabilitering av sykelige overvektige samtidig som en har fokus på arbeid ved 

livsstilsendring. Prosjektet ønsker å gripe tak i denne praksisen og se om en kan etablere 

modeller der arbeid er en viktig del av prosessen inn i en ny livsstil. 
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1.2 Problemstilling 

Formålet med studien var å prøve ut tiltak, videreutvikle og forbedre metoder der sykelig 

overvektige skal få styrket sin arbeidsevne og få bistand til å mestre helserelaterte og sosiale 

problemer som gjør deltakerne bedre i stand til å beholde, komme tilbake til eller skaffe 

ordinært arbeid. Gjennom studien ønsker en å øke kunnskap om endring i arbeidsevne, 

arbeidskapasitet og helsegevinst hos sykelige overvektige. Studien sammenlikner to ulike 

intervensjoner: livsstilsendring med og uten arbeidsfokus.  

Problemstilling: 

” Vil endring i arbeidsdeltagelse være forskjellig i intervensjonene A og B i studien?”  

 

Delmålet var å undersøke om det er forskjell mellom intervensjonene med hensyn til opplevd 

helse, arbeidsevne, livskvalitet, kosthold og ernæring og mestringstro i forhold til arbeid.   

For å få et dypere innblikk i kontekstuelle forhold og mulige mekanismer som er involvert i 

prosessen tilbake til jobb, så har det også vært samlet inn kvalitative data gjennom intervju 

med deltakerne. Målet i dette delstudiet har vært å undersøke deltakernes erfaringer samt 

eventuelle endringer i erfaringer, med hva som fremmer og hemmer prosessen tilbake til 

arbeid relatert til egen helse, situasjonen privat, jobb og arbeidsplass, samt andre forhold som 

kan påvirke prosessen.  
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2 Metode 

2.1 Forskningsdesign 

Denne studien er en randomisert, sammenlignende studie der en ser på endring av 

arbeidsdeltagelse gjennom ett års oppfølging av sykelig overvektige i livsstilstilbudet ved 

Muritunet. Livsstilstilbudet er fordelt på tre opphold der første opphold varer i 4 uker, andre 

opphold etter 6mnd varer i 2 uker og tredje opphold etter 12mnd varer i 2 uker. Deltakerne i 

studien er randomisert i to grupper, livsstilsendring med arbeidsintervensjon (intervensjon A) 

og livsstilsendring uten arbeidsdimensjon (intervensjon B). I studien vil en sammenligne de to 

intervensjonene med hverandre og se om det oppstår forskjeller mellom gruppene i 

intervensjonene. Data ble samlet inn gjennom både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming 

(Ringdal, 2013). Gjennomføring og rapportering av kvantitativ resultat vil følge 

anbefalingene gitt i "the CONSORT statement" (consolidated standards of reporting trials) 

(Altman et al., 2001; Schulz, Altman, & Moher, 2011) for å sikre intern og ekstern validitet av 

prosjektet og resultata.  

Den kvalitative delen av studien ble designet som en kvalitativ studie som har som mål å 

sammenfatte deltakernes egne erfaringer av livssituasjon før intervensjon og mulige effekter 

av den kombinerte arbeids- og livsstilsintervensjonen på deltakernes opplevelse av 

arbeidsevnen. Analysen i den kvalitative delen av studien tar utgangspunkt i systematisk 

tekstkondensering (STC) slik den er beskrevet i Malterud (2012, 2017). Analysemetoden er 

inspirert av Giorgis psykologiske fenomenologiske analysemetode, men er ikke en 

fenomenologisk metode (Malterud, 2017). STC er en induktiv analyse er basert på 

dekontekstualisering og rekontekstualisering.  

Studien er forankret i Regional Etisk Komité (REK), nr. 2014/697/REK Sør-Øst, sine 

retningslinjer og lover for god helseforskning og de lovene som gjelder for 

spesialisthelsetjenesten. Datamaterialet i den kvantitativ del av studien har vært lagra i SPSS 

avidentifisert der deltakerne har et referansenummer. Kodenøkkel er i dag sletta og 

datamaterialet anonymisert. Unntak for datamateriell som ble samlet inn som ledd i utredning 

(kliniske data) som rutinemessig inngår i pasientjournal og skal etter lov for 

spesialisthelsetjenesten oppbevares i 10 år. Pasientjournal er registrert på institusjonen sin 

server. Transkriberte data fra den kvalitative delen av studien har vært lagret på en sikker 

server ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet Rehabilitering.  
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2.2 Inklusjon og eksklusjon 

Deltakerne ble søkt inn av Helse Møre og Romsdal, avd. Ålesund. Innsøkende lege ved 

Ålesund kontrollerte deltakerne opp mot inklusjonskriteriene til livsstilstilbudet. 

Inklusjonskriteriet i studien var BMI over 30 med eller uten alvorlige sykdommer som følge 

av fedme, og at personen var i aldersgruppe 18-60 år. Eksklusjonskriteriene i studien er 

manglende samtykkekompetanse, alvorlig rusmiddelbruk, psykisk sykdom, graviditet, har 

medisinsk kontraindikasjon for fysisk aktivitet, har søkt om eller hadde fått innvilget 

uføretrygd eller har varig tilrettelagt arbeid. Søknadene ble så sendt fra sykehuset til 

Muritunet. Inntakskontoret med inntakssekretær sendte ut informasjonsskriv og forespørsel 

om deltagelse i studien. Deltakerne ble så kontaktet pr. telefon i forkant av oppholdet og spurt 

om de ønsket å delta i studien.  På bakgrunn av dette munnlige samtykket ble deltakerne 

randomisert til intervensjon A eller B ved loddtrekning, gjort av NTNU. Etter ankomst på 

Muritunet fikk deltakerne på ny informasjon om studien og de som fortsatt ville delta i studien 

signerte skriftlig på samtykke til deltagelse i studien.  

2.3 Antal respondenter  

I denne studien ønsket vi å ha ca. 90 deltakere i intervensjon A og 90 deltakere i intervensjon i 

B, dette på grunnlag av styrkeberegninga. For beregning av nødvendig utvalgsstørrelse tok vi 

utgangspunkt i data fra et pilotprosjekt med nesten samme intervensjon som i denne studie. 

Det viste at 1 år etter inntak var cirka 70 % i jobb (n=176). Vi antok at 50 % av dem, som 

mottok kontrollintervensjon uten tiltak for å komme i jobb, var i jobb 1 år etter inntak. For å 

avdekke statistiske forskjeller mellom 50 % i jobb og 70 % i jobb (med signifikansnivå 5 % 

og styrke 80 %, ensidig test) trengte vi 83 personer i hver av gruppene. 

 

I perioden 2014-2016 tok Muritunet inn 178 deltakere. Av disse ble 33 stk. ekskludert grunnet 

alvorlig rusmiddelbruk, psykisk sykdom, hadde søkt om eller hadde fått innvilget uføretrygd 

eller hadde varig tilrettelagt arbeid. 5 stk. takket nei til å delta i studien. Resterende deltakere 

ga skriftlig samtykke etter å ha mottatt informasjonsskjema og spørreskjema om deltakelse i 

studien. Av de 140 deltakerne var 69 stk. randomisert inn i intervensjon A og 71 stk. i 

intervensjon B. I løpet av de 12 månedene deltakerne var i studien falt 19 stk. ut av 

intervensjon A og 22 stk. ut fra intervensjon B grunnet familiære forhold og sykdom. Dette 

gjør at resultatene fra den kvantitative delen av studien i intervensjon A bygger på 50 

deltakere og i intervensjon B på 49 deltakere.  
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Et utvalg av deltakerne (tre grupper à 40 stk.) i studien fikk forespørsel om å delta i 

dybdeintervjuer. Deltakere fra intervensjon A ble prioritert. Det har vært 20 deltakere i 

studien. Utvalget besto av seks menn og fjorten kvinner. 19 er intervjuet ved baseline, 13 er 

intervjuet ved 6 måneder og 11 ved 12 måneder.  

2.4 Livsstilintervensjon 

Deltakerne i intervensjon A og intervensjon B fikk lik grunnpakke som bestod av 

livsstilintervensjon. I tillegg bestod intervensjon A av en arbeidsdimensjon basert på samtaler 

og undervisning med arbeidskonsulent, som er den eneste forskjellen mellom gruppene.  

Grunnpakken er basert på det eksisterende overvektstilbudet som Muritunet har for sykelig 

overvektige i regi av Helse Midt-Norge RHF. Målsettingen ved tiltaket er å bidra til at 

deltakerne skal oppnå en varig livsstilsendring gjennom å lære mestringsstrategier knyttet opp 

mot endring av vaner, fysisk aktivitet og kosthold. Delmål var økt sosial deltaking, reduksjon 

av følgetilstander ved fedme, samt bedret fysisk- og psykisk helse. Tilbudet var gruppebasert 

og gikk over 8 uker fordelt på 3 opphold i løpet av 1 år.  

Under oppholdene ble deltakerne kartlagt av fagpersonell og testet fysisk. De fikk en 

funksjonsvurdering og etablert en rehabiliteringsplan for å danne et godt fundament for videre 

eigeninnsats både i og mellom oppholdene. Deltakerne fikk gruppebaserte aktivitetstilbud 

ledet av fagpersonell med fokus på bevegelsesglede, men som ble individuelt tilrettelagt ut i 

fra hver enkelt sitt behov. I tillegg var det også en del egenstyrte aktiviteter. Deltakerne deltok 

i flere undervisnings- og dialoggrupper for å fremme egenomsorg og livsstilsendring. Det ble 

også gjennomført praktisk og teoretisk tilnærming innenfor kosthold og ernæring. Ved behov 

ble det gitt individuelle samtaler med en eller flere i fagteamet. Under opphold nr. 2 og nr. 3 

jobbet en videre med nye tema, fordjupet seg i tema fra første opphold, justerte og 

videreutviklet personlige mål og introduserte nye aktiviteter.  

Teamet som jobbet med målgruppen i studien bestod av idrettspedagog, sykepleier, 

ernæringsfysiolog, spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut, lege med spesialisering i lunge 

og indremedisin og psykolog. I intervensjon A så var det i tillegg til eksisterende team også 

brukt arbeidskonsulent. 
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2.5 Arbeidsintervensjon 

Arbeidsintervensjon skal bidra til at deltakeren mestrer de helserelaterte utfordringene som er 

til hinder for deltaking i arbeidslivet og gjennom dette styrke den enkeltes arbeidsevne. 

Sammen med livsstilstilbudet skal dette tiltaket bidra til at deltakerne får redusere gapet 

mellom mestring og avgrensinger, og arbeidsgiver sine krav og forventninger (GAP-

modellen). På den måten kan den enkelte nytte sine ressurser og oppleve mestring på tross av 

sykdom, skade eller lidelser. Tiltak blir satt inn ved å styrke individet og ved å endre 

omgivelsen.  

Deltakerne i arbeidsintervensjonen fikk oppfølging individuelt av arbeidskonsulent ved alle 

tre oppholdene, undervisning ved første opphold og dialoggruppe vedrørende arbeid ved 

opphold 2 og 3. CIP karriererettleiingsmodell ble nyttet som hovedramme for tilnærming til 

arbeidsdimensjonen. Målet med CIP var å gi deltaker økt kunnskap om seg selv, sine 

valgmuligheter, problemløysingsstrategier og avgrensende tanker. Hovedelement i 

arbeidsdimensjonen var tilbud om karrierevegleiing, veiledning i jobbsøkerprosess, 

arbeidsutprøving, kontakt med arbeidsplass og kontakt med navveileder og fastlege. 

Undervisning ble gjennomført av arbeidskonsulent med tema 1: rettene og plikter vi har som 

arbeidstakere. Hensikt: å rette fokus mot hvilke muligheter som finnes og hva den einskilte 

har plikt til å gjøre i forhold til egen situasjon. Tema 2: arbeid som medisin. Hensikt: å skape 

økt bevisstgjøring i forhold til eigne muligheter for å stå i arbeid. Her reflekterer vi sammen i 

forhold til hva som kan være helsefremmende faktorer ved å være i arbeid. 

2.6 Skjema og tester 

Datagrunnlaget i den kvantitativ delen av studien er basert på selvrapportering av 

spørreskjema og resultat fra fysiske tester. I tillegg ble journal fra Muritunet brukt for å 

innhente informasjon som inn- og utdato og diagnose. Inklusjon av spørreskjema er gjort med 

bakgrunn i tidligere studier gjort på tema livsstilsendring på sykelig overvektige og i fra 

arbeidsdeltagelse og sykefravær. Tester er valgt ut for å gi objektive funn på deltaker sin 

fysiske kapasitet. Måletidspunkt for tester og skjema er ved ankomst Muritunet (baseline) og 

ved 6 og 12 måneder (tabell 1).  
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Tabell 1 Skjema og Tester brukt i studien 

Område Måletidspunkt Skjema 

Arbeidsdata BL, 6 og 12 mnd 

 

 

BL, 6 og 12 mnd 

ARR skjema, registrering av sosiodemografisk data og 

arbeidsstatus (Nasjonal kompetansetjenseste for arbeidsretta 

rehabilitering) 

Registrering av stønadsforhold 

BL, 6 og 12 mnd Return to work self efficacy (RTWSE 19) (Shaw, Reme, 

Linton, Huang, & Pransky, 2011): Kartlegging av hvordan 

deltakerne vil mestre å komme i arbeid. 

Helsedata BL 

BL, 6 og 12 mnd 

Høgde 

Vekt, BMI 

BL Diagnose 

Fysisk 

kapasitet 

BL, 6 og 12 mnd 

BL og 12 mnd 

Registrering av fysisk aktivitetsnivå (Helsedirektoratet) 

Ergospirometri og restvolum (test av arbeidskapasitet) 

Livskvalitet BL, 6 og 12 mnd 

 

 

BL, 6 og 12 mnd 

Coop/Wonka (kartlegging av fysisk form, følelsesmessige 

problem, daglig aktivitet, sosiale aktiviteter, opplevd helse og 

samla helsetilstand) 

Quality of life, 15 D (kartlegging av helserelatert livskvalitet 

for personer over 16 år)  

Matvaner 

 

BL, 6 og 12 mnd Kosthaldsregistrering. Måltidsrytme og måltids- og 

drikkevanar. (Helsedirektoratet) 

2.6.1 Return to work self-efficacy (RTWSE-19) 

RTWSE–19 ble utviklet av William S. Shaw og medarbeidere for å vurdere arbeidstakeres tro 

på egen evne til å vende tilbake til vanlig jobb etter smertedebut. Utvikling av skjemaet er 

gjort på bakgrunn av fokusgruppeintervjuer på skadede personer som hadde vansker med å 

returnere til arbeid. Skjema er oversatt til norsk av Tone Morken og Silje Endresen Reme i 

2011. RTWSE-19 er et selvrapportert skjema der en måler tre faktorer, egen tro på evne til å 

møte jobbkrav, kommunisere behov til andre og å få tilpasset arbeidsoppgaver. Skjemaet 

består av 19 graderingsspørsmål der man kan svare 1 som ikke er sikkert i det heile tatt til 10 

som er heilt sikkert.  

Spørsmålene er systematisert på denne måten:  

1. Faktor 1 - Møte jobbkrav: Spørsmål 2, 5, 6, 9, 13, 15 og 18  

2. Faktor 2 – Kommunisere behov til andre: Spørsmål 1, 4, 8, 11, 16 og 17 

3. Faktor 3 – Tilpasse arbeidsoppgåver: Spørsmål 3, 7, 10, 12, 14 og 19 

Skjemaet har blitt testet og validert for pasienter med akutte korsryggssmerter og måler 

mestringstroen på deltagernes evne til å møte jobbkrav, få endret eller tilrettelagt 

arbeidsoppgaver og kunne kommunisere til kollegaer og overordnet (Shaw et al., 2011). 

Deltakerne sin mestringstro ble målt ved ankomst baseline, 6 og 12 mnd. 
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2.6.2 Arbeidsstatus 

Dette skjema er utviklet av Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsrettet rehabilitering. 

Skjema er i utgangspunktet brukt for å kartlegge forhold som går på å beskrive pasienten på 

forhold som kan påvirke arbeidsevne og arbeidsdeltagelse. Skjema kartlegger 

sosiodemografiske forhold, utdanningsnivå, nåværende arbeidsforhold, arbeids- og 

stønadsforhold og sykefravær. Skjema er laget i tre utgaver, ett fylles ut ved baseline, ett ved 

6 måneder og ett ved 12 måneder. Baselineskjema innehar 31 spørsmål fordelt på 16 stk. ved 

ankomst som deltaker fyller ut selv, og 15 spørsmål ved avreise som fylles ut av 

arbeidskonsulent. Skjema ved 6 måneder består av 16 spørsmål som deltager fyller ut selv, og 

ved 12 måneder 11 spørsmål som deltaker fyller ut selv.  

2.6.3 Ergospirometri, Vo2peak 

Ergospirometri er en fysisk test gjennomført på tredemølle. Utgangspunktet er å måle 

maksimalt oksygenopptak (VO2maks) som er den største mengden oksygen som kroppen kan 

ta opp og utnytte under hardt fysisk arbeid per tidsenhet. VO2 maks har blitt brukt som en 

indikator på utholdenhetsnivå og har vist å ha god sammenheng med en persons 

arbeidskapasitet eller kondisjon. Arbeidskapasiteten er avhengig av tre forhold; 

lungefunksjonen, hjerte/karsystemets kapasitet og muskelmassen. I denne studien har vi 

derimot brukt VO2peak da deltakerne hadde en så dårlig fysisk kapasitet at Vo2 maks ikke ble 

nådd. Verdien målte derfor den høysete verdien deltaker kom opp i under forutsetning av 

fysiologiske og patologiske forhold. Vo2peak er derfor den høyeste verdien som ble oppnådd 

under testen og ikke nødvendigvis det maksimale opptaket som deltakerne kunne ha oppnådd. 

VO2peak oppgis som antall milliliter oksygen, per kilo kroppsvekt, per minutt (mL/kg·min) 

(Loftin et al., 2001).  

Deltakerne i studien gjennomførte ergospirometri (Vo2peak) på tredemølle ved ankomst 

baseline og ved 12 måneder.  

2.6.4 Aktivitetsnivå  

Skjema for registrering av fysisk aktivitet er hentet fra Frisklivssentralen sitt 

kartleggingsverktøy Friskliv oppstart. Skjema er laget av Helsedirektoratet og målet med 

kartleggingen er å bidra til bevisstgjøring hos deltaker omkring eget aktivitetsnivå samt 

registrere endring. Skjemaet registrerer lett, moderat og hard fysisk aktivitet med seks 

skaleringskategorier, der 1 er mindre enn 1 time og 6 er mer enn 5 timer. Deltakerne sitt 
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aktivitetsnivå ble målt ved ankomst baseline, 6 og 12 mnd. Skjemaet deler inn aktiviteten i tre 

kategorier.  

1. Lett intensitet tilsvarer aktiviteter som medfører omtrent normal pusting, for eksempel 

rolig gange. 

2. Moderat intensitet tilsvarer aktivitet som medfører raskere pust enn vanlig, for 

eksempel hurtig gange.  

3. Høy intensitet tilsvarer aktivitet som medfører mye raskere pust enn vanlig, for 

eksempel springing. 

2.6.5 Coop/ Wonka 

Skjema som måler funksjon, er generisk, inneholder seks spørsmål om fysisk form, helse, 

følelser og daglige og sosiale aktiviteter (Bentsen et al. 1997). Skjemaet er oversatt til norsk 

av dr. B.G. Bentsen og kontrollert ved tilbakeoversettelse til engelsk og deretter til norsk. 

Under hvert spørsmål er det fem svaralternativ. Disse alternativa er demonstrert på tre måter, 

med tall (1-5), med tekst (fra «svært god» til meget dårlig») og i form av figurer (ibid). 

Utfylling av skjemaet er enkelt, raskt og har akseptabelt responderingsnivå (Bruusgaard et al. 

1993). Verktøyet har vist god gyldighet, pålitelighet og er et praktisk instrument for å måle 

funksjonsstatus i generell praksis (Andres et al. 1995). Ifølge studien til Holm og Risberg 

(2003) er skjemaet et sensitivt instrument for å fange opp endring over tid når det gjelder 

deltaker sin subjektive funksjon og helsetilstand. En klinisk meiningsfull endring er på 1-2 

punkter. Deltakerne sitt funksjonsnivå ble målt ved ankomst baseline, 6 og 12 mnd. 

2.6.6 Quality of Life, 15 D 

Dette er et skjema utviklet av Harri Sintonen (Sintonen, 2001) og måler helserelatert 

livskvalitet hos voksne over 16 år. Skjemaet inneholder 15 spørsmål (om bevegelighet, syn, 

hørsel, pust, søvn, spising, tale, vannlating/avføring, vanlige aktiviteter, mental funksjon, 

ubehag og symptomer, depresjon, stress, livskvalitet, seksuell aktivitet), alle med 5 

svaralternativer, Ingen problem (1), Litt problem (2), Betydelige problem (3), Alvorlige 

problem (4), Ekstreme problem (eventuelt ute av stand til?) (5). Det beregnes en skåre 

(mellom 0 og 1) som kan benyttes til helseøkonomiske utregninger. Skjemaet kan brukes til å 

måle og følge med på helserelatert livskvalitet hos enkeltpasienter, grupper av pasienter og i 

populasjoner (Sintonen 2001). 15D har vist å ha gode metodiske egenskaper. Deltakerne sin 

livskvalitet ble målt ved ankomst baseline, 6 og 12 mnd. 
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2.6.7 Vekt og BMI 

Deltakerne ble veid med Tanita Mc 780Ma P –Stasjonær vekt som er medisinsk godkjent med 

95-96 % nøyaktighet opp mot gullstandard (DEXA / UWW måling), har NAWI CLASS III 

og MDD IIa sertifisering. Vekta har ei maks brukervekt på 270 kg. Deltakerne ble veid før 

frokost, fastende (fra kvelden før) klokken åtte fredag, to dager etter ankomst. Høyde på 

deltakerne ble målt ved samme tidspunkt og lagt inn i Tanitavekten. Ved innstilling av vekten 

ble alder, høyde, kjønn, program for standard eller atletisk lagt inn og vekt på klær på 1 kg 

trukket fra. Etter måling ble all data skrevet ut med Tanita® Gmon Software Pro.  

2.7 Semi-strukturert intervju 

Hensikten med intervjuene var å utforske hva personer med sykelig overvekt opplever som 

hemmende og fremmende for sin arbeidsevne. I tillegg var det ønskelig å undersøke om en 

livsstilsintervensjon med arbeidsrettet fokus hadde noen opplevet effekt for deltakerne. 

Intervjuene skjedde ved tre tidspunkt: På slutten av første intervensjon som er et 4-ukers 

opphold ved Muritunet, på slutten av andre intervensjon, som er et to-ukers opphold ved 

Muritunet 6 måneder etter første opphold, og på slutten av tredje intervensjon, som er et to-

ukers opphold ved Muritunet ett år etter oppstart.  

Det første intervjuet skjedde på slutten av den første 4-ukers intervensjon. Intervjuene 

foregikk som samtaler mellom forsker og deltaker i et egnet, privat rom på senteret. 

Intervjuene ved oppstart (første intervensjon) ble foretatt ansikt til ansikt. Intervjuene ved 6 

måneder foregikk hovedsakelig som telefonintervjuer, selv om en gruppe ble intervjuet på 

Muritunet. Telefonintervjuene foregikk til tidspunkter som passet deltakerne, og hvor de var 

alene på eget rom på Muritunet. Forsker satt alene på et egnet kontor, med låste dører. 

Intervjuene ved avslutning av intervensjon, ved 12 måneder, ble tatt ansikt til ansikt ved 

avslutning av oppholdet på et egnet, privat rom på senteret. Hovedmengden av intervjuer ved 

førsteopphold, samt 3 oppfølgingsintervjuer etter førsteopphold ble foretatt av OIQ1 og CJ2. 

Alle øvrige intervjuer ble foretatt av WA3. 

En semi-strukturert intervjuguide ble utviklet. For å utforske deltakernes erfaringer i detalj, 

ble det utviklet og brukt deskriptive spørsmål, slik som «Hvordan har du opplevd de siste 

ukene. Hvert intervju varte fra 60 til 90 minutter. Intervjuene ble foretatt mellom juni 2015 og 

                                                           
1 OiQ = Odd Inge Qvenild, masterstudent NTNU 
2 CJ = Chris Jensen, Cand. Scient og PhD. Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet 
rehabilitering.  
3 WA = Wivi Andersen, PhD. Forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. 
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juni 2017. Data ble tatt opp med digital lydopptaker. Forskerne transkriberte egne intervjuer, 

bortsett fra syv som ble transkribert av innleiet transkribent godkjent av NK-ARR og 

underlagt taushetsplikt. 

2.8 Analyse av data 

2.8.1 Statistiske analyse 

Statistiske analyser er gjennomført ved bruk av IBM SPSS statistics 25. Statistisk signifikans 

er akseptert med en p-verdi ≤ 0.05. P-verdier er presentert som eksakte verdier, eller, p-

verdier mindre enn 0.0001 er presentert som < 0.001. Bare deltakere med gjennomført 12mnd 

undersøkelse er inkludert i analysene.   

For å beskrive studiepopulasjonen er det brukt rådata og kontinuerlige variabler med ujusterte 

gjennomsnitt og uten implementering av manglende data. All data er visuelt undersøkt for 

normalfordeling ved å bruke histogram med normalfordelingskurve. Data er også visuelt 

undersøkt for avvikende data for å utelukke tastefeil ved å visuelt studere minimum og 

maksimalverdier og ved å studere histogram for verdiene. Data er presentert fordelt på de to 

intervensjonsgruppene. Data er presentert som gjennomsnitt ± standard avvik (SD) ved 

normalfordeling. Data fra spørreskjemaet «Quality of life» har blitt omgjort gjennom et 

verdivurderingssystem (Alanne, Roine, Rasanen, Vainiola, & Sintonen, 2015) 

Statistisk signifikans av forskjell mellom gjennomsnitt baseline og 12mnd for variablene vekt, 

BMI, VO2 Peak, «COOP/WONKA», «Vurdering av arbeidsevne» og «Quality of Life» ble 

undersøkt med Paired Samples Test. Dette ble ikke gjort for «Arbeidsstatus», «Fysisk 

aktivitet» og «Kosthold» pga. de mange kategoriene i spørreskjemaet og få scoringer i hver 

kategori som vi mener gjorde en slik test uhensiktsmessig.  

Independent Samples Test ble brukt til å undersøke statistisk signifikant forskjell i endring i 

gjennomsnitt mellom de to intervensjonsgruppene A og B. Normalfordeling for endring over 

tid ble visuelt undersøkt ved hjelp av histogram med normalfordelingskurve.  
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2.8.2 Kvalitativ analyse  

Kvalitative dataene ble analysert i henhold til og inspirert av fenomenologisk 

dekontekstualisering og rekontakstualisering. Kvalitativ systematisk tekstkondensering 

(STC)ble brukt som analytisk strategi. WA sto for analysene av de transkriberte data gjennom 

å bruke en induktiv tilnærmingsmåte basert på Malteruds beskrivelse av en firetrinns 

analytiske prosess (Malterud 2017): Det første trinnet innebærer å etablere et helhetsinntrykk 

av materialet og en foreløpig oppsummering av mulige temaer. Det andre trinnet innebærer å 

sortere ut det materialet som skal studeres nærmere, altså en dekontekstualisering, og 

gjennomgå dette for å identifisere meningsbærende enheter. Disse skal systematiseres, altså 

kodes. I tredje trinn skal den sorterte informasjonen abstraheres. De meningsbærende 

enhetene innenfor hver kodegruppe og subgruppe, skrives om til en rik tekst som skrives i 

jeg-form, for å skape en syntese – en overgripende mening – av de meningsbærende enhetene 

som hører til i hver kodegruppe. Dette kalles et kondensat. Fjerde trinn innebærer en 

rekontekstualisering, der man igjen vender tilbake til det opprinnelige datamaterialet. Man tar 

utgangspunkt i de fortolkede syntesene for å lage en analytisk tekst med beskrivelser og 

begreper.  

Data ble analysert på hvert stadium av prosessen, altså etter gjennomførte intervjuer ved 

baseline; etter seks måneder og etter et år. Slik sett har det vært en tverrgående analyse av 

data på hvert stadium av prosessen for å se hvilke temaer som fremtrer på de ulike stadier før 

deltakerne har blitt fulgt longitudinelt for å se individuelle endringer. 

I det første analysetrinnet leste WA igjennom alle transkripter for å få en oversikt og innsikt 

over hele materialet. Transkriptene ble lest igjennom flere ganger; ved fullført av 

transkribering av alle intervjuer fra første intervjurunde og ved fullført transkribering av alle 

intervjuer fra annen intervjurunde, og ved fullført transkribering av tredje intervjurunde. En 

foreløpig analyse ga identifisering av enkelte temaer. 

Ved fullført transkribering av alle intervjuer fra tredje intervensjon, ble den totale datamengde 

gjennomlest i sin helhet for å få en dypere forståelse og et overblikk over data. 

I andre analysetrinn ble «meningsbærende enheter identifisert», det vil si tekstutdrag som sa 

noe om deltakernes opplevelse av at arbeidsevnen ble hemmet eller fremmet. Deretter begynte 

WA å kode og sortere meningsenhetene. En meningsenhet som inneholdt erfaringer fra 

arbeidslivet, ble for eksempel kodet som at arbeidskrav oversteg arbeidsevne. Prosessen med 
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å identifisere og dekontekstualisere meningsenheter, innebar en stadig refleksjon over data og 

koder, slik at bestående koder ble evaluert, eventuelt revidert, og nye kom til. Prosessen 

innebar dermed en stadig refleksjon over kodene og deres likheter og forskjeller. 

Det tredje analysetrinnet innebar en systematisk abstraksjon av meningsenhetene innenfor 

hver kodegruppe som ble etablert på andre analysetrinn. Meningsenhetene innenfor hver 

kodegruppe ble gjennomgått samlet, og eventuelle nødvendige justeringer eller flyttinger av 

meningsbærende enheter som ikke passet helt inn, ble utført. Meningsenhetene innenfor hver 

kodegruppe ble deretter skrevet som et kondensat.  

I fjerde analysetrinn ble dataene rekontekstualisert ved at kondensatene fra tredje analysetrinn 

dannet grunnlaget for beskrivelser og begreper i en analytisk tekst (Malterud 2012, 2017). En 

løpende evaluering foregikk også her, ved at rekontekstualiseringen ga mulighet for å vurdere 

om kondensatene ga en representativ uttrykk for den del av deltakernes erfaringer og 

opplevelser de var ment å beskrive. 

I motsetning til hva som er vanlig i STC, er studiet longitudinelt: Deltakerne er intervjuet ved 

tre tidspunkt; i slutten av første opphold (oppstart), ved andre opphold (etter 6 mnd.) og ved 

tredje opphold (etter 12 mnd.) Hensikten har vært å undersøke om intervensjonen, og da i 

særlig grad ARR-intervensjonen, fører til noen endring i deltakernes oppfatning av hva som 

hemmer eller fremmer deres arbeidsevne.  
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3 Resultater  

Resultatene er delt inn i tre deler. Del en beskriver studiepopulasjonen med 

sosiodemografiske data. Del to viser resultat for de kvantitative analysene. Del tre viser 

resultater for kvalitative analyser.  

3.1 Studiepopulasjon  

I analysene er det inkludert 99 deltakere med resultat fra baseline og etter 12 måneder. Av 

disse har 50 personer deltatt i intervensjon A og 49 personer i intervensjon B.  

3.1.1 Alder og kjønn  

Ved baseline var gjennomsnittsalder 42.7 ± 9.5 år med en spredning fra 21 år til 58 år i 

intervensjon A og 43.9 ± 10.3 år med ei spredning fra 23 år til 62 år i intervensjon B (tabell 

2). 

Tabell 2 Baselineverdier for gjennomsnittlig alder og fordeling av kvinner og menn i intervensjonsgruppene A og B. 

 Intervensjon A (n = 50) Intervensjon B (n = 49) 

GJ. Snitt fødselsår 42.7 ± 9.5 43.9 ± 10.3 

Menn 21 stk 18 stk 

Kvinner 29 stk 31 stk 
Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. 

3.1.2 Utdanning 

Deltakerne i intervensjon A har i gjennomsnitt totalt 14 år med utdanning mens intervensjon 

B i gjennomsnitt har totalt 13 år med utdanning. I tabell 3 er fordelinga mellom høyest 

fullførte utdanningsnivå vist for begge intervensjonsgruppene i prosent. 

Tabell 3 Prosentfordeling i høyeste fullført utdanning mellom deltakerne i intervensjonsgruppe A og B. 

Utdanningsnivå Norge Intervensjon A (n = 50) Intervensjon B (n = 48) 

9/10 år grunnskole 8 % 17 % 

Yrkesfaglig skole m/fagbrev 36 % 40 % 

Videregående nivå 

m/studiespesialisering 
22 % 10 % 

Universitet/ høgskole kort 6 % 4 % 

Universitet/ høgskole lang 22 % 25 % 

Masternivå eller høyere 6 % 4 % 
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3.1.3 Diagnosefordeling 

Alle deltakerne er søkt inn med hoveddiagnose fedme. I tillegg har mange deltakere 

tilleggsdiagnoser. Tilleggsdiagnosene er presentert i figur 1 og 2 gjennom Helsedirektoratet 

sitt medisinske kodeverk ICD 10. Figurene viser prosentvis fordeling i diagnosegrupper. 

Antal diagnoser medvirker til omfang og kompleksitet i rehabiliteringa. De største gruppene 

av bidiagnoser er sykdom i muskel/skjelett, psykiske lidelser og sykdom i 

sirkulasjonssystemet.  

 

 

Figur 1 Bidiagnoser framstilt i prosent for intervensjon A 

 

Figur 2 Bidiagnoser framstilt i prosent for intervensjon B 
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3.2 Kvantitative resultater 

Følgende avsnitt inneholder beskrivende statistikk fra baseline og etter 12 måneder for 

intervensjon A og intervensjon B. Data er presentert som prosent eller gjennomsnitt ± 

standardavvik (SD).  

3.2.1 Kroppsvekt, BMI og oksygenopptak 

Verdier for baseline og 12 måneder samt endring for begge intervensjonsgruppene er vist i 

tabell 4 for variablene vekt, BMI og VO2 Peak. Ved baseline hadde deltakerne en 

gjennomsnittsvekt ± SD på 125 ± 22.3 kg i intervensjon A og 123. 2 ± 24.8 kg i intervensjon 

B. Begge gruppene hadde statistisk signifikante endringer i vekt fra baseline til 12 måneder 

der intervensjon A i gjennomsnitt reduserte vekten med -10.55 ± 13.15 kg (p < 0.001) og 

intervensjon B reduserte vekten med -4.77 ± 9.27 kg (p = 0.001). Vektreduksjonen i 

intervensjon A var -5.68 ± 2.32 kg større enn intervensjon B (p = 0.016).  

Den aerobe kapasiteten til deltakerne ble også statistisk signifikant forbedra i begge grupper, 

der intervensjon A hadde en forbedring fra 23.63 ± 5.18 ml/kg/min til 26.86 ± 6.54 ml/kg/min 

(P < 0.001) og intervensjon B hadde en forbedring fra 22.19 ± 4.67 ml/kg/min til 23.50 ± 4.96 

ml/kg/min (P = 0.047). Endringen i intervensjon A var 1.95 ± 0.95 ml/kg/min større enn i 

intervensjon B (P= 0.043.)  

Tabell 4 Verdier for Kroppsvekt, BMI og VO2 Peak ved baseline og 12mnd. P-verdi for endring over tid i 

intervensjonsgruppene og forskjell i endring mellom intervensjonsgruppene. 

  Baseline 12mnd Endring P-verdiǂ 
Differanse ± 

SE 
P-verdi ¥ 

Intervensjon 

A (n=49) 
Vekt (kg) 

125.0 ± 22.23 114.5 ± 22.33 
-10.56 ± 

13.15 
<0.001 

-5.68 ± 2.32 0.016 
Intervensjon 

B (n=49) 
123.15 ± 24.77 

118.38 ± 

26.70 
-4.77 ± 9.27 0.001 

Intervensjon 

A (n=49) 
BMI 

40.86 ± 5.48 37.60 ± 5.63 -3.26 ± 3.62 <0.001 

-1.61 ± 0.67 0.018 
Intervensjon 

B (n=49) 
41.21 ± 5.71 39.56 ± 6.53 -1.65 ± 2.98 <0.001 

Intervensjon 

A (n=43) VO2peak 

(ml/kg/min) 

23.63 ± 5.18 26.86 ± 6.54 3.23 ± 4.76 <0.001 

1.95 ± 0.95 0.043 
Intervensjon 

B (n=46) 
22.19 ± 4.67 23.50 ± 4.96 1.27 ± 4.22 0.047 

Verdier er presentert som gjennomsnitt ± SD dersom ikke anna er oppgitt. P-verdi ǂ for endring fra baseline til 12 

mnd. P-verdi ¥ for forskjell i endring mellom intervensjon A og intervensjon B. BMI = vekt/høgde2 



 
 

3.2.2 Arbeidsstatus  

Ved baseline var 62 % av deltakerne i intervensjon A i ordinert arbeid eller skole 

sammenlignet med 55.2 % i intervensjon B (figur 3 og figur 4). Ved 12 mnd. var prosenten 

noe lavere for begge grupper og færre av deltakerne var i ordinert arbeid eller skole (54 % i A 

og 53,1 % i B). Resultatene viser at i intervensjon A var det flere som var i gradert arbeid ved 

12 mnd. (18 %) sammenlignet med baseline (12 %). Andelen som mottok sykepenger gikk litt 

ned fra baseline til 12 mnd. i begge gruppene.  

 
 

Figur 3 Arbeidsstatus ved baseline og 12 mnd. i prosent for intervensjonsgruppe A. 

 

Figur 4 Arbeidsstatus ved baseline og 12 mnd. i prosent for intervensjonsgruppe B. 
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ytelse som AAP, sykemelding og arbeidsledig. 

3. Deltakere som rapporterer om sykepenger.  

4. Deltakere som rapporterer arbeidsavklaringspenger og uførestønad. 

5. Deltakere som rapporterer om utførestønad. 
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3.2.3 Vurdering av arbeidsevne  

Resultat fra spørreskjema der deltakerne skulle gradere egen arbeidsevne fra 1-10 (1 = helt 

uten arbeidsevne og 10 = min beste arbeidsevne) viser at intervensjon A har forbedret 

arbeidsevne i gjennomsnitt fra baseline til 12 mnd. med 0.91 ± 2.13 (p = 0.006) mens 

intervensjon B ikke har statistisk signifikant endring (p = 0.342) (tabell 5). Det er ingen 

statistisk signifikant forskjell i endring mellom intervensjonsgruppene (p = 0.17.)  

Tabell 5 Vurdering av arbeidsevne basert på gjennomsnittsverdi ± SD ved gradering 1-10 for vurdering av egen 

arbeidsevne.  

 Baseline 12 mnd. Endring 
P-verdi for 

endring 

P-verdi for forskjell i 

endring mellom intervensjon 

A og B 

Intervensjon A 

n = 45 
6.56 ± 2.93 7.47 ± 2.87 0.91 ± 2.13 0.006 

0.17 
Intervensjon B 

n = 45 
6.89 ± 3.08 7.18 ± 2.79 0.29 ± 2.02 0.342 

Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. 

 

3.2.4 Mestringstro i forhold til arbeid 

Ved sammenligning av intervensjonene viser resultatene at intervensjon A har større tro på 

egen evne til å møte jobbkrav (faktor 1) etter 12 mnd. i forhold til intervensjon B (p = 0.003, 

tabell 6). Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene for tro på egen evne til 

å kommunisere behov til andre (faktor 2) eller å spørre om tilpassa arbeidsoppgaver (faktor 

3). Intervensjon A hadde statistisk signifikante forbedringer fra baseline til 12 mnd. på faktor 

2 (p = 0.035) og faktor 3 (p = 0.044).  

 
Tabell 6 Resultat av RTWSE fordelt i 3 faktorer med resultat fra baseline og 12 mnd. og p-verdi for endring i kvar 

gruppe og mellom gruppene. 

 RTWSE Baseline 12mnd Endring P-verdi ǂ 
P-verdi 

¥ 

Intervensjon A (n=43) 
Faktor 1 

7.72 ± 2.33 8.13 ±1.90 0.42 ± 1.62 0.097 
0.003 

Intervensjon B (n=43) 8.04 ± 2.27 7.28 ± 2.75 -0.76 ± 1.94 0.014 

Intervensjon A (n=43) 
Faktor 2 

6.81 ± 2.25 7.48 ± 2.02 0.68 ± 2.03 0.035 
0.17 

Intervensjon B (n=41) 7.16 ± 2.07 7.26 ± 2.16 0.10 ± 1.77 0.725 

Intervensjon A (n=43) 
Faktor 3 

6.54 ± 2.11 7.10 ± 2.09 0.56 ± 1.76 0.044 
0.097 

Intervensjon B (n=42) 6.81 ± 1.96 6.62 ± 2.42 -0.19 ± 2.30 0.602 

Verdier er presentert som gjennomsnitt ± SD. P-verdi ǂ = endring fra baseline til 12 mnd. P-verdi ¥ = forskjell i 

endring mellom intervensjon A og intervensjon B. Faktor 1 = Møte jobbkrav. Faktor 2 = Kommunisere behov til 

andre. Faktor 3 = Tilpasse arbeidsoppgaver. 
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3.2.5 COOP/ WONKA 

Resultat fra COOP/ WONKA viser at begge gruppene har en klinisk meiningsfull endring i 

sin subjektive funksjon og helsetilstand. Intervensjon A har forbedringer fra baseline til 12 

mnd. med -1.91 ± 3.34 (p < 0.001) og intervensjon B med -1.44 ± 3.78 (p = 0.016) (tabell 7). 

Det er ingen signifikant forskjell i endring mellom gruppene (p = 0.538.)  

 

Tabell 7 Totalverdi for COOP WONCA for baseline, 12 mnd. og p-verdi for endring over tid og forskjell mellom 

grupper.  

 Baseline 12 mnd. Endring 
P-verdi for 

endring 

P-verdi for forskjell 

i endring mellom 

intervensjon A og B 

Intervensjon A 

n = 45 

14.33 ± 

3.06 
12.42 ± 2.90 

-1.91 ± 

3.34 
< 0.001 

0.538 
Intervensjon B 

n = 43 

15.26 ± 

3.08 
13.81 ± 4.11 

-1.44 ± 

3.78 
0.016 

Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. 

 

 

3.2.6 Quality of life (15 D) 

I figur 5 og figur 6 ser vi scoring på «Quality of life» ved baseline og 12 mnd. Data for 

endring er presentert både som en totalverdi (tabell 9) og som enkle indeks scoringer (tabell 

8). Data er presentert fra 0-1 der 1 = så god helse som mulig og 0 = død. 

Totalverdien viser at helserelatert livskvalitet er statistisk signifikant forbedret i intervensjon 

A med 0.05 ± 0.09 (p < 0.001) som betyr at deltakerne totalt sett har fått det «mye bedre» 

(tabell 8). I intervensjon B ser vi også en statistisk signifikant forbedring med en endring på 

0.03 ± 0.07 (p = 0.022) som betyr at deltakerne i denne gruppa totalt sett har fått det «litt 

bedre» (tabell 9). Det er ingen statistisk signifikante forskjeller i endring mellom 

intervensjonsgruppene (p = 0.165.) Tabell 8 viser endring for de 15 kategoriene med 

forklaringer i form av bedring eller forverring, og en kan se tendens mot at det er forskjell 

mellom gruppene i dimensjonene ubehag og symptom, depresjon og stress, der intervensjon A 

har scoret mer mot det betre sammenlignet med intervensjons B.  
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Figur 5 Scoringer for Quality of Life ved baseline og 12mnd for intervensjonsgruppe A 

 

 

 

 

Figur 6 Scoringer for Quality of Life ved baseline og 12mnd for intervensjonsgruppe B. 
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Skjema ble brukt til å sammenlikne profilen over tid og se om det eventuelt har blitt endringer 

i form av bedring eller forverring. En deler endring inn i 5 kategorier: 
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Tabell 8 Endring i livskvalitet for begge intervensjonsgruppene med tall og kategorier. 
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Inter-

vensjon A 

n = 43 

LB MS MS MS MS MS MS MB MB MB MB LB MB MB MB MB 

0.03 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.08 0.05 0.07 0.03 0.06 0.12 0.11 0.05 

Inter-

vensjon B 

n = 41 

LB MS MS MB MS MS MS MS MB MB MS LV MV MB MB LB 

0.03 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.05 0.00 -0.03 -0.02 0.06 0.09 0.03 

Data viser endring fra baseline til 12 mnd. for de ulike dimensjonene. Data presentert som tall eller endring i 

kategorier: MV=mye verre, LV=litt verre, MS= mye det same, LB= litt bedre, MB = mye bedre.  

 

 

Tabell 9 Resultat for Quality of life (15D) med gjennomsnittlig totalverdi ved baseline og 12mnd og p-verdi for 

endring over tid og p-verdi for forskjell mellom intervensjonsgruppene. 

 Baseline 12mnd Endring 
P-verdi for 

endring 

P-verdi for forskjell 

i endring mellom 

intervensjon A og B 

Intervensjon A 

n = 43 
0.84 ± 0.09 0.89 ± 0.93 0.05 ± 0.09 < 0.001 

0.165 
Intervensjon B 

n = 41 
0.83 ± 0.12 0.86 ± 0.10 0.03 ± 0.07 0.022 

Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. 
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3.2.7 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet ble målt ved selvrapportering der deltakerne har blitt spurt om hvor mange 

timer har du vært i lett, moderat og hard aktivitet siste 7 dager. Resultatene viser at 

intervensjon B var totalt sett mer fysisk aktiv ved baseline, sammenlignet med intervensjon A 

der gjennomsnittlig fysisk aktivitet for alle intensitetene var 502,2 minutt/uke for B og 445.8 

minutt/uke for A (figur 7). Begge gruppene rapporterte et høyere aktivitetsnivå ved 12 mnd. 

og intervensjon B hadde fortsatt høyest aktivitetsnivå ved 12 mnd med 605,4 minutt/uke der 

A rapporterte 559.2 minutt/uke. 

 

 

Figur 7 Fysisk Aktivitet (lett, moderat og hard) ved Baseline og 12 mnd. for Intervensjon A og B. 
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3.2.8 Kosthold og ernæring 

Kosthold og ernæring ble målt ved at deltagerne rapporterte hvor mange ganger de hadde 

spist ulike matvarer den siste uken. Resultatene viser at deltakerne i begge 

intervensjonsgruppene ser ut til å ha økt inntaket av frukt, grønnsaker og fisk fra baseline til 

12 mnd. (figur 8 og figur 9). Begge gruppene ser også ut til å ha redusert inntaket av fint brød 

og snacks/snop.  

 

Figur 8 Kosthold ved Baseline og 12mnd for Intervensjon A 

 

 

Figur 9 Kosthold ved Baseline og 12mnd for Intervensjon B. 
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3.2.9 Metodologiske og praktiske utfordringer kvantitativ del 

Den kvantitative delen av studien har benyttet seg av journaldata, skjema og tester. Målet var 

å inkludere ca. 90 deltakere i intervensjon A og ca. 90 deltakere i intervensjon i B eller som 

styrkeberegningen viste 83 personer i hver intervensjon. Studien inkluderte 178 deltakere, 

men grunnet frafall ved 6 eller 12 måneder i forløpet satt vi igjen med 50 deltakere i 

intervensjon A og 49 deltakere i intervensjon B til tross for en utvidet inklusjonsperiode på 6 

måneder. Studiepopulasjonen ble mindre enn først tenkt, noe som kan gi utfall i manglende 

signifikant endring i og mellom intervensjonene på noen variabler. Dette gav utfall i at enkelte 

analyser ikke lot seg gjøre, men kun å beskrive en tendens til utvikling. Generalisering av 

enkelte resultater er derfor ikke mulig.  
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3.3 Kvalitative resultater  

Det viktigste funnet i denne undersøkelsen er at deltakerne gjennomgående synes å fokusere 

på den livsstilsendrings-prosessen de er inne i, hvor målet er en vektnedgang og bedre helse, 

heller enn å se denne bedrede helsen som et bidrag til en forbedret arbeidsevne. For 

deltakerne i intervensjon B er dette naturlig, siden de er deltakere på en ren 

livsstilsintervensjon, mens hos deltakere i intervensjon A skulle man forvente at retur til 

arbeid eller økt arbeidsevne skulle ha et større fokus. Dette er til dels tilfelle på det første og 

andre oppholdet for enkelte deltakere i intervensjon A som får hjelp gjennom ARR-

intervensjonen. Imidlertid synes deltakerne på intervensjon A som får hjelp gjennom ARR-

intervensjonen også å skifte fokus; fra å se prosessen som en måte å øke arbeidsevnen på, til å 

endres mot å se prosessen som en ren livsstilsendringsprosess. Jeg vil derfor behandle dette 

som et eget tema før gjennomgangen av de øvrige temaene, siden nettopp denne uklarheten 

hos deltakerne rundt oppholdets mål synes å behøve en inngående redegjørelse før de øvrige 

temaer behandles. 

I tillegg til denne målforvirringen i prosessen, identifiserte intervjuene seks temaer som 

illustreres av sitater fra intervjuene. Temaene representerer deltakernes viktigste erfaringer i 

forhold til hva som hemmer eller fremmer prosessen. Tre av temaene oppleves som 

hemmende: 1) mangel på anerkjennelse; 2) helse som hindring, og 3) å føle seg litt 

annerledes, mens tre temaer oppleves som fremmende: 4) anerkjennelse; 5) det nytter – å 

oppleve bedret livskvalitet og 6) kunnskap og mestring bevisstgjør og gir selvtillit.  

Disse temaene kan deles inn i 4 kategorier: Ytre faktorer som hemmer prosessen, dvs. forhold 

i familien, på arbeidsplass eller i forhold til Nav og helsevesen. Personrelaterte faktorer som 

hemmer prosessen var relatert til egen helse, selvtillit og grensesetting.  Ytre faktorer som 

fremmer prosessen var bl.a arbeidets betydning, det å bli sett og få støtte og 

Muritunoppholdet. Personrelaterte faktorer som fremmer prosessen var kunnskap og mestring, 

og erfaringer med at endring nytter. Det er deltakernes opplevelse og erfaring som ligger til 

grunn for å karakterisere faktorene som ytre eller personrelaterte.  

Det å ha opplevd krenkelse, var et tema som ble belyst av enkelte deltakere. Siden det ikke 

representerer flertallets beskrivelse av hva som hemmer prosessen, vil jeg kun beskrive 

begrepet og deltakernes opplevelser med det til slutt i kapittelet. Jeg mener likevel at temaet 

er et viktig funn og at det er et område som bør forskes nærmere på.  



34 
 

3.3.1 Målforvirring; livsstilsendring eller økt arbeidsevne? 

ARR-intervensjonen var den nye dimensjonen som prosjektet også ønsket å undersøke 

effekten av, i tillegg til den regulære livsstilsintervensjonen Muritunet allerede tilbyr. Ved 

intervjuene i det første oppholdet, ble ikke denne intervensjonen i særlig grad trukket frem 

som nyttig eller viktig for deltakerne. Enkelte nevnte at de hadde hatt undervisning, og at den 

har vært fin, men at det var ting som var kjent fra før. Et fåtall unge arbeidstakere fremhevet 

likevel ARR-undervisningen (teorien) som viktig for dem, fordi de fikk opplysninger om 

rettigheter og plikter i arbeidslivet som de ikke tidligere var kjent med.  

Samtalene med arbeidskonsulent ble gjennomgående opplevd «greie», fordi deltakerne fikk 

snakket om arbeidet sitt og hvordan de opplevde det, men det var mer usikkerhet rundt 

hvorvidt samtalene kom til å føre til noe: 

F: Hva snakket du med arbeidskonsulenten om? 

I: Nei, det var nå om å jobbe og litt forskjellig. Om jeg trivdes eller ikke 

F: Fikk du noe ut av samtalen? 

I: Ja, jeg har jo et arbeid, da, så jeg vet ikke. 

F: Du føler ikke at det var relevant? 

I: Det var egentlig ikke relevant for meg da, men det var nå greit å snakke med han likevel.  

F: Hva tenker du var greit, da? Hva var greit med å ha en slik samtale? 

I: Nei det var det at jeg spurte han om han kunne hjelpe meg med å være på en annen avdeling 

på jobb. Å være der jeg trives best og nærmest hjemme, liksom. For da kan jeg sykle på jobb, 

og slikt. 

Imidlertid ble synet på ARR-intervensjonen endret i løpet av prosessen for enkelte av 

deltakerne. De som opplevde problemer på jobb og som hadde tillatt arbeidskonsulent å ta 

kontakt med arbeidsgiver, opplevde at arbeidskonsulenten fikk resultater som gjorde at de 

fikk en bedre arbeidshverdag. De følte at forbedringene i arbeidshverdagen skyldtes 

oppholdet på Muritunet og hjelpen fra arbeidskonsulenten, fordi de ikke ville tatt kampen med 

arbeidsgiver alene. Støtte fra arbeidskonsulent ga en trygghet i at det var rett av dem å kreve å 

bli hørt. Deltakeren over ble intervjuet igjen på 2. oppholdet. På grunn av at 

arbeidskonsulenten tok kontakt med arbeidsgiver, fikk deltakeren bli værende på den 

avdelingen hun trivdes best, selv om hun egentlig var ansatt ved en annen avdeling i samme 

bedrift hvor hun ikke hadde trivdes på grunn av reiseavstand og dårlig relasjon til 

avdelingsleder:  

F: I forhold til den arbeidsrettede rehabiliteringen du var med på sist, hvor nyttige var 

samtalene med arbeidskonsulent? 

I. Jeg synes de var nyttige. 

F: Hva synes du var nyttig ved dem? 
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I: Nei, det var det at de hjalp meg å få mer kontakt med arbeidsgiver. At han klarte å få meg 

til å komme tilbake igjen til der jeg ville bli.  

De av deltakerne som opplevde å få konkret hjelp, ønsket ofte mer hjelp og oppfølging fra 

ARR-konsulenten. Men selv om synet på ARR-intervensjonen og dens betydning endret seg 

for deltakerne som fikk hjelp, førte likevel ikke ARR-intervensjonen til noen økt bevissthet 

om at hovedmålet for intervensjonen var å fremme arbeidsevnen. For de fleste ble ARR-

intervensjonen kun en liten del av førsteoppholdet som ofte kom i bakgrunnen i forhold til 

andre deler av intervensjonen: 

Så det var litt borkasta, men jeg fikk lært en del småting som arbeidsrett og sånne ting. I 

forhold til arbeidskonsulent, føler jeg ikke at jeg har hatt mye nytte av det her, men jeg har 

heller ikke hatt oppfølging med de siden første oppholdet. Og jeg må innrømme at jeg trodde 

jo vi skulle ha oppfølging både på andre og tredje opphold med de hvis fokuset liksom var å 

komme seg i arbeid. Det må jeg innrømme, at jeg synes det var litt rart at vi ikke fikk noe mer. 

Deltakerne opplevde gjennomgående at de var på en livsstilsintervensjon hvor fokuset for 

intervensjonen var endring i livsstil. Flere deltakere, uavhengig av hvorvidt de fikk hjelp eller 

ikke gjennom ARR-intervensjonen, mente likevel at arbeidsfokus er en naturlig del av et 

livsstilsprogram. En deltaker som ble intervjuet ved avslutningen av sitt 3. og siste opphold 

ved Muritunet, svarer slik på spørsmålet om hvorvidt ARR-intervensjonen burde være en del 

av livsstilsintervensjonen: 

Jo, det synes jeg er bra. Altså, jeg har jo ikke hatt behov for det, men heg har jo fått kjennskap 

til at det er noen som helt konkret har hatt nytte av det, og det er jo bra det, for det er jo sånn 

som veldig lett kan ha en sammenheng, da. Altså overvekt og arbeidsevne, at det kan henge 

sammen. Så det er bra! For det er på en måte en del av helhetsbildet. For livsstilskurs, det er 

verken opphold på slankeanstalt eller bootcamp, ikke sant. Det er ingen av de der, det er ikke 

rendyrka noen av de der delene. Det er en sånn blanding av flere ting. Så det er veldig positivt 

at arbeidslivsbiten er med. I det store bildet. 

3.3.2 Mangel på anerkjennelse 

Det å føle at man ikke blir behandlet 

rettferdig eller ikke blir hørt/sett, ble 

identifisert som en hemmende 

faktor av deltakerne ved oppstart. 

Denne faktoren var en hemmende 

ytre faktor, dvs. at problemet ble 

plassert innenfor familiesfæren, på 

arbeidsplassen eller innenfor 

medisinske utredningsprosesser eller NAV-prosesser.  
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Arbeidsplassen kunne under visse omstendigheter oppleves som en svært hemmende faktor i 

prosessen. Mistrivsel på arbeidsplassen kunne skyldes endringsprosesser i organisasjonen som 

forårsaket usikkerhet hos de ansatte, mistrivsel på grunn av dårlig miljø på arbeidsplassen, 

misnøye med leder eller opplevelse av for høye arbeidskrav. To faktorer som skilte seg ut som 

spesielt viktige, var når deltakerne følte at de ikke ble sett/hørt eller når de ble urettferdig 

behandlet. Det var særlig relasjonen til nærmeste leder som definerte hvorvidt arbeidsplassen 

opplevdes som en arena for dette.  

Opplevelser av urett eller det å ikke bli lyttet til, gjorde at deltakerne følte seg demotivert og 

frustrerte i forhold til jobbsituasjonen. Urettferdig behandling ser også til å slå negativt ut på 

opplevelsen av arbeidsmiljøet, siden urett er betinget av at noen andre opplever bedre 

behandling.  

Jeg trives på jobben, men akkurat på den arbeidsplassen jeg jobber på nå, så trives jeg ikke 

på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Det er mye baksnakking og forskjellsbehandling fra øverste 

hold, så det er litt tøft, da. På kvelden er vi bare to stykker, og så skal vi i tillegg til de faste 

pliktene gjøre en del forefallende arbeid. Du rekker ikke gå over alt. Så går du hjem med 

dårlig samvittighet, og så får du kjeft. Så har vi en ansatt som bestandig gjør feil og gidder 

ikke gjøre noe og er veldig lat, men hun får alltid klapp på skulderen. Det er veldig åpenbart 

hvem lederen liker.  

Det å oppleve seg ikke sett eller hørt på arbeidsplassen, spesielt av nærmeste leder, var også 

en faktor som ble opplevd som hemmende for deltakerne. Enkelte opplevde også en 

maktesløshet i forhold til jobbsituasjonen. En deltaker beskriver følelsen slik: 

 

Nå kom jeg heldigvis her, nå da, og fikk snakket med en arbeidskonsulent som skal hjelpe meg 

litt videre, i alle fall. Peile ut kursen litt videre; hvor jeg skal gå hen. For jeg har jo prøvd å ta 

det opp med min nærmeste leder, men det har jeg holdt på å kavet med i et års tid og kommer 

ingen vei. Så det er tydelig at jeg må gjøre noe. Sist sykemeldingsperiode, så leverte jeg inn et 

skjema der jeg rapporterte inn at det var arbeidsrelaterte plager som gjorde at jeg var gradert 

sykemeldt, og at jeg ønsket kontakt med bedriftshelsetjenesten. Men det har jeg ikke fått noe 

respons på. Jeg har ikke hørt noe om det, og det var i sommer.  

Et annet aspekt ved følelsen av ikke bli sett, er når deltakerne opplevde at kravene oversteg 

arbeidsevne. Kravene kunne føles overveldende av ulike grunner (problemer i hjemmet, 

helseproblemer eller for stort ansvarsområde på jobb eller prestasjonsorientering i jobben), 

men fellesnevneren var at deltakerne opplevde at dette ikke ble sett av arbeidsgiver/leder. 

Dette resulterte ofte i en følelse av å ikke strekke til. En kvinnelig mellomleder i kommunen, 

med ansvar for flere fagområder, beskriver det slik:  

 

Men sånn som nå, så er jeg bestandig bekymret for at det er noe jeg har oversett eller ikke tatt 

tak i. Og da er det en sånn stressfaktor som ligger der hele tiden. Og jeg har jo både det 



37 
 

daglige arkivansvar og jeg skal være på sentralbordet og i ekspedisjonen. Og skal gi 

brukerstøtte til alle som bruker systemet, og drive opplæring også. Skrive rutiner og lage 

planer óg. Det er på en måte … det er for mye for en person. Det er det. 

 

For enkelte vedvarte mistrivselen med arbeidsplassen gjennom hele oppholdet. Disse 

deltakerne hadde dårlig relasjon til sin nærmeste leder. I tillegg var et fellestrekk ved disse 

arbeidsplassene, var at det var organisasjoner som var i endring. Deltakerne følte at disse 

endringene, eller vissheten om at det skulle komme endringer, skapte uro i organisasjonen. 

I forhold til innsats i hjemmet, var det i hovedsak kvinner som følte at deres arbeidsinnsats 

ikke ble fullt ut anerkjent og at arbeidsbyrden i hjemmet derfor ofte ikke var rettferdig fordelt. 

Flere kvinner fremhevet at mannen og barna ikke innså arbeidsmengden og heller ikke hjalp 

til, slik at de ble sittende med husarbeid i tillegg til jobb. 

Jeg har små barn som krever mye i hverdagen. Jeg håper at Muritunet kan hjelpe meg til å få 

opp energinivået til å kunne holde følge med dem. Samtidig er de store nok til å kunne ta litt 

mer ansvar og hjelpe til litt mer. Nå når jeg er borte, så kanskje pappaen deres innser hvor 

mye som gjøres hjemme uten at han ser det. Så kanskje han tar i litt mer også … Ja, jeg har 

noen utfordringer der, da, som sikkert mange med meg har, men det er jo slik som at når jeg 

var borte nå, så hjelper ungene til, men når jeg kommer hjem, så er det ingen som gjør en 

skitt. Det er liksom sånn at nå kom mamma, og da trenger vi ikke å hjelpe til.  

Kvinnene opplevde at selv om jobben ikke utgjorde et problem i forhold til prosessen, kunne 

arbeidsbyrden i hjemmet oppleves som det lille ekstra som tippet lasset. Som sitatet overfor 

illustrerer, opplevdes denne ekstra arbeidsbyrden som både urettferdig og at den heller ikke 

ble verdsatt i tilstrekkelig grad av partner. Flere av kvinnene opplevde også at organiseringen 

av felles barns hverdag i stor grad falt på dem, slik at dette kunne utgjøre en byrde i tillegg til 

husarbeid. En kvinne i full jobb, men plaget av stress og høyt blodtrykk i tillegg til overvekten 

formulerte det slik:  

Jeg trives godt på jobb. Det er høyt tempo, men det gir ikke så mye stress i den forstand, kun i 

små perioder. Men hjemme har det vært en stund at alt som skal skje skal gjennom mitt hode 

først. Andre sin timeplan, hva de skal gjøre hver dag. Ungene – altså hva de skal ha på seg og 

ha med seg.  

Enkelte deltakere hadde omsorg for barn med spesielle behov. Den ekstra innsats som da var 

nødvendig i hjemmet og ofte også i forhold til prosesser for å få det offentliges hjelp til å 

dekke barnas behov, ble opplevet som en svært hemmende faktor i prosessen.  

Opplevelsen av ikke å bli hørt eller vært deltaker i egen prosess, kom også til syne i forhold 

deltakere som var på AAP eller hadde vært ute i lengre og gjentatte sykemeldinger. De hadde 

ofte opplevelsen av at livet ble satt på vent mens de ble medisinsk utredet og i vente på 
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behandlinger. Dette forsinket også ofte NAV-prosesser, og gjorde at arbeidsmarkedstiltak ble 

satt på vent inntil utredning eller behandling var gjennomført. Flere hadde opplevd bytter av 

saksbehandlere i NAV eller av fastleger som forstyrrende for prosessen, fordi de da måtte 

fortelle historien på nytt ved hvert behandlerbytte. På spørsmål om hvordan slike gjentatte 

bytter av fastlege ble opplevd, svarte en av deltakerne: 

Det har vært en kamp. Ikke bare det at du må forklare deg opp hver gang du skal ha en 

samtale, men det at de har så vidt forskjellige meninger at du blir fryktelig usikker på om de 

har gått den samme læren. Så du blir litt frustrert, men ting har ordnet seg nå, da. Jeg har fått 

diagnosene og planen er klar, så jeg håper det skal bedre seg nå.  

Denne følelsen av å være i limbo vedvarte gjennom hele forløpet for de aktuelle deltakerne. 

Flere av dem opplevde tilbakeskritt i forhold til helsen i løpet av året de deltok på 

intervensjonen, enten ved at de måtte «pause» livsstilsintervensjonen på grunn av operasjoner 

de hadde ventet på, eller ved at de fikk nye skader. Dette førte til at tiltak de ventet på enten 

innenfor helsevesen eller Nav, ble utsatt. Opplevelsen av å ha lite kontroll i og innflytelse på 

situasjonen var gjennomgående for disse deltakerne. De uttrykte gjerne frustrasjon og 

maktesløshet i forhold til helsevesen og/eller Nav. En deltaker som gjennom et 

bemanningsbyrå innleid av Nav, opplevde å bli satt i en jobb som han på forhånd hadde gitt 

uttrykk for at var fysisk umulig for ham å gjennomføre, formulerte det slik: 

Men ellers møtte jeg opp og gjorde det jeg skulle. Det er nå det minste du kan forvente. Det er 

noe med den erfaringen med å stå i arbeid også, det er noe positivt i det. Jeg sier ikke at det 

var totalt bortkastet det jeg gjorde … men det var veldig nært.  

 

Mens deltakerne var på Muritunet, ble manglende individuell tilrettelegging opplevd som 

hemmende for prosessen. Flere av deltakerne hadde skader eller sykdommer som begrenset, 

og mente at disse i for liten grad ble hensyntatt i forhold til trening. Dette utgjorde et tema ved 

alle tre intervjustadier.  
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3.3.3 Helsen som en hindring 

Helsen ble ofte opplevd som en 

hemmende faktor for prosessen. 

Deltakerne hadde fysiske plager enten 

som resultat av overvekten eller i tillegg 

til overvekten. Dette gjaldt både 

deltakerne i jobb og de i sykemelding 

eller på AAP. Muskel- og skjelettplager 

var den dominerende helseplagen, i tillegg 

kom plager som fibromyalgi, cøliaki og diabetes. Helseplagene utgjorde ofte en begrensning i 

hverdagen, slik at både arbeidsliv og fritid måtte tilpasses de fysiske hindringene den enkelte 

opplevde. En av deltakerne som var delvis ufør, men forsøkte å bli stående i arbeid i den 

resterende prosentsatsen, beskrev det slik: 

Eh … helsa, den har vel ikke vært så veldig bra de siste årene, eller egentlig har det vel vært 

hele livet, for jeg har en medfødt nakkeskade. Men jeg har klart meg ganske bra til tross for 

det, og så har helsa vært litt sånn opp og ned. Etter at barna ble født, har jeg vært mer eller 

mindre i jevnt dårlig form. Jeg fikk fibromyalgi-diagnose i januar i år, og da falt mye på plass 

i forhold til smertene og utmattelsen. Det var den barselperioden som liksom aldri gikk over. 

Jeg kom aldri ovenpå igjen …  

Men det var ikke slik at overvekten og/eller følgesykdommer representerte et helseproblem 

for alle deltakerne. Et kjennetegn for deltakerne som sto i full jobb både før og under 

intervensjonen, var at de ikke opplevde helsen eller overvekten som noe problem for å stå i 

jobb. Noen av deltakerne i full jobb hadde også muskel- og skjelettplager, men hadde god 

dialog med arbeidsgiver og muligheter for å tilrettelegge arbeidsdagen etter fysisk form.  

De av deltakerne med størst helseproblemer, og som var ute av arbeidslivet og på AAP eller 

var delvis uføre, var også de som fremdeles hadde relativt store helseplager etter et år med 

intervensjon. Selv om de alle opplevde fremgang i fysisk form, var deres største problem 

gjennom forløpet å finne en balanse mellom aktivitet og hvile, dvs. å finne sine egne fysiske 

grenser: 

Så i år, kan du si, fra forrige opphold og til nå, har jeg liksom prøvd å finne en middelvei. 

Altså kosthold, trening som kan fungere for min kropp, da. Altså at jeg ikke overtrener og 

henter meg inn igjen, sånn at det kan fungere i hverdagen. For det er klart det er dager der 

jeg knapt kommer meg ut av senga, og det er tunge dager, ikke sant. Så har du de dagene, de 

veldig gode dagene der du kan være ute hele dagene. Så det har vært litt sånn … opp og ned. 

Sånn som det har vært i en del år, da, så det er jeg liksom blitt vant til. 
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Den psykiske helsen ble også opplevd som et hinder for å stå i jobb eller returnere til jobb. 

Både angst og nedstemthet, men også bekymringer og stress ble nevnt som hemmende 

faktorer i forhold til prosessen. Flere deltakere som opplevde at arbeidsevne ikke samsvarte 

med arbeidskrav, bekymret seg ofte over arbeidet. De følte arbeidskravene ble uoppnåelige, 

og det førte igjen til stress og dårlig samvittighet for det de ikke rakk over. Manglende 

tilrettelegging ved sykdom kunne også føre til bekymringer, fordi arbeidskravene da ble 

vanskeligere å oppnå. På spørsmål om en arbeidskonflikt med leder på grunn av manglende 

tilrettelegging påvirket fysiske plager, svarte en deltaker: 

For min del absolutt. Ja, det blir det. Det å klare å skille for meg, bråket på jobb mot min 

hverdag, helse og fritid, det er ikke lett, for jeg bruker så mye energi på tankevirksomheten. 

Tenke på det her, hvordan kan det løses? Kan jeg få det til på en annen måte? Kan vi sammen 

få det til på en annen måte? Det kverner veldig oppe i hodet og det preger fritiden min. Det 

gjør det.  

I den avsluttende fasen av intervensjonen, altså ved intervjuene ved siste oppholdet på 

Muritunet, er det kun et fåtall deltakere som oppgir at de fremdeles opplever stress på grunn 

av jobbsituasjonen sin. Disse deltakerne har ikke opplevd noen forbedring i dialog med 

nærmeste leder i løpet av året i forhold, og opplever dermed å ikke bli hensyntatt av denne. 

I tillegg til helseplagene som deltakerne pekte ut som hemmende i hverdagen, opplevde 

enkelte deltakere dårligere psykisk helse på Muritunet under første opphold. Dette fordi de 

følte at de under oppholdet mistet kontrollen over hverdagen. Bekymringer og frykt for de 

enkelte aktivitetene og hvorvidt de ville klare å gjennomføre dem, utgjorde også et problem:  

 

På forhånd fikk jeg jo nesten nervesammenbrudd, vet du. Men det har gått bra. Men jeg er 

veldig redd for nye ting. Og så skal jeg på den der tredemøllen med maske i morgen, vet du. 

Det begynte jeg å tenke på i morges; helt forferdelig. For det var noe nytt. Jeg vet ikke 

hvordan det er. Jeg var livredd, så ble det avlyst i morgen. Nå som jeg hadde psyket meg opp 

– og nå bli det en annen dag. Jeg vet ikke om jeg greier å gjøre det. Helt forferdelig.  

Denne frykten er ikke et tema for deltakerne ved intervjuene på 2. og 3. opphold.  

De som opplevde helsen som hemmende for prosessen, var også ofte bekymret for fremtiden 

og for hvordan helsen deres ville utvikle seg. Bekymringene gjaldt ofte om arbeidsevnen kom 

til å strekke til i forhold til krav på arbeid og/eller i hjemmet. En av deltakerne som hadde 

vært på AAP i 3 år etter flere operasjoner og langvarige skader svarte slik på et spørsmål om 

hva han tenkte om fremtiden: 

I forhold til framtiden min? Nei du, først og fremst arbeid. Jeg har gått så mange år nå uten 

arbeid at jeg har veldig lyst til å gå tilbake til arbeid. For det er ikke spesielt gunstig betalt å 
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gå på NAV, det er punkt 1. Og så er det dette med å føle at du bidrar. Du føler deg fryktelig 

lite verd når du ikke kan vise til at du bidrar noe i samfunnet. Og det ville jo ake selvfølelsen 

min på en god måte … det viser at jeg tilbyr noe til verden. Man skal ikke stikke under en stol 

at jeg også er litt redd i forhold til om jeg kan klare det. Jeg vet ikke … jeg vet ikke helt 

hvordan det var å være i arbeid.  

For noen få deltakere endret ikke denne frykten seg i løpet av intervensjonsforløpet: Frykt for 

fremtiden i forhold til arbeidsevne vedvarte gjennom hele intervensjonen for de som var 

utenfor arbeidslivet, enten på AAP eller i ulike grader av uførhet. Frykt for hvordan 

arbeidssituasjonen ville bli i fremtiden vedvarte for deltakerne som var i konflikt med eller 

hadde dårlig kommunikasjon med nærmeste leder og som ikke fikk noen endring i 

arbeidssituasjonen i løpet av året. 

De fleste deltakerne oppgir imidlertid at de i løpet av året intervensjonen pågår opplever å få 

en mer positiv livsholdning. Dette vil bli nærmere behandlet under avsnittet om bevisstgjøring 

og mestring. 

Imidlertid er det en bekymring som uttrykkes av flere deltakere ved intervjuet på siste 

opphold, nemlig en frykt for veien videre i endringsprosessen og om de klarer å opprettholde 

endringene de har gjennomført uten støtten fra Muritunet. De føler at de er inne i en god 

prosess, men er usikre på om de klarer å holde vekten nede uten motivasjonen de har fått 

gjennom å vite at de skal tilbake til Muritunet og møte både ansatte og gruppen sin igjen.  

Jeg gruer litt for veien videre. Jeg synes det er litt skummelt å bli sluppet på egenhånd 

allerede nå, for nå føler jeg jo at jeg er inne i en god prosess på menge områder i livet. Ikke 

bare vekta, men på mange områder. Hodet generelt, da, og livet, og … Skulle gjerne ønsket 

meg en kontaktperson hvor jeg hadde en time jeg måtte gå til hvor noen spurte: «Hvordan går 

det? Hvordan har det vært siden forrige opphold?» 

 

3.3.4 Litt annerledes enn andre 

En faktor som deltakerne definerte som hemmende ved første opphold, særlig i forhold til å 

drive fysisk aktivitet, var det å føle seg annerledes. Det utgjorde en barriere mot å trene på 

arenaer hvor andre trimmere var til stede, slik som svømmehall og treningssentre. Selv om 

flere opplevde bevegelsesglede gjennom aktivitetene på det første oppholdet, uttalte de at 

terskelen var stor for å opprettholde aktiviteten når de kom hjem: 

Jeg har svømt, men jeg vet ikke hvor mange år siden det er at det kom ny svømmehall i byen – 

jeg har ikke vært der. Jeg har aldri vært der. Og det har jeg snakket med noen på gruppa om, 

at det er liksom sånn at vi ikke kan gå i svømmehallen, fordi det er så mange så du føler deg 

ikke vel, ikke sant. Og da blir det til at du ikke går. Det er denne terskelen … for du føler at du 



42 
 

er litt annerledes enn andre, så jeg har ikke vært på sånne plasser. Jeg liker ikke 

treningssenter. Jeg liker ikke å kle av meg der som alle andre.  

Enkelte deltakere var tydelige på at de opplevde skam over å være overvektige. I tillegg til at 

det utgjorde et problem i forhold til trening og situasjoner der kroppen var avkledd, førte 

skammen også til en viss sosial isolasjon. Dette hadde også blitt tatt opp som tema av 

psykologen på Muritunet i undervisning i første opphold, slik at undervisningen førte til en 

bevisstgjøring i forhold til egne følelser:  

Synes det var en veldig god betegnelse psykologen brukte; han hadde mye gode poeng. Det å 

være kraftig, det gjør nok at du har en viss form for skam. At jeg ikke klarer å mestre og å 

slanke meg. Du trives ikke med situasjonen sånn som den er i dag. Jeg ser nok at datteren min 

også synes det er litt flaut at moren er kraftig. Jeg føler på meg selv at dette har jeg lyst til å 

mestre, men jeg har ikke klart det. Det fører til at du kanskje sitter mer hjemme. Ja … deltar 

ikke så mye. Det er en sånn tanke som har slått meg. På jobben er du kunnskapsrik, og der har 

du dine ting du kan styre med. Og så kommer du på fritida, og så … 

Det å føle seg annerledes, var en følelse som så ut til å vedvare for deltakerne. Vektnedgangen 

førte til synlige resultater for mange av dem, uten at deltakerne følte seg mer fornøyd med 

kroppen sin. En deltaker forteller at kroppsbildet heller har blitt dårligere i løpet av prosessen: 

Men følelsen av å gå i den bikinien … jeg vet ikke. I år synes jeg det egentlig har vært verre 

enn noen gang. Jeg har alltid vært den som har rullet ned i bassenget og lekt med ungene, 

hoiet og laget lyd. Nå er det jo noen år siden ungene var med til Syden, da, så det er liksom 

ikke det samme lenger, men jeg er usikker på om jeg nesten har endret personlighet i forhold 

til det – altså, hvor fri jeg føler meg til å bevege meg avkledt.  

At kroppsbildet ikke nødvendigvis forbedres av vektnedgang, synes å bryte med en 

forventning deltakerne har hatt. Enkelte deltakere savner mer samtale og informasjon fra 

Muritunet i forhold til dette problemet. 

  

 

3.3.5 Anerkjennelse – å bli sett og få hjelp 

Anerkjennelse i form av å bli lyttet 

til og tatt hensyn til både i 

hjemmet, av arbeidsgiver, av Nav, 

av ansatte på Muritunet og av god 

støtte fra kontaktpersonen 

deltakerne hadde valgt, ble 

fremhevet som en viktig 

fremmende faktor.  
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Flere av deltakerne sto i fullt arbeid under hele intervensjonen, kun avbrutt av oppholdene. 

For dem innebar arbeidet trivsel. Det som ble fremhevet som arbeidsfremmende ved 

arbeidsplassen, var god dialog med og støtte fra leder, at jobben var faglig relevant, at 

arbeidsoppgavene var overkommelige og at kontakten med kollegaene var god. En kvinnelig 

lærer formulerte det slik på spørsmål om hun trivdes i jobben: 

Ja, veldig. Og på de øvre klassetrinn, så er elevene veldig motiverte. Det har gjerne valgt 

dette. Jeg synes jeg lærer veldig mye av å jobbe med det på dette nivået, for jeg får utfordret 

meg selv og det er fint å jobbe med ungdom. Se hva de tenker nå i forhold til hva jeg gjorde da 

jeg var på deres alder. 

F: Er det store klasser? 

I: Nei, de er maks 15 i hver klasse, så passelig. Da har du liksom oversikt.  

Det ble også fremhevet at arbeid var viktig for selvfølelsens skyld. Det å være i jobb ble 

opplevd som et bidrag til samfunnet og en synliggjøring av at man yter noe og kan noe. 

For flere av kvinnene skjedde en endring i hjemmet under året ved Muritunet. De opplevde at 

deres arbeidsinnsats i større grad ble sett av partner og barn, og at de fikk mer hjelp til arbeid i 

hjemmet. Endringen skyldtes til dels at deres arbeidsinnsats i hjemmet ble synliggjort når de 

var borte fra hjemmet under oppholdene, og dels at de i større grad ble bevisst egen innsats og 

dermed krevde at de andre i familien i større grad skulle delta i husarbeid og plikter i 

hjemmet.  

Deltakere som opplevde støtte fra Nav i sin prosess, fremhevet dette som viktig. Det å ha god 

dialog med sin kontaktperson i Nav og bli møtt med forståelse var viktig, samt at 

kontaktpersonen var oppdatert på hva deltakeren gjorde og gjennomførte på Muritunet. 

Deltakerne understreket også viktigheten av at fastlegen var en «medspiller» i prosessen. 

Livsstilsendringene medførte ofte endringer både i forhold til vekt, fysisk form og endring i 

ulike typer medisinering, slik at det at fastlegen ble opplevd som en støtte i prosessen, var 

viktig. Imidlertid var flere av deltakerne som hadde valgt sin fastlege som kontaktperson, 

svært skuffet over oppfølgingen. De opplevde at fastlegen ikke hadde tid til reell oppfølging i 

forhold til prosessen de var i ferd med å gjennomføre, og det eneste de gjorde var å gå til 

veiing når de var der. 

Selve Muritun-intervensjonen, med sine tre opphold, ble opplevd som en prosess som for 

mange endret alt. Prosessen ble, som tidligere nevnt, først og fremst forstått som en 

livsstilsendringsprosess, også av deltakerne på intervensjon A. Selv om bevisstheten omkring 
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arbeid og arbeidsevne til dels var til stede under den første intervjurunden (ved opphold 1), så 

lå deltakernes fokus på livsstilsendringene. 

Oppholdene på Muritunet, og da særlig det første, 4-uker lange oppholdet, ble opplevd som 

skjellsettende. Selv om flere hadde forsøkt ulike typer slankekurer tidligere, ble dette for de 

fleste første gang de fikk et helhetsperspektiv på overvekten som problem. Det første 

oppholdet ble gjerne beskrevet som «en kickstart» eller «en ny mulighet» i livet. Det å ha tid 

til seg selv, borte fra både familie og jobb, og å få lov til å ha fokus på endringsprosessen var 

en ny opplevelse for deltakerne. I tillegg opplevde deltakerne å bli sett gjennom å bli pushet 

og utfordret på trening, gjennom å få samtaler med arbeidskonsulent og i samspillet i gruppen. 

Det å være i en gruppe hvor alle hadde det samme problemet, var ofte en ny opplevelse, og 

støtten i gruppen på og mellom oppholdene ble fremhevet som viktig for prosessen.  

3.3.6 Det nytter – å oppleve bedret livskvalitet 

Flere deltakere merket endringer i 

fysisk form allerede under det 

første oppholdet. De opplevde å 

sove bedre og at de så konkrete 

resultater av kostholdsendringene, 

for eksempel ved reduksjon i 

medisinbruk. 

 

Imidlertid var det for de fleste først ved intervjuet etter 6 måneder (ved 2. opphold) at 

endringene virkelig begynte å merkes. Deltakerne opplevde forbedret form, mer overskudd til 

jobb og/eller familie, en kropp i endring, både i forhold til vekttap, men også i forhold til økt 

muskelmasse, og enda flere opplevde også reduksjon i medisinbruk. 

Gjennom de fysiske endringene, altså det å få konkrete erfaringer med forbedret livskvalitet, 

syntes også psykisk helse å forbedre seg: De synlige endringene ga deltakerne motivasjon til å 

fortsette prosessen og ofte også en mestringsfølelse som ga en mer positiv livsholdning.  

En av deltakerne som hadde opplevd flere helseplager og større operasjoner, og var på AAP 

på 3. året, formulerte opplevelsen av prosessen slik:  

Nei, det viktigste i prosessen er vel at du ser at livskvaliteten kan endre seg til det positive. Du 

ser at den kan, at det nytter. Og at det hjelper på å være i trening. 
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Ved 3.oppholdet hadde flere opplevd både vektreduksjon og formstigning som gjorde at 

livskvaliteten var ble opplevd som vesentlig forbedret. Enkelte opplevde mindre muskel -og 

skjelettplager på grunn av vektnedgangen, samt at de hadde blitt sterkere i kroppen. 

3.3.7 Kunnskap og mestring bevisstgjør og gir selvtillit 

På førsteoppholdet var det flere 

deltakere som opplevde mestring 

og bevegelsesglede gjennom 

fysisk aktivitet, enten gjennom å 

gjøre nye ting eller gjøre ting de 

ikke hadde gjort på flere år.  

 

 

I forhold til kunnskap, var det særlig det første oppholdet deltakerne følte ga ny kunnskap om 

både kosthold, trening og tankemønstre. De konkrete utslagene av kunnskapen som ble 

tilegnet kom til syne ved intervjuene etter 6 og 12 mnd. Deltakerne hadde da implementert 

kunnskapen de hadde fått til å foreta endringer i hverdagen sin. Gjennom å sette kunnskapen i 

system ved å innføre kostholds og treningsrutiner, ble endringer i form og vekt etter hvert 

synlige, og ga deltakerne en følelse av mestring. Kunnskapen var da satt ut i livet på de ulike 

områdene: I kostholdet gjennom at deltakerne innførte mer fisk og grønnsaker i 

hverdagskostholdet, spiste mer regelmessig, planla måltidene og kuttet ut småspising. 

Treningen var satt i system, med regelmessige treninger. Antall økter i uken varierte fra 

deltaker til deltaker, men alle hadde økt hverdagsaktivitet og treningsmengde. De fleste hadde 

blitt bevisste på negative tankemønstre ved førsteoppholdet, og hadde lært teknikker for både 

stressmestring, smertemestring og å fokusere positivt: 

Jeg ble i alle fall påminnet her i februar, for jeg har ikke gått tur siden i november cirka, for 

da hadde dama bestemt at vi skulle gå tur til et vann, og jeg tenkte at «Herregud, det her blir 

tungt. Kanskje vi ikke kommer opp». Men så begynte jeg å tenke at «Den tankegreia her var 

noe kjent. Disse negative tankene, når de kommer må jeg prøve å fokusere positivt i stedet». 

De ble nå bare mer og mer negative, disse tankene, da, men jeg gikk nå på, og plutselig var vi 

oppe! Og da kom de positive tankene, at det var jo ikke tungt i det hele tatt, dette. At det var 

lett som f… Så nå vet jeg at det ikke er så tungt som jeg tror det er. Formen har holdt seg 

ganske bra på de tre månedene jeg ikke har gått, og det er jo takket være at jeg har slitt og 

løftet, da, og holdt pumpa i gang der, kanskje. Jeg trodde formen hadde gått ned mye mer enn 

den egentlig hadde gjort.  

F: Men hvis denne turen hadde vært før Muritunet, tror du at du hadde håndtert det på en 

annen måte? 

I: Ja, for nå var det i bakhodet at disse negative tankene var bare tull, liksom. Men det visste 

jeg jo ingenting om før første oppholdet når jeg lærte at disse tankene, de kommer og de vil 
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komme stort sett hele tida, men det er bare å bite i seg disse tankene og fullføre det du har 

planlagt.  

Et viktig poeng som enkelte deltakere fremhever i forhold til arbeid, er hvilken strukturerende 

effekt det har i hverdagen. Denne strukturen gjør at livsstilsendringene, som jo ofte handler 

om å innføre kostholds- og treningsrutiner, er lettere å innføre selv om hverdagen er mer 

hektisk for de som står i arbeid. En deltaker formulerer det slik: 

 

Jeg har tidligere tenkt at det er vanskelig å få til en livsstilsendring når du har det travelt og 

er på jobb, men jeg har liksom ombestemt meg litt på den, for det gir meg mye mer rutiner i 

hverdagen, det å være i jobb. Det er en del av rutinene som sklir ut når man ikke er i jobb, og 

at det faktisk har vært enklere for meg når jeg har vært stabilt på jobb enn resten. 

Gjennom det første oppholdet opplevde flere av deltakerne en bevisstgjøring i forhold til at de 

ikke satte nok grenser i forhold til arbeid og hjem. Mellom første og andre opphold innførte 

de endringer, f.eks. gjennom å si nei til overtidsarbeid når de følte det ble for mye, eller å 

kreve at familien i større grad deltok i husarbeid eller matinnkjøp. Dette gjorde at flere 

opplevde positive endringer på områdene som tidligere hadde føltes som hemmende i 

prosessen.  

Deltakerne opplevde at særlig det første oppholdet ga ny kunnskap både om kosthold, trening 

og om tankemønstre. De to påfølgende oppholdene ble i større grad sett på som en 

oppfriskning av kunnskap de fikk ved første oppholdet, samt ny inspirasjon og motivasjon i 

forhold til endringene. Flere deltakere var misfornøyde med undervisningen i de påfølgende 

oppholdene, og mente at det var lite ny kunnskap på opphold 2. og 3. De opplevde at 

undervisningen i for stor grad ble repetisjon av kunnskapen på førsteoppholdet, og ønsket seg 

mer ny kunnskap også på de to øvrige oppholdene.  

 

På førsteoppholdet var det flere deltakere som opplevde mestring gjennom å gjøre ting de 

ikke hadde gjort på flere år eller å prøve nye ting – særlig i treningshallen, men det var særlig 

ved andre og tredje opphold at mestringsfølelsen kom tydelig til uttrykk hos deltakerne. 

Gjennom å sette kunnskapen i system, ved å innføre kostholds- og treningsrutiner, ble 

endringer i form og vekt etter hvert synlige og ga deltakerne en følelse av mestring: 

F: Har det blitt noen endring i livskvaliteten din? 

I Ja, jeg vil jo påstå at jeg har det bedre nå enn jeg hadde det før. Jeg føler at du klarer litt 

mer. Og så har jeg fått sånn god mestringsfølelse i det hele, det har liksom fungert å kjøre 

dette opplegget.  
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Kunnskapen som deltakerne har tilegnet seg, i tillegg til mestrings- og endringserfaringene 

deltakerne har opplevd gjennom oppholdet, ser ut til å utgjøre tilegnede mestringsressurser for 

den enkelte deltaker. Disse mestringsressursene vil utgjøre en helsefremmende faktor for 

deltakerne. Et spørsmål som vil forbli ubesvart i denne undersøkelsen, er hvorvidt disse 

faktorene er internaliserte, slik at de forblir mestringsressurser for deltakerne fremover, eller 

om de er ytrestyrt og dermed vil kunne svekkes ved avslutning av Muritun-prosessen. 

Et tema som kom til syne gjennom de avsluttende intervjuene, er i hvor stor grad kunnskapen 

tilegnet gjennom teori og praksis har bevisstgjort deltakerne i forhold til egen atferd. 

Bevisstgjøring rundt hverdagsrutiner – eller erkjennelser av mangel på slike; bevisstgjøring 

omkring kostholdsvaner og manglende fysisk aktivitet samt bevisstgjøring rundt egne 

tankemønstre førte til at deltakerne ikke bare ble bevisste på at endring var nødvendig, men 

brukte erkjennelsene som motivasjon til å stå i prosessen: 

Jeg har alltid sagt at jeg er en pragmatiker- jeg liker ideen om å gjøre det beste med det du 

har, og sånn er det. Men det er klart at dette opplegget har hjulpet meg å skjønne det litt mer 

konkret. At det er bare å fortsette å gjøre jobben, så går det greit til slutt.  

 

Bevisstgjøringen ble slik sett drivkraften for deres ønske om å endre sin situasjon. 

3.3.8 Krenkelseserfaringer 

Enkelte deltakere hadde krenkelseserfaringer. Krenkelse i form av at et menneskes fysiske 

integritet ikke respekteres, kan føre til tap av både selvtillit og tillit til andre mennesker 

(Honneth 1995). Erfaringene knyttet disse deltakerne konkret opp mot sitt vektproblem. 

Krenkelsen innebar å miste makt over egen kropp, og opplevelsen ble knyttet til en følelse av 

maktesløshet. Disse erfaringene så ut til å være knyttet til en senere mangel på grensesetting, 

både i forhold til arbeidsliv og hjemmesituasjon, men også i forhold til mat. Dette kan være et 

område som er vanskelig tilgjengelig i en intervjusituasjon, både fordi det er et vanskelig tema 

å snakke om for personen det gjelder, men også fordi at inngående spørsmål fra forsker om et 

slik tema også kan oppleves støtende. Likevel kan enkeltfunnene være viktig, både fordi de 

kan peke mot forhold som kan ha betydning i forhold til overvekt, men også i forhold til 

muligheten og evnen enkelte deltakere har for å gjennomføre livsstilsendringer med arbeid 

som mål. Dette kan være en gruppe som behøver styrking av sine mestringsressurser, f.eks. 

gjennom ekstra samtaler med psykolog, e.l. 
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3.3.9 Metodologiske og praktiske utfordringer kvalitativ del 

Et av delmålene i den overgripende studien har vært å få et mer helhetlig bilde av 

kompleksiteten i prosessen tilbake til jobb. Man har ønsket innblikk i deltakernes egne 

opplevelser av hva som hemmer og fremmer denne prosessen. Kvalitative metoder er slik sett 

et riktig valg av analysemetode i forhold til problemstillingen fordi de bygger på teorier om 

fortolkning og menneskelig erfaring (Malterud 2002). Det er de involvertes opplevelse av 

sosiale fenomener og deres mening som skal undersøkes, og metodene kan bidra til å 

presentere mangfold og nyanser som ellers ikke ville fremkommet (Malterud 2002).  

I forhold til metode, så er det en styrke ved studiet at vi fikk følge deltakerne gjennom hele 

intervensjons-forløpet. Gjennom å få intervjue dem ved baseline, ved slutten av 2. opphold og 

etter fullført intervensjon, så har endringer i forhold til hvordan de opplever egen helse, 

situasjon i hjem og på arbeid, samt hva de vektlegger som fremmende ved intervensjonen 

kommet tydelig frem. De tre stadiene med intervjuer, har også bidratt til å nyansere 

opplevelsene i større grad enn om man bare hadde gjennomført intervjuer kun i slutten av 

fullført intervensjon.  

Det er også en styrke ved studien at så vidt mange personer, 20 stykker, har deltatt. De har 

hatt ulik arbeidsstatus ved inntak, og det gir et innblikk i hva personer både i arbeid og på 

utsiden av arbeidslivet opplever som hemmende og fremmende i forhold til arbeidsevne og 

livsstilsendringer. 

I forhold til gjennomføringen av intervjuene, er det både en etisk og en metodologisk svakhet 

at halvparten av deltakerne opplevde et skifte av intervjuer/forsker i løpet av prosessen. Etisk 

sett er det problematisk å bytte intervjuer, fordi at dybdeintervjuer/semistrukturerte intervjuer 

forutsetter at det etableres en tillitsrelasjon mellom intervjuer og deltaker. Et bytte kan 

oppleves som en belastning for en deltaker om en tillitsrelasjon allerede er opprettet til første 

intervjuer/forsker. Metodologisk sett kan datamengden eller – kvaliteten ved bytte av 

intervjuer reduseres, siden en etablering av ny relasjon kanskje gjør at deltakeren ikke 

uttrykker seg like fritt som om det hadde vært den samme intervjuer gjennom hele forløpet. 

En del av oppfølgingsintervjuene etter seks måneder ble foretatt som telefonintervjuer. Dette 

var et praktisk og pragmatisk valg, men kan ha de samme etiske og metodologiske 

implikasjoner som nevnt ovenfor i og med at intervjusituasjonen er så vidt endret.  
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Et annet praktisk valg i forhold til databehandlingen, var at for transkriberingen av syv av 

intervjuene ble det brukt innleid, godkjent hjelp til å transkribere. Malterud (2002) poengterer 

at formålet med transkripsjon er å fange opp meningsinnholdet i samtalen mellom deltaker og 

intervjuer: Teksten skal i størst mulig grad fange opp meningen slik den ble formidlet og 

oppfattet under feltarbeid. Ved bruk av andre personer enn intervjuer til å transkribere, skjer 

det slik sett et «brudd» i meningsfortolkning fra feltarbeid til tekst, og dette kan forringe 

kvaliteten på data. Imidlertid bør det fremholdes at samarbeid mellom den som transkriberte 

og intervjuer har vært nært, og der det har vært tvil om fortolkning eller mening har intervjuer 

gått tilbake til lydfil for å kontrollere at meningsinnholdet har blitt rett formidlet. 

En mulig svakhet ved analyseprosessen, er at det en utført av en forsker alene. Det innebærer 

at koding og analyser ikke har blitt sett fra ulike perspektiver eller har vært gjenstand for 

forhandlinger. Men flere forskere (Morse, 1997, Malterud 2017) påpeker at konsensus sjelden 

er et relevant valideringskriterium i kvalitative studier. Et analysepanel gir i første rekke et 

mangfold av perspektiver som gjør det mulig å utnytte materialet optimalt, heller enn validitet 

(Malterud, 2017). 

Den valgte analysemetoden, systematisk tekstkondensering (engelsk: Systematic Text 

Condensation – STC) er «en pragmatisk metode for tematisk tverrgående analyse av 

kvalitative data» (Malterud, 2017, s.97). Data vært analysert på hvert stadium av prosessen, 

altså etter gjennomførte intervjuer ved baseline; etter seks måneder og etter et år. Slik sett har 

det vært en tverrgående analyse av data på hvert stadium av prosessen for å se hvilke temaer 

som fremtrer på de ulike stadier før den enkelte deltaker har blitt fulgt longitudinelt for å se 

individuelle endringer. Det bør sikre at både metodekravene i STC er tilfredsstilt, samtidig 

som det longitudinelle element har fått plass i metoden. 
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4 Diskusjon 

4.1 Hovedfunn kvantitativ del 

Gjennom denne studien ønsket man å øke kunnskap om deltakernes endring i arbeidsevne, 

arbeidskapasitet og helsegevinst. Studien sammenliknet to ulike intervensjoner: 

livsstilsendring med og uten arbeidsfokus. Problemstillingen var «Vil endring i 

arbeidsdeltagelse være forskjellig i intervensjonene A og B i studien?».  

Hovedresultatene i studien er at det er liten forskjell mellom intervensjon A og B i 

arbeidsdeltagelse fra oppstart til avslutning av tiltaket. Videre viser resultatene at deltakerne i 

intervensjon A har større tro på egen evne på å møte jobbkrav enn de i intervensjon B. 

Deltakerne i intervensjon A rapporterer også forbedringer i vurdering av egen arbeidsevne, 

men ikke signifikant forskjellig fra intervensjon B. Deltakerne i intervensjon A har større 

vektnedgang og større økning i VO2peak enn intervensjon B og det var en signifikant 

forskjell mellom intervensjonene. Begge gruppene har økt subjektiv funksjon, helsetilstand og 

livskvalitet, statistisk signifikant endring innad i intervensjonene. 

Resultatene viser at når man ser på endring i arbeidsdeltagelse fra baseline til 12mnd så er det 

liten forskjell mellom intervensjon A og B i endringer, men vi ser at deltakerne har holdt en 

stabil arbeidsdeltagelse ved måletidspunktene. Sykefravær hos sykelig overvektige trenger 

ikke å handle om kroppsstørrelse, men om sykdom og plager som sykelig overvekt medfører. 

Sykdom og plager kan være objektive funn som vises igjen i deltakernes bidiagnoser, men 

som også komme i uttrykk gjennom subjektive karakterer som man kan se i andre målinger, 

eksempelvis i opplevd livskvalitet. Tidligere studier har vist at de tre største årsakene til 

sykefravær stammer primært fra sykdommer i fra muskel og skjelettsystemet, psykiske 

lidelser og åndedrettssystemet. Etter som alderen øker ser man også at sykdommer som 

diabetes, kreft og fedme påvirker sykefraværet (Ose, Jensberg, Reinertsen, Sandsund, & 

Dyrstad, 2006). I denne studien ser man at muskel og skjelettsykdommer hos deltakerne i 

intervensjon A og B forekommer hos 11 av 50 deltakere og 13 av 50 deltakere, og at muskel 

og skjelett bidrar til 20 % og 23 % av totale bidiagnoser. Psykiske lidelser forekommer i 

intervensjon A og B hos 10 av 50 deltakere og 20 av 50 deltakere, og bidrar med 18% og 36% 

av totale bidiagnoser. Ut over dette er sykdommer i sirkulasjonssystemet en stor forekomst da 

med diagnoser som høyt blodtrykk, høyt kolesterol og hjertesykdom. Fem deltagere i 

intervensjon A og en deltaker i intervensjon B har også rapportert om sykdommer i 

åndedrettssystemet som bidiagnose. Det er kjent at gruppen sykelig overvektige generelt har 



51 
 

forekomst av søvnapnø. Ubehandlet søvnapnø kan være en direkte påvirkning på deltakers 

arbeidsevne og kan være en påvirkning til sykefravær.  

4.2 Delmål kvantitativ del 

Studien har inkludert flere delmål som undersøker om det er forskjell mellom intervensjonene 

med hensyn til opplevd helse, arbeidsevne, livskvalitet, kosthold og ernæring og mestringstro 

i forhold til arbeid. Delmålene bidrar til informasjon om endringsprosesser i forhold til livsstil 

og arbeid utover det svaret problemstillingen gir oss.  

4.2.1 Arbeidsevne og Mestringstro  

Self-efficacy eller mestringstro er et viktig mål i troen på å komme i arbeid eller å stå i arbeid. 

Resultatene fra denne studien viser at deltakerne i intervensjon A hadde en gjennomgående 

større endring i tro på egen evne til å komme tilbake i arbeid enn deltakerne i intervensjon B 

basert på resultat fra selvrapporteringsskjema RTWSE. Resultatene viste statistisk signifikant 

forskjell i endring mellom gruppene i forhold til en av faktorene, å møte jobbkrav.  

Deltakerne rapporterte også på deres vurdering av arbeidsevne ved start og slutt i tiltaket 

basert på spørsmål fra ARR-spørreskjema. Resultatet fra spørreskjema viste at intervensjon A 

hadde økt tro på arbeidsevne fra baseline til 12 mnd., mens det var ingen statistisk signifikant 

endring for intervensjon B eller mellom gruppene.  

Forskjellen i resultat mellom gruppene på arbeidsevne og mestringstro kan ha sammenheng 

med flere forhold, men siden intervensjon A hadde både undervisning og individuell 

oppfølging av arbeidskonsulent så kan dette ha påvirket resultatet. Deltakerne i intervensjon A 

hadde under tiltaket fokus på retter og plikter i arbeidslivet, på arbeid og helse. I tillegg rettet 

den individuelle tilnærmingen seg mot hvordan deltakeren fungerte i arbeid og eventuelle 

behov for endringer.  

Videre viser det seg at bedre kunnskap om egen sykdom kan føre til at man blir tryggere på 

hvordan man best mulig kan mestre sykdommen. Sykdomsforståelse og håndtering av stress 

er videre avgjørende for hvordan vi mestrer arbeid og andre oppgaver på tross av 

helseutfordringer (Fiske, 2016). Under tiltaket fikk alle deltakerne undervisning og individuell 

oppfølging om egen sykdom og veiledning til hva som kan bidra til mestring av egen helse.  
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Arbeidsplassen er en viktig mestringsarenaer der trivsel og selvtillit i jobben vil både være 

avhengig av hvordan vi mestrer arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver. Et godt og støttende 

arbeidsmiljø som preges av åpenhet og forståelse når man får det vanskelig er helt avgjørende 

for om man vil fortsette å gå på jobben når man blir syk (Fiske, 2016). Utover støtte fra 

kolleger og leder så vil hvordan man mestrer og mulighet for tilrettelegging av 

arbeidsoppgaver være avgjørende for om man klarer å stå i jobb. Mestringstroen på å stå i 

arbeid kan styrkes gjennom konkrete mestringserfaringer, rollemodeller, støtte fra sosialt 

nettverk og håndtering av stress og helseplager (Bandura, 1977). Mestringstro øker 

motivasjon, drivkraft og troen på at man vil mestre den situasjonen man står i. I en situasjon 

hvor man står i fare for å falle ut av jobben eks. på grunn av helseproblemer, vil det være 

avgjørende at personen har mulighet til å beholde de arbeidsoppgavene som han/hun mestrer 

og heller fritas fra oppgaver som man ikke mestrer (Fiske, 2016). Deltakerne i studien har 

både sykdom og en fysisk størrelse på kroppen som kan bidra til vanskeligheter med å utføre 

arbeidsoppgaver. Stigmatisering grunnet kroppsstørrelse er ganske vanlig, så 

nederlagsfølelsen blir ikke mindre ved å ikke mestre arbeidet (Puhl & Brownell, 2001). 

Kroppsstørrelse, helseplager og det å ikke kunne utføre arbeidsoppgaver kan i seg selv bidra 

til dårligere selvfølelse og mindre mestringstro. Dess lengre man er helt ute av jobb jo 

vanskeligere blir det å beholde troen på at man klarer å komme tilbake.  

4.2.2 Livskvalitet, Funksjon og Helsetilstand 

Pasientenes egne vurderinger av helse og livskvalitet har de siste årene blitt viktige 

indikatorer når man skal måle effekt av behandling (Stratford, Binkley, & Riddle, 1996). I 

vanlig språkbruk er livskvalitet gjerne vanskelig å definere men brukes gjerne som en 

betegnelse på velferd eller det å ha et godt liv. Livskvalitet forstått på denne måten har i seg 

både objektive og subjektive aspekter (Mastekaasa, Moum, Naess, & Sorensen, 1988), og 

begge er nødvendige for å kunne gi et dekkende bilde av hva et godt eller dårlig liv innebærer 

(Phillips, 2006). Deltakerne i studien rapporterte på livskvalitet gjennom skjemaet 15D som 

tar mange av de personlige faktorene som betyr noe for en person. Resultatene fra dennes 

studien viser at deltakerne i intervensjon A rapporterte om en «mye bedre» livskvalitet enn 

deltakerne i intervensjon B som rapporterte «litt bedre» livskvalitet. Begge gruppene hadde en 

statistisk signifikant endring, men det var ikke statistisk signifikant forskjell i endring mellom 

gruppene. 
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Endring i livskvalitet for deltakerne i intervensjon A viser at spesielt områder som 

bevegelighet, pust, vannlating/avføring, vanlige aktiviteter, mental funksjon, ubehag og 

symptom, depresjon, stress, livskraft og seksuell aktivitet ble bedre. For den andre gruppen 

ble bevegelighet, pust, vannlating/avføring, mental funksjon, vanlige aktiviteter, mental 

funksjon, livskraft og seksuell aktivitet bedre. Tiltakene i studien har lagt til rette for positive 

faktorer som påvirker egenopplevd helse og som igjen påvirker livskvaliteten. Livskvalitet 

kan handle om å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet, om 

å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement i egen hverdag (Barstad, 

2016). Livskvalitet er derfor en viktig verdi i seg selv da den er personlig, kan bidra til gode 

familierelasjoner, oppvekstkår, fungering i arbeidslivet og til bedre helse. I tillegg har 

livskvalitet direkte eller indirekte sammenheng med helserelaterte gevinster som bedrer fysisk 

og psykisk helse, sunnere livsstilvalg, sterkere nettverk og sosial støtte og kan totalt styrke  

deltakernes evne til å møte motstand i livet (Barstad, 2016). Dessuten har høy livskvalitet 

sammenheng både med bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser. Grunnen til 

dette er at noen av faktorene som bidrar til livskvalitet synes å beskytte mot psykiske vansker 

som for eksempel alvorlig depresjon og angst- og depresjonslignende plager. Deltakerne i 

studien rapporterer om psykiske lidelser. Tilsynelatende kan det se ut til at høy livskvalitet 

kan være en viktig beskyttelsesfaktor mot – snarere enn motpolen til – psykisk sykdom. 

Dessuten kan livskvalitet og trivsel ha positive konsekvenser for den fysiske helsetilstanden, 

muligens på grunn av positive effekter på sosiale relasjoner, livsstil og helseatferd, stress, 

ulykkeforekomst og generell mestring, men potensielt også direkte på immunforsvaret.  

Selvrapporteringsskjemaet COOP/WONCA måler funksjon og har seks spørsmål om fysisk- 

og psykisk form, helse, følelser og sosiale aktiviteter (Holm & Risberg, 2003). I løpet av 

studieperioden oppnådde begge intervensjonene en forbedring som betyr økt subjektiv 

funksjon og helsetilstand. Endringa var av den grad at begge gruppene hadde en klinisk 

meningsfull endring. Det var ingen forskjell i endring mellom gruppene.  

Studier av sammenhengene mellom fysisk helse, psykiske plager og livskvalitet er et relativt 

nytt forskningsfelt og det er fremdeles begrenset kunnskap om disse sammenhengene og 

hvordan de utvikler seg over tid. Selv om 15 D og Coop/Wonca har god endring i denne 

studien så kan det være behov for videre undersøkelser om hvordan livskvaliteten påvirker 

arbeidsdeltagelse og sykefravær.  
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4.2.3 Kroppssammensetning 

Tidligere forsknings viser at intervensjoner som har fokus på fysisk aktivitet, kosthold og 

kognitive endringsprosesser bidrar til 8-10 % vektreduksjon i løpet av de første seks 

månedene (Butryn, Webb, & Wadden, 2011).  Deltakerne i intervensjon A hadde i en 

prosentvis endring på 8,44% og i intervensjon B på 3,9%. Endringen både innenfor den 

enkelte intervensjon og mellom intervensjonene signifikante store nok til at det er en forskjell 

mellom intervensjon A og B. Tidligere studier viser at en endring i vektreduksjon fra 5-10 % 

fra utgangsverdien vil være tilstrekkelig for å oppnå helsefordeler. En endring, uansett liten 

eller stor, vil gi bedret helsegevinst, men deltakerne i intervensjon A vil i større grad få 

redusert risikoen for diabetes mellitus type-2, mindre kortpustethet og søvnapnè, bedring ved 

dyslipidemi og høyt blodtrykk (Poirier et al., 2006).  

Vektreduksjon forbindes oftest med at BMI også reduseres. BMI blir regnet som summen av 

vekt og høyde og kan deles inn i kategorier for sykdomsrisiko. Denne endringen understøtter 

helsegevinsten ved vekttap. Deltakerne i intervensjon A har gått fra BMI 40,86 til 37,6 og 

intervensjon B har gått fra 41,21 til 39,56. En forskjell så stor at det er en signifikant forskjell 

mellom intervensjonene. Dette bidrar til at begge gruppene flytter seg fra fedme grad 3 til 

fedme grad 2. Gruppen har likevel fortsatt en høy risiko for flere helseproblem og økt 

dødelighet (WHO, 2011).  

Diagnosefordelingen hos deltakerne i studien viser at 68 % også har en eller flere bidiagnoser 

og en vektreduksjon vil gi positive effekter på diagnoser ved innsøk i studien. Helseeffekten 

vil også redusere risikoen for å utvikle flere livsstilsrelaterte sykdommer og gir mindre 

symptom og plager i fra sirkulasjonssystemet, endokrine metabolske sykdommer (Poirier et 

al., 2006). Dette vil igjen gi effekt i økt bevegelighet og indirekte gi reduserte kostnader på 

helsebudsjettene, noe som er positivt da vi vet at i de vestlige landa er de årlige kostnadene i 

samband med fedme mellom to til sju prosent av det totale helsebudsjettet (WHO, 2011). 

Vektreduksjon gir også flere fordeler. Vektbelastning på vektbærende ledd blir mindre og 

deltakere kan enten forebygge eller redusere plager i muskel og skjelettsystemet som er en av 

de største bidiagnosene hos deltakerne.  
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4.2.4 Fysisk Aktivitet og Fysisk Kapasitet  

Fysisk aktivitet har innvirkning på kroppssammensetning og omsetningen av næringsstoffer. 

Deltakerne i studien rapporterer om et økt aktivitetsnivå både på et lett, moderat og høyt 

intensitetsnivå. Fysisk aktivitetsnivå med høy intensitet hadde for deltakerne i intervensjon A 

økt med 50 minutter pr. uke i løpet av ett år, og for deltakere i intervensjon B med 25 minutter 

pr. uke i løpet av ett år. Økning i aktivitetsnivået kan ha en direkte sammenheng med økning i 

deltakernes arbeidskapasitet som ble målt gjennom Ergospirometri på tredemølle. 

Normalvektige menn og kvinner for aldersgruppen 40 til 49 år skal normalt ha et 

oksygenopptak på 27-38.9 for menn og 40-49 år 25-34.9 for kvinner (McArdle, Katch, & 

Katch, 2010). Testen viste at begge intervensjonene økte sitt oksygenopptak fra baseline til 12 

måneder. Deltakerne i intervensjon A hadde gått fra 23,63 ml/kg/min til 26,86 ml/kg/min, en 

endring på 3,23 ml/kg/min og gruppe B fra 22,19 ml/kg/min til 23,50 ml/kg/min, en endring 

på 1,31 ml/kg/min. Resultatene viste statistisk signifikant endringer for begge gruppene og 

mellom gruppene. Endringen i Vo2peak i intervensjon A på 3,23 ml/kg/min tilsvarer nesten 1 

MET (Metabolic equivalents). En endring på 1 met eller på 3,5 ml/kg/min vil gi klinisk 

signifikant endring (Gulati et al., 2003). Dette betyr at deltakerne har redusert sin risiko for 

død med hele 17% (Gulati et al., 2003). Regelmessig fysisk aktivitet har en betydelig 

helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt og kan påvirke deltakernes mentale tilstand 

ved å gi økt velvære, bedre humør, bedre evne til å mestre stress og redusere 

muskelspenninger  (Holzbach et al., 1990; Lewis, Huebner, & Yarborough III, 1996).  

Ose (2006) viser til at fysisk aktivitet har positiv effekt på flere av undergruppene innenfor 

muskel og skjelettsystemet. Selv økt fysisk form uten vekttap kan bidra til å redusere 

dødelighet og forbedre livsstilsrelaterte sykdommer (Gaesser, 1999; Miller, 1999). Totalt så 

kan økt fysisk aktivitet og kapasitet bidra til frisker og mer opplagte deltakere, til trivsel på 

arbeidsplassen og et bedre arbeidsmiljø (Holzbach et al., 1990; Lewis et al., 1996). En dansk 

undersøkelse viser at inaktive menn og kvinner har flere sykedager i løpet av et år enn aktive 

menn og kvinner (Juel, Sørensen, & Brønnum-Hansen, 2006). 

Hvor stor mengde fysisk aktivitet som er nødvendig for å ha påvirkningsevne på 

arbeidsdeltagelse er noe uklart. En studie kan midlertidig gi noen anbefalinger. Denne viser at 

anstrengende fysisk aktivitet (1 - 2 ganger pr. uke)  var assosiert med lavere risiko for 

sykefravær over 21 dager (Bernaards et al., 2006). En annen studien oppdaget at fysisk 
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aktivitet inntil tre ganger pr. uke med høy intensitet hadde positiv effekt på sykefravær 

(Proper, Van den Heuvel, De Vroome, Hildebrandt, & Van der Beek, 2006).  

Intervensjon A økte mest i total antall minutt på fysisk aktivitet, og økte mest i 

oksygenopptak. Foruten redusert risiko for død så vil økning i oksygenopptaket også medføre 

større arbeidskapasitet på deltakerne som igjen vil kunne påvirke deltakers mulighet for å ha 

et fysisk krevende yrke. Økt arbeidskapasitet vil kunne bidra til større deltagelse og ytelse på 

arbeidsplassen.  

4.2.5 Kosthold og Ernæring 

Kostholdsintervensjonen i studien bestod av å bevisstgjøre deltakerne om å øke inntak av 

grønnsaker, frukt og grove kornprodukter, redusere inntak av mettet fett fra fete meieri- og 

kjøttprodukter og erstatte noe av dette fettet med fett fra planteoljer, nøtter og fet fisk og 

redusere inntaket av sukkerholdige drikke og mat (Helsedirektoratet, 2011). Deltakerne i både 

intervensjon A og B reduserte inntaket av snacks og snop og økte inntaket av grønnsaker, 

grovt brød, frukt og fisk. Denne endringen sammen med økt fysisk aktivitet har bidratt til 

vektreduksjon for begge gruppene. Kostholdet til deltakerne i studien er med på å påvirker 

deres helse, da både i form av påvirkning av kostrelaterte sykdommer men også ha betydning 

for en eventuell vektreduksjon. Grad av fysisk aktivitet og kostholdets sammensetning har en 

direkte effekt på sentrale risikofaktorer som kolesterol, blodtrykk, på risikoen for å utvikle 

kroniske sykdommer og for tidlig død. Kostens sammensetning og fysisk aktivitet påvirker 

risikoen for hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og flere kreftformer (Organization, 

2003). En moderat vektreduksjon i størrelsesorden 5-10% gir en betydelig helsegevinst og 

vektreduksjon kan reversere den økte mortalitetsrisikoen ved type 2-diabetes hos overvektige 

(Lean, Powrie, Anderson, & Garthwaite, 1990). Kostholdet har stor betydning i primær- og 

sekundærforebygging av overvekt med og uten vektrelaterte risikofaktorer eller 

tilleggssykdommer, og er dessuten en naturlig del av behandlingen ved disse tilstandene. 

Kosten bør gi balansert energiinntak og dekke inntaket av nødvendige næringsstoffer. I en 

tidligere studie kan man finne at et kosthold med inntak på mer enn fem porsjoner grønnsaker 

og frukt kan redusere risikoen for hjertesykdom med nesten 17% (He, Nowson, Lucas, & 

MacGregor, 2007). 
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4.2 Hovedfunn kvalitative del  

Resultatene viser at deltakerne på intervensjon A ikke anså sin prosess som en prosess som 

hadde som mål å styrke arbeidsevnen, men som en livsstilsendringsprosess. Med unntak av 

enkelte deltakere som opplevde problemer på arbeidsplassen, og som fikk hjelp av 

arbeidskonsulenten, var flertallet av arbeidstakerne relativt lite opptatt av ARR-delen av 

intervensjonen. Dette kan skyldes fordelingsprosessen til studiet, siden deltakerne er søkt inn 

som deltakere i et livsstilstilbud og dermed ligger det en forutgående forventning hos 

deltakerne om til dette. Hvis målet er økt tilbakeføring eller økt arbeidsevne hos den enkelte 

deltaker, vil det nok være viktig også i en innsøkningsprosess å tydeliggjøre dette. Man bør 

heller ikke underkjenne at arbeid er også et middel til å oppnå livsstilsendring og bedre helse. 

I tillegg ønsket flere deltakere et ARR-tilbud som hadde større omfang: De som får hjelp ved 

førsteopphold, viste seg ofte å ønske videre oppfølging, og de som mente at arbeid var en 

viktig del av helheten i en endringsprosess, ønsket et vedvarende fokus på arbeid. Deltakerne 

som følte at de fikk hjelp i prosessen, var de som hadde tillatt arbeidskonsulent å kontakte 

arbeidsgiver. Det synes dermed viktig at deltakerne selv også har en åpenhet i forhold til 

ARR-prosessen, slik at forhold på arbeidsplassen som oppleves som hemmende kan tas tak i.   

Personer som lider av sykelig overvekt, er en gruppe som står i fare for å få svekket helse, 

både som følge av overvekten, men også på grunn av følgesykdommer (Stamler et.al.1978; 

Aneja, El-Atat, McFarlane, & Sowers, 2004; Fredheim et al., 2011;). Det er også en gruppe 

som har lavere produktivitet, lavere arbeidslivsdeltakelse og høyere sykefravær (Capodaglio 

et al., 2010; Shrestha et al., 2016; Cau et al., 2017;). ARR-intervensjoner har som formål å 

øke arbeidsevnen på tross av helseplager og sykdom. Det å ha et tydelig fokus på arbeid 

gjennom hele prosessen ser dermed ut til å kunne være særskilt viktig for deltakere med 

sykelig overvekt, selv om de ikke ved inntakstidspunkt opplever sin overvekt som hemmende 

for yrkesdeltakelsen. 

Imidlertid vil personer med sykelig overvekt alltid være en risikogruppe i forhold til 

arbeidsevne nettopp på grunn av helsefaren forbundet med overvekt, samt faren for 

følgesykdommer. Slik sett vil jo et livsstilstilbud som faktisk fører til vektreduksjon og 

livsstilsendring kunne sees på som fremmende for arbeidsevnen til denne gruppen. En 

intervensjon som kombinerer fysisk aktivitet, kosthold og ernæring samt motivasjon til 

livsstilsendring ser ut til å fungere bedre i forhold til sykelig overvekt enn rene slankekurer 

(Perri et al., 2001; Rand et al., 2017). 
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4.2.6 Forhold som hemmer 

Resultatene fra intervjuene identifiserte tre temaer som representerer deltakernes viktigste 

erfaringer i forhold til hva som hemmer prosessen: Manglende anerkjennelse, helse som 

hindring, og å føle seg annerledes.  

Deltakerne følte at forhold på arbeidsplassen, i hjemmet eller i forhold til Nav og helsevesen 

var hemmende for deres prosess når de ikke opplevde at deres innsats ble lagt merke til, de 

opplevde å ikke bli lyttet til eller at de følte at de ikke ble behandlet rettferdig. Disse 

opplevelsene, eller det disse opplevelsene peker mot, er hva sosialfilosofen Axel Honneth 

(1995) betegner som anerkjennelse. Anerkjennelse har for Honneth tre former; kjærlighet 

innenfor privatsfæren, respekt som samfunnsborger og ytelse innenfor sivilsfæren, det vil si 

når samfunnsmedlemmer bidrar til fellesskapet ut fra evne og ferdigheter. De tre formene for 

anerkjennelse er sentrale for tre former for selvrelasjon; selvtillit, selvrespekt og 

selvverdsettelse. Mangel på anerkjennelse vil dermed påvirke den enkeltes selvrelasjon. 

Intervensjon A, altså livsstilsintervensjonen med ARR-opplegg, vil dekke tre ulike sfærer som 

omfattes av Honneth’s anerkjennelsesbegrep: Privatsfæren (familien), samfunnsborger (Nav 

og helsevesen), samt sivilsfæren (arbeid). Forskning viser at personer som lider av sykelig 

overvekt kan oppleve manglende støtte eller forståelse for problemet i familien og kan møte 

fordommer og marginalisering i arbeidslivet og i helsevesenet (Malterud & Ulriksen, 2010; 

Malterud & Ulriksen, 2011; Puhl & Brownell, 2001; Rand et al., 2017). Det å være bevisst på 

deltakernes opplevelse eller manglende opplevelse av anerkjennelse, og søke å støtte 

endringer på disse områdene, for eksempel slik som ARR-deltakerne som fikk hjelp av 

arbeidskonsulenten opplevde, vil kunne være viktig for å redusere de faktorer som oppleves 

som hemmende for deltakerne.  

Misnøye med manglende individuell tilpasning, særlig i forhold til den fysiske aktiviteten, var 

også et moment som flere deltakere opplevde som hemmende eller frustrerende i løpet av 

prosessen. Dette momentet kan enten tolkes som et signal på et behov om anerkjennelse; å bli 

sett og bekreftet som et enkeltindivid med sine unike egenskaper og ferdigheter, eller som et 

helt konkret problem som bør fanges opp i intervensjonsopplegget i fremtiden. Imidlertid er 

fysisk aktivitet i ARR-intervensjoner som regel gruppebasert fordi gruppen kan fungere som 

en læringsarena for mestring av skader og sykdom ved samhandling. Det å kunne fungere i 

gruppe er nødvendig for funksjon i arbeidslivet, og det er også tydelig av intervjuene at 

gruppen har stor betydning både for følelsen av fellesskap og sosial støtte. 
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Fysisk helseplager i form av muskel- og skjelettplager, fibromyalgi, cøliaki, diabetes og høyt 

blodtrykk, samt psykiske helseplager i form av angst og nedstemthet, eller mildere plager som 

bekymringer, stress og dårlig samvittighet ble også oppgitt som hemmende for deltakerne. 

Imidlertid var dette problemer som i løpet av intervensjonen ble opplevd som mindre 

hemmende for de fleste. Intervensjonen førte til en reduksjon i plagene, eller for de som ikke 

opplevde færre plager, i det minste en økt form for mestring av plagene. Deltakerne pekte på 

at nettopp kompleksiteten i intervensjonen førte til at de fikk tatt tak i flere områder av livet 

sitt som de opplevde som hemmende. Både fysisk aktivitet, kosthold, kunnskap om ernæring 

og motivasjon til livsstilsendring er virkemidler som er vitenskapelig forankret, og kan vise til 

god effekt i forhold til fysisk og psykisk helse (Perri et al., 2001; Holmen et. al, 2016; Rand et 

al., 2017; Harvey et al., 2017; Mikkelsen et.al. 2017).  

For enkelte av deltakerne som av ulike grunner mistrivdes på jobb, eller hadde vært utenfor 

arbeidslivet i lengre tid, var bekymringer for fremtiden vedvarende gjennom intervensjonen. 

De bekymret seg for arbeidsevnen eller for om de overhode kunne komme tilbake til arbeid, 

på tross av at de opplevde forbedringer i helse. Deltakernes opplevelse kan tolkes som en 

indikasjon på arbeidets betydning for enkeltmennesker; det å stå utenfor arbeidslivet påvirker 

mennesker både i forhold til økonomi, sosialt nettverk og identitet, og uvisshet i forhold til 

arbeidsevne kan derfor oppleves som psykisk belastende.  

Det å føler seg annerledes ble påpekt av flere av deltakerne som en hemmende faktor for 

endring. Det kunne gi seg uttrykk i at deltakerne ikke kunne handle klær i «vanlige» butikker, 

at de ikke følte seg hjemme på offentlige arenaer som treningsstudio eller i svømmebasseng, 

eller i skam over egen kropp. Opplevelsen av annerledeshet kan være reelt forankret i 

negative opplevelser som marginalisering, slik som diskusjonen om anerkjennelse viser. De 

negative opplevelsene er knyttet konkret til kroppen, altså den sykelig overvektige kroppen, 

som er det som skiller seg ut. Negativ oppmerksomhet fra andre mennesker, kan føre til at 

personer som lider av sykelig overvekt internaliserer dette negative synet på egen kropp 

(Murray, 2005, Puhl & Heuer, 2008). For personer med sykelig overvekt er det en tendens til 

å anse seg selv som for tykk til å trene (Ball et.al. 2000). Fysisk aktivitet kan oppleves som 

ubehagelig og smertefullt når man ikke er vant til å trene, og i tillegg har mange som lider av 

sykelig overvekt følgesykdommer som muskel- og skjelettproblemer, som kan føre til smerte 

ved bevegelse. Ubehag og/eller smerter kan dermed gi ambivalens i forhold til det å trene, på 

tross av kunnskap om nytten av å trene (Danielsen, Sundgot-Borgen, & Rugseth, 2016). En 

studie av hvordan kvinner med sykelig overvekt opplever trening som et middel i 
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vektnedgang, viser at det å kunne opprettholde et treningsregime forutsetter at deltakerne blir 

tett fulgt opp og at de veiledes til å finne treningsmåter som gir dem glede (Groven & 

Engelsrud, 2010).  Slik sett kan motivasjonen bli en indre motivasjon fremfor et ytre styrt 

treningsregime. Etter første opphold på Muritunet hadde de fleste deltakerne fått erfaringer 

med bevegelsesglede og mestring, og tema for den fysiske aktiviteten på førsteoppholdet er 

også bevegelsesglede. Den fysiske aktivitets-delen av intervensjonen går også over alle 

oppholdene, med presentasjon av ulike former for aktivitet og trening gjennom hele året, samt 

ulikt fokus på hvert av de enkelte oppholdene; bevegelsesglede, styrke og kondisjon. Slik sett 

kan tilbudet synes å møte behovet til målgruppen i det at de kan få veiledning til å finne en 

aktivitets- og treningsform som kan passe dem. I tillegg får de støtte og veiledning gjennom 

alle tre oppholdene til å mestre utfordringene overvekten byr på i forhold til fysisk aktivitet, 

noe som Groven og Engelsrud (2010) fremhever som sentralt når trening skal brukes i 

intervensjoner for sykelig overvekt. 

4.2.7 Forhold som fremmer 

Resultatene fra intervjuene identifiserte tre temaer som representerer deltakernes viktigste 

erfaringer i forhold til hva som fremmer prosessen: Det å bli sett og få hjelp (motta 

anerkjennelse), oppleve at det nytter; erfaringer med at livskvaliteten forbedres, og at 

kunnskap og mestring bevisstgjør og gir selvtillit. 

Flere av deltakerne sto i fullt arbeid under hele intervensjonen, kun avbrutt av oppholdene. 

For dem var arbeidsplassen en arena for sosial omgang, bekreftelse av egen kompetanse og 

viktig i forhold til selvfølelse. Det å være i jobb ble opplevd som et bidrag til samfunnet og en 

synliggjøring av at man yter noe og kan noe. Funnene bekrefter i stor grad forskningsstatusen 

på området, i forhold til arbeidets betydning for fysisk og psykisk helse, psykososiale behov 

og i forhold til identitet (Dodu, 2005; Waddell & Burton, 2006; van der Noordt et al. 2014; 

Nøkleby et al. 2015). Slik sett blir arbeidsplassen en arena for anerkjennelse et sted hvor du 

blir verdsatt ut i fra det bidrag du yter til fellesskapet, og gjennom denne anerkjennelsen 

vedlikeholdes og styrkes selvverdsettelsen (Honneth, 1995).  

I forhold til å opprettholde omleggingene i livsstil som ble påbegynt på Muritunet, ble 

familiens støtte fremholdt som et sentralt element. Sykelig overvekt er ofte betinget av 

faktorer som har med familiens levesett å gjøre; kosthold, aktivitet i hverdagen og trening, 

samt genetisk disposisjon (WHO, 2000). Støtte fra familien kan være avgjørende i en 

omleggingsfase, fordi det er en måte å gi deltakeren sin anerkjennelse på: Man støtter dem i et 
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prosjekt som er viktig for dem. Støtte og anerkjennelse fra de nærmeste, altså i privatsfæren, 

er svært viktig for vår selvrelasjon (Honneth, 1995). Det synes derfor viktig at deltakere med 

familie er avhengig av å få familien til å «spille på lag» i endringsprosessen. 

Enkelte kvinner ga også uttrykk for at det første oppholdet på Muritunet ble en 

bevisstgjøringsprosess i forhold til arbeidsfordeling i hjemmet som de følte urettferdig, og at 

innsatsen deres ikke ble verdsatt. Oppholdet ledet til at de stilte krav i hjemmet om endringer 

av arbeidsfordelingen, slik at familien etter hvert ble redefinert fra en hemmende faktor til en 

fremmende faktor. For flere deltakere med familie, ble endringene synlige også i barnas 

og/eller familiens aktivitetsnivå, og førte til økt mestringsfølelse. Grensesetting i hjemmet 

samt opplevelsen av endring, kan beskrives som en del av en empowerment-prosess, hvor 

deltakerne blir bevisste og krever innflytelse på et område hvor som de tidligere har opplevd 

maktesløshet (Koelen & Lindstrom, 2005). 

Støtte fra signifikante andre, som ansatte og andre deltakere i en intervensjon, fremheves som 

viktig for vellykkede ARR-intervensjoner (Haugli, Maeland, & Magnussen, 2011). Sett i lys 

av at personer med sykelig overvekt kan sies å være en sårbar gruppe (Puhl & Brownell, 

2001) vil kanskje det å oppleve støtte fra gruppe og ansatte være et spesielt viktig element for 

en vellykket intervensjon. Resultatene i den kvalitative undersøkelsen viser da også at dette 

oppleves som et viktig fremmende element for deltakerne ved Muritunet. Selve 

intervensjonen, med sine tre opphold, ble opplevd som en skjellsettende opplevelse, og ble 

sett på som en ny start i livet. Dette ble for de fleste første gang de fikk et helhetsperspektiv 

på hvordan de kunne redusere vekten. De opplevde å bli sett av de ansatte, og ikke minst var 

gruppen ansett som en viktig faktor for prosessen. Haugli et. al. (2011) peker også på at for 

uføre ble intervensjonen en måte å bli sett og hørt på, mens for deltakere i arbeidslivet, var 

intervensjonen en arena hvor de ble utfordret på måter som økte selvforståelsen og fremmet 

endret atferd, og dette bekreftes i stor grad av resultatene i denne studien 

Empowerment-begrepet4 som ofte er brukt innenfor helsefremmende teorier, innebærer at 

personer som opplever avmakt opparbeider styrke til å komme seg ut av denne. Gjennom 

ulike tiltak søker man å få i gang prosesser og aktiviteter som er ment å styrke selvfølelse, 

selvkontroll, kunnskaper og ferdigheter (mestring.no). Empowerment-begrepet er nært knyttet 

til helsefremming, siden det å istandsette personer til å ta kontroll over egen situasjon er et 

                                                           
4 Beskrivelsen av empowerment kan gjenfinnes på Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen 
helse: Mestring.no 
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viktig skritt i retning av endret, helsefremmende atferd (Koelen & Lindstrom, 2005). 

Deltakernes opplevelse av at det nytter, dvs. endret atferd gir konkrete resultater i form av 

bedre fysisk og psykisk helse, gjør at de opplever mestring i forhold til den påbegynte 

prosessen. At prosessen for mange ble en prosess hvor de tok kontroll og makt i situasjoner de 

tidligere hadde opplevd avmakt i forhold til, kom til syne gjennom at deltakerne satte grenser 

for seg selv, gjennom struktur og rutiner, og for andre, f.eks arbeid og i hjemmet.  

I tillegg til nye erfaringer og opplevelser, ledet det å få ny kunnskap for mange av deltakerne 

til bevisstgjøring i forhold til atferd og vaner. Man kan vite at noe er ønsket atferd uten å sette 

dette ut i livet om man ikke er bevisst sine handlinger. Bevisstgjøring er derfor sentralt for å 

lukke gapet mellom kunnskap og handling. Bevisstgjøring synes å være en spesielt viktig 

fremmende faktor i forhold til intervensjoner rettet mot personer med sykelig overvekt 

(Christiansen, Borge, & Fagermoen, 2012), og deltakernes opplevelser bekrefter dette. 
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5 Konklusjon 

Problemstillingen i studien var å se om endring i arbeidsdeltagelse var forskjellig i 

intervensjonene A og B i studien. De viktigste funnene i denne studien er at det er liten 

forskjell mellom intervensjon A og B i arbeidsdeltagelse fra oppstart til avslutning av tiltaket. 

Deltakerne har derimot holdt en stabil arbeidsdeltagelse gjennom tiltaksperioden. Videre viser 

resultatene at deltakerne i intervensjon A har større tro på egen evne på å møte jobbkrav enn 

de i intervensjon B. Deltakerne i intervensjon A rapporterer også forbedringer i vurdering av 

egen arbeidsevne, men ikke signifikant forskjellig fra intervensjon B. Deltakerne i 

intervensjon A har større vektnedgang og større økning i VO2peak enn intervensjon B og det 

var en signifikant forskjell mellom intervensjonene. Begge gruppene har økt subjektiv 

funksjon, helsetilstand og livskvalitet, en statistisk signifikant endring innad i intervensjonene. 

Resultatene har synliggjort forskjellen mellom intervensjonene på vekt, BMI, Vo2peak og 

faktor 1 (møte jobbkrav) i skjema RTWSE. Spørsmålet er hva som genererer forskjellen 

mellom intervensjon A og B? Forskjellen skylles mest trolig det ekstra fokuset deltakerne fikk 

via arbeidsintervensjonen. Videre studier bør vurderes for å underbygge disse funnene.  

Problemstillingen for den kvalitative delen av prosjektet, var å undersøke deltakernes 

erfaringer med hva som fremmer og hemmer prosessen tilbake til arbeid. Det viktigste funnet 

i denne undersøkelsen er at deltakerne gjennomgående synes å fokusere på den 

livsstilsendrings-prosessen de er inne i, hvor målet er en vektnedgang og bedre helse, heller 

enn å se denne bedrede helsen som et bidrag til en forbedret arbeidsevne. En omlegging fra 

livsstilsintervensjon til en ARR-intervensjon ser derfor ut til å forutsette både tydeliggjøring 

av målet med intervensjonen samt et større ARR-fokus gjennom alle tre oppholdene. Det 

synes også være en forutsetning for positiv endring at deltakerne åpner for kontakt med 

arbeidsgiver i de tilfeller hvor arbeidsplassen oppleves som en hemmende faktor i prosessen. 

ARR-delen i en intervensjon bør tjene som en bevisstgjøring av at det er økning i arbeidsevne 

som er målet for intervensjonen. I tillegg har arbeid, som deltakerne signaliserte, også en 

naturlig plass i en livsstilsintervensjon fordi det er en viktig del av hverdagen for de fleste.  

Resultatene fra intervjuene identifiserte tre temaer som representerer deltakernes viktigste 

erfaringer i forhold til hva som hemmer prosessen: Manglende anerkjennelse, helse som 

hindring, og å føle seg annerledes. De fleste deltakerne opplevde endringer i forhold til flere 

områder både mht. anerkjennelse og helse. Opplevelsen av å føle seg annerledes vedvarte i 
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større grad som hemmende faktor, selv om flere deltakere opplevde at de ikke i like stor grad 

ble berørt av andres blikk underveis i prosessen.  

Resultatene fra intervjuene identifiserte tre temaer som representerer deltakernes viktigste 

erfaringer i forhold til hva som fremmer prosessen: Det å bli sett og få hjelp (anerkjennelse), 

oppleve at det nytter; erfaringer med at livskvaliteten forbedres, og at kunnskap og mestring 

bevisstgjør og gir selvtillit. Kunnskapen som deltakerne har tilegnet seg, i tillegg til de 

mestrings og endringserfaringer deltakerne har opplevd gjennom oppholdet, er 

mestringsressurser som kan utgjøre en helsefremmede faktor for den enkelte. Et spørsmål som 

forblir ubesvart i denne undersøkelsen er hvorvidt disse faktorene er internaliserte, slik at de 

forblir mestringsressurser for deltakerne fremover, eller om de er ytrestyrt og dermed vil 

kunne svekkes ved avslutningen av livsstilsintervensjonen. Dette gjenspeilte seg da også i 

deltakernes bekymring for om hvorvidt de klarer å opprettholde endringene uten støtten fra 

Muritunet. Dette er et område som fortjener nærmere studier i fremtiden. 

Kunnskapsbidraget fra denne studien er at arbeid bør være en fast intervensjon i fremtidig 

livsstilsbehandling av sykelig overvektige, og at arbeidsfokuset bør tydeliggjøres allerede ved 

innsøking til livsstilsbehandling.   

 



65 
 

Litteraturliste 

Aneja, A., El-Atat, F., McFarlane, S. I., & Sowers, J. R. (2004). Hypertension and obesity. Recent Prog Horm 

Res, 59, 169-205.  

Alanne, S., Roine, R. P., Rasanen, P., Vainiola, T., & Sintonen, H. (2015). Estimating the minimum important 

change in the 15D scores. Qual Life Res, 24(3), 599-606. doi:10.1007/s11136-014-0787-4 

Altman, D. G., Schulz, K. F., Moher, D., Egger, M., Davidoff, F., Elbourne, D., . . . Lang, T. (2001). The revised 

CONSORT statement for reporting randomized trials: explanation and elaboration. Ann Intern Med, 

134(8), 663-694.  

Arbeidsdepartementet (2013) Fleire i arbeid  (Meld. St. nr. 46 (2012-2013). Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-46-20122013/id733259/ 

Ball, K., Crawford, D., & Owen, N. (2000). Obesity as a barrier to physical activity. Australian and New 

Zealand journal of public health, 24(3), 331-333.  

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 

191.  

Barstad, A. (2016). Gode liv i Norge, Utredning om måling av befolkningens livskvalitet. Olso: Helsedirektoratet 

Retrieved from 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20

IS-2479.pdf  

Bernaards, C., Jans, M., Van den Heuvel, S., Hendriksen, I., Houtman, I., & Bongers, P. (2006). Can strenuous 

leisure time physical activity prevent psychological complaints in a working population? Occupational 

and environmental medicine, 63(1), 10-16.  

Butryn, M. L., Webb, V., & Wadden, T. A. (2011). Behavioral treatment of obesity. Psychiatr Clin North Am, 

34(4), 841-859. doi:10.1016/j.psc.2011.08.006 

Capodaglio, P., Castelnuovo, G., Brunani, A., Vismara, L., Villa, V., & Capodaglio, E. M. (2010). Functional 

limitations and occupational issues in obesity: a review. Int J Occup Saf Ergon, 16(4), 507-523. doi: 

10.1080/10803548.2010.11076863 

Cau, N., Cimolin, V., Brugliera, L., Ventura, G., Galli, M., & Capodaglio, P. (2017). Range of motion 

limitations of the upper body in obese female workers. Med Lav, 108(6), 455-465. doi: 

10.23749/mdl.v108i6.6339 

Christiansen, B., Borge, L., & Fagermoen, M. S. (2012). Understanding everyday life of morbidly obese adults-

habits and body image. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 7, 

10.3402/qhw.v3407i3400.17255. doi: 10.3402/qhw.v7i0.17255 

Danielsen, K. K., Sundgot-Borgen, J., & Rugseth, G. (2016). Severe Obesity and the Ambivalence of Attending 

Physical Activity:Exploring Lived Experiences. Qualitative health research, 26(5), 685-696. doi: 

10.1177/1049732315596152 

Dodu, N. (2005). Is employment good for well-being? a literature review. Journal of occupational psychology, 

employment and disability, 7(1), 17-33.  

Fiske, J. (2016). Arbeidsplassen som mestringsarena.   Retrieved from 

https://www.nav.no/no/Lokalt/Akershus/Nyheter/arbeidsplassen-som-mestringsarena 

Flegal, K. M., Graubard, B. I., Williamson, D. F., & Gail, M. H. (2005). Excess deaths associated with 

underweight, overweight, and obesity. JAMA, 293(15), 1861-1867. doi: 10.1001/jama.293.15.1861 

Folkehelseinstituttet. (2014:4, 4.10.2017). Folkehelserapporten.  4.th. Retrieved from 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/ 

Fredheim, J. M., Rollheim, J., Omland, T., Hofso, D., Roislien, J., Vegsgaard, K., & Hjelmesaeth, J. (2011). 

Type 2 diabetes and pre-diabetes are associated with obstructive sleep apnea in extremely obese 

subjects: a cross-sectional study. Cardiovasc Diabetol, 10, 84. doi: 10.1186/1475-2840-10-84 

Fugelli, P., & Ingstad, B. (2009). Helse på norsk : god helse slik folk ser det. Oslo: Gyldendal akademisk. 

Gaesser, G. A. (1999). Thinness and weight loss: beneficial or detrimental to longevity? Med Sci Sports Exerc, 

31(8), 1118-1128.  

Groven, K. S., & Engelsrud, G. (2010). Dilemmas in the process of weight reduction: Exploring how women 

experience training as a means of losing weight. International Journal of Qualitative Studies on Health 

and Well-Being, 5(2), 10.3402/qhw.v5i2.5125. http://doi.org/10.3402/qhw.v5i2.5125 

Gulati, M., Pandey, D. K., Arnsdorf, M. F., Lauderdale, D. S., Thisted, R. A., Wicklund, R. H., . . . Black, H. R. 

(2003). Exercise capacity and the risk of death in women: the St James Women Take Heart Project. 

Circulation, 108(13), 1554-1559.  

Han, T. S., Tijhuis, M. A., Lean, M. E., & Seidell, J. C. (1998). Quality of life in relation to overweight and body 

fat distribution. American Journal of Public Health, 88(12), 1814-1820.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-46-20122013/id733259/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20IS-2479.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20IS-2479.pdf
https://www.nav.no/no/Lokalt/Akershus/Nyheter/arbeidsplassen-som-mestringsarena
https://www.fhi.no/nettpub/hin/


66 
 

Haugli, L., Maeland, S., & Magnussen, L. H. (2011). What facilitates return to work? Patients' experiences 3 

years after occupational rehabilitation. J Occup Rehabil, 21(4), 573-581. doi: 10.1007/s10926-011-

9304-6 

Harvey, S. B., S. Overland, S. L. Hatch, S. Wessely, A. Mykletun, and M. Hotopf. (2017) 'Exercise and the 

Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study', Am J Psychiatry  

He, F., Nowson, C., Lucas, M., & MacGregor, G. (2007). Increased consumption of fruit and vegetables is 

related to a reduced risk of coronary heart disease: meta-analysis of cohort studies. Journal of human 

hypertension, 21(9), 717.  

Helsedirektoratet. (2011). Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Nasjonale 

retningslinjer for primærhelsetjenesten. 

Holm, I., & Risberg, M. (2003). COOP/WONCA-funksjonsskjema Et nyttig og sensitivt evalueringsverktøy til 

bruk i fysioterapipraksis. Fysioterapeuten, 8, 26-30.  

Holmen, J., Espnes, G. A., Håpnes, O., Rangul, V., Svebak, S., Sørensen, T., & Theorell, T.  (2016) 'Jakten på 

helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-

Trøndelag (HUNT). ', Norsk epidemiologi, 26: 125-37. 

Holzbach, R. L., Piserchia, P. V., McFadden, D. W., Hartwell, T. D., Herrmann, A., & Fielding, J. E. (1990). 

Effect of a comprehensive health promotion program on employee attitudes. Journal of occupational 

medicine.: official publication of the Industrial Medical Association, 32(10), 973-978.  

Honneth, A. (1995). The struggle for recognition : the moral grammar of social conflicts. Cambridge: Polity 

Press. 

Jordan, J. M., Luta, G., Renner, J. B., Linder, G. F., Dragomir, A., Hochberg, M. C. and Fryer, J. G. (1996), Self-

reported functional status in osteoarthritis of the knee in a rural southern community: The role of 

sociodemographic factors, obesity, and knee pain. Arthritis & Rheumatism, 9: 273–278. 

doi:10.1002/1529-0131(199608)9:4<273::AID-ANR1790090412>3.0.CO;2-F 

Juel, K., Sørensen, J., & Brønnum-Hansen, H. (2006). Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark: Statens 

Institut for folkesundhed. 

Kalarchian, M.,  Marcus , M., Levine, M. Courcoulas. A, . Pilkonis, P.,Ringham, R.,Rofey, D., (2007). 

Psychiatric Disorders Among Bariatric Surgery Candidates: Relationship to Obesity and Functional 

Health Status. American Journal of Psychiatry, 164(2), 328-334. doi: 10.1176/ajp.2007.164.2.328 

Koelen, M. A., & Lindstrom, B. (2005). Making healthy choices easy choices: the role of empowerment. Eur J 

Clin Nutr, 59(S1), S10-S16.  

Lean, M., Powrie, J., Anderson, A., & Garthwaite, P. (1990). Obesity, weight loss and prognosis in type 2 

diabetes. Diabetic medicine, 7(3), 228-233.  

Lewis, R. J., Huebner, W. W., & Yarborough III, C. M. (1996). Characteristics of participants and 

nonparticipants in worksite health promotion. American Journal of Health Promotion, 11(2), 99-106.  

Loftin, M., Sothern, M., Trosclair, L., O'hanlon, A., Miller, J., & Udall, J. (2001). Scaling Vo2 Peak in Obese 

and Non‐obese Girls. Obesity, 9(5), 290-296.  

Malterud, K. (2017) Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Oslo: 

Universitetsforlaget, Oslo.  

Malterud, K. (2002) Kvalitative metoder i medisinsk forskning- forutsetninger, muligheter og begrensninger. 

Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2468-72 

Malterud, K., & Ulriksen, K. (2010). Obesity in general practice: a focus group study on patient experiences. 

Scand J Prim Health Care, 28(4), 205-210. doi: 10.3109/02813432.2010.526773 

Malterud, K., & Ulriksen, K. (2011). Obesity, stigma, and responsibility in health care: A synthesis of qualitative 

studies. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6(4), 8404. doi: 

10.3402/qhw.v6i4.8404 

Malterud, K. (2012). Systematic text condensation: a strategy for qualitative analysis. Scand J Public Health, 

40(8), 795-805. doi: 10.1177/1403494812465030 

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg. ed.). Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Mastekaasa, A., Moum, T., Naess, S., & Sorensen, T. (1988). Livskvalitetsforskning. Rapport 88: 6: Institutt for 

samfunnsforskning, Oslo. 

McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2010). Exercise physiology: nutrition, energy, and human 

performance: Lippincott Williams & Wilkins. 

Mikkelsen, K., Stojanovska, L., Polenakovic, M., Bosevski, M., & Apostolopoulos, V. (2017). Exercise and 

mental health. Maturitas, 106, 48-56. doi: 10.1016/j.maturitas.2017.09.003 

Miller, W. C. (1999). How effective are traditional dietary and exercise interventions for weight loss? Med Sci 

Sports Exerc, 31(8), 1129-1134.  

Morse, J. M. (1997). "Perfectly Healthy, but Dead": The Myth of Inter-Rater Reliability. Qualitative health 

research, 7(4), 445-447. doi: 10.1177/104973239700700401 



67 
 

Nossum, R., Johansen, A.-E., & Kjeken, I. (2018). Occupational problems and barriers reported by individuals 

with obesity. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25(2), 136-144. doi: 

10.1080/11038128.2017.1279211 

Nøkleby H, Berg R, Nguyen L, Blaasvær N, Kurtze N. (2015). "Health effects of employment." In. Oslo, 

Norway: The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. 

OECD/EU. Health at a Glance: Europe 2016: OECD Publishing. 

Organization, W. H. (2003). Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO 

expert consultation (Vol. 916): World Health Organization. 

Organization, W. H. (2010). World health report 2010. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. . 176  

Ose, S. O., Jensberg, H., Reinertsen, R. E., Sandsund, M., & Dyrstad, J. M. (2006). Sykefravær. Kunnskapsstatus 

og problemstillinger.  

Perri, M. G., Nezu, A. M., McKelvey, W. F., Shermer, R. L., Renjilian, D. A., & Viegener, B. J. (2001). Relapse 

prevention training and problem-solving therapy in the long-term management of obesity. Journal of 

consulting and clinical psychology, 69(4), 722.  

Phillips, D. (2006). Quality of life: Concept, policy and practice: Routledge. 

Poirier, P., Giles, T. D., Bray, G. A., Hong, Y., Stern, J. S., Pi-Sunyer, F. X., & Eckel, R. H. (2006). Obesity and 

cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss: an update of the 1997 

American Heart Association Scientific Statement on Obesity and Heart Disease from the Obesity 

Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation, 113(6), 898-

918.  

Proper, K. I., Van den Heuvel, S., De Vroome, E., Hildebrandt, V., & Van der Beek, A. (2006). Dose–response 

relation between physical activity and sick leave. British journal of sports medicine, 40(2), 173-178.  

Puhl, R., & Brownell, K. D. (2001). Bias, discrimination, and obesity. Obes Res, 9(12), 788-805. 

doi:10.1038/oby.2001.108 

Rand, K., Vallis, M., Aston, M., Price, S., Piccinini-Vallis, H., Rehman, L., & Kirk, S. F. L. (2017). "It is not the 

diet; it is the mental part we need help with." A multilevel analysis of psychological, emotional, and 

social well-being in obesity. Int J Qual Stud Health Well-being, 12(1), 1306421. doi: 

10.1080/17482631.2017.1306421 

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskaplig forskning og kvantitativ metode (26.12.2012 ed.): 

Fagboklaget. 

Romero-Corral, A., Montori, V. M., Somers, V. K., Korinek, J., Thomas, R. J., Allison, T. G., . . . Lopez-

Jimenez, F. (2006) Association of bodyweight with total mortality and with cardiovascular events in 

coronary artery disease: a systematic review of cohort studies. The Lancet, 368(9536), 666-678. doi: 

10.1016/S0140-6736(06)69251-9 

Harvey, S. Øverland, Stephani L. Hatch, Simon Wessely, Arnstein Mykletun, & Matthew Hotopf. (2017). 

Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study. American Journal of 

Psychiatry, 0(0), appi.ajp.2017.16111223. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.16111223 

Schulz, K. F., Altman, D. G., & Moher, D. (2011). CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting 

parallel group randomised trials. Int J Surg, 9(8), 672-677. doi:10.1016/j.ijsu.2011.09.004 

Sentralbyrå, S. (2015). Helsefakta- Norge i verden. Fakta om helsetilstand og helsetjenester i Norge (ISBN 978-

82-537-9133-3 (elektronisk)). Retrieved from Oslo: http://www.ssb.no/helse/artikler-og-

publikasjoner/_attachment/223379?_ts=14c940ff8e8 

Shaw, W. S., Reme, S. E., Linton, S. J., Huang, Y. H., & Pransky, G. (2011). 3rd place, PREMUS best paper 

competition: development of the return-to-work self-efficacy (RTWSE-19) questionnaire--psychometric 

properties and predictive validity. Scand J Work Environ Health, 37(2), 109-119. 

doi:10.5271/sjweh.3139 

Shrestha, N., Pedisic, Z., Neil-Sztramko, S., Kukkonen-Harjula, K. T., & Hermans, V. (2016). The Impact of 

Obesity in the Workplace: a Review of Contributing Factors, Consequences and Potential Solutions. 

Current Obesity Reports, 5(3), 344-360. doi: 10.1007/s13679-016-0227-6 

Sintonen, H. (2001). The 15D instrument of health-related quality of life: properties and applications. Ann Med, 

33(5), 328-336.  

Stamler, R., Stamler, J., Riedlinger, W. F., Algera, G., & Roberts, R. H. (1978). Weight and blood pressure. 

Findings in hypertension screening of 1 million Americans. JAMA, 240(15), 1607-1610.  

Sentralbyrå, S. (2015). Helsefakta- Norge i verden. Fakta om helsetilstand og helsetjenester i Norge (ISBN 978-

82-537-9133-3 (elektronisk)). Retrieved from Oslo: http://www.ssb.no/helse/artikler-og-

publikasjoner/_attachment/223379?_ts=14c940ff8e8 

Stratford, P. W., Binkley, J. M., & Riddle, D. L. (1996). Health status measures: strategies and analytic methods 

for assessing change scores. Physical therapy, 76(10), 1109-1123.  

http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/223379?_ts=14c940ff8e8
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/223379?_ts=14c940ff8e8
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/223379?_ts=14c940ff8e8
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/223379?_ts=14c940ff8e8


68 
 

van Duijvenbode, D., Hoozemans, M., van Poppel, M., & Proper, K. (2009). The relationship between 

overweight and obesity, and sick leave: a systematic review. International journal of obesity, 33, 807. 

doi: 10.1038/ijo.2009.121 

van der Noordt, M., I. Jzelenberg H, M. Droomers, and K. I. Proper. (2014) 'Health effects of employment: a 

systematic review of prospective studies', Occup Environ Med, 71: 730-6. 

Wearing, S. C., Hennig, E. M., Byrne, N. M., Steele, J. R., & Hills, A. P. (2006). Musculoskeletal disorders 

associated with obesity: a biomechanical perspective. Obesity Reviews, 7(3), 239-250. doi: 

10.1111/j.1467-789X.2006.00251.x 

Waddell G, Burton A. Is work good for your health and well-being? London: Stationery Office, London 2006. 

ISBN 0 11 703694 3. 

World Health Organization (2000) Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO 

Consultation (WHO Technical Report Series 894) 

World Health Organization (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

(Geneva). 

World Health Organization (2006). Obesity and overweight fact sheet n°311 

World Health Organization (2010) World Health Report 2010. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. 

Global status report on noncommunicable diseases. 

World Health Organization (2014) Global status report on noncommunicable diseases 2014. 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/ 

WHO. (2011). World Health Statistics 2011 (pp. 171). 

Nettside: 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. https://mestring.no/laerings-og-

mestringstjenester/laering-og-mestring/egenkraftmobilisering/ 

NAV. https://www.nav.no/no/Lokalt/Akershus/Nyheter/arbeidsplassen-som-mestringsarena 

Helsedirektoratet. 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20IS-

2479.pdf 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/
https://mestring.no/laerings-og-mestringstjenester/laering-og-mestring/egenkraftmobilisering/
https://mestring.no/laerings-og-mestringstjenester/laering-og-mestring/egenkraftmobilisering/
https://www.nav.no/no/Lokalt/Akershus/Nyheter/arbeidsplassen-som-mestringsarena
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20IS-2479.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20IS-2479.pdf

