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Bakgrunn
“Den nye folkehelsen“ er en situasjon med velstand, samtidig som en vet at god
helse er ujevnt fordelt i befolkningen. Aktivitetsdimensjonen er en viktig faktor for å
forklare sosial ulikhet i helse. En har oppnådd en god vitenskapelig forståelse for
hvorfor sykdom og helse varierer mellom individer og hva som kan gjøres. Likevel
trengs innsikt og kunnskap for å løse aktuelle folkehelsespørsmål, hvis en for
eksempel ønsker å påvirke til mer fysisk aktivitet i befolkningen. Å fremme fysisk
aktivitet blant friske seniorer handler om å påvirke positive nærværsfaktorer i folks
daglige liv.
Formålet med artikkelen var i hovedsak:
Å sammenstille kunnskap om befolkningsintervensjoner som har sett på fysisk
aktivitet og livskvalitet for seniorer
Klargjøre teori for å forstå fysisk aktivitet som et begrep i forbindelse med folkehelse.
I artikkelen er det et hovedspørsmål som er noe av det en god aktiv alderdom
handler om: Kan en på bakgrunn av dagens forskning si at regelmessig fysisk
aktivitet er viktig for opplevelsen av livskvalitet hos seniorer?
Metode
Det ble gjennomført et litteratursøk og sporing via sitering i flere elektroniske
databaser.
Systematiske litteratursøk i Embase, PubMed, Scopus og Psycinfo for:
1. Befolkningsintervensjon og fysisk aktivitet
2. Fysisk aktivitet og livskvalitet
Konklusjon
Fysisk aktivitet er viktig for livskvalitet hos friske seniorer. Det er en utfordring at
dataene ikke er entydige, og at det er mangel på klarhet i grunnleggende teoretiske
folkehelse begrep.
Videre
Det er viktig å utvikle et bredere begrepsmessig apparat for fysisk aktivitet og helse.
Aktivitetsdimensjonen handler om mer enn ulike biologiske scenarioer. Fokus på
miljøfaktorer er konkrete forslag for å påvirke aktivitetsnivået i alle aldersgrupper.
Dette innbefatter en endring av teoretisk perspektiv i forbindelse med forskning og
praktisk arbeid. Befolkningsintervensjoner, sosial økologisk modell og kommunalt
tverrsektorielt samarbeid er viktige veiledende stikkord.
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