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Introduktion og baggrund 

Omkring halvdelen af den danske befolkning er ikke regelmæssig fysisk aktive (Pedersen, 2003); 

(Willeman M, 2004). Internationale undersøgelser viser lignende tendenser for blandt andet den 

amerikanske samt hollandske befolkning (Sluijs, 2004). En lang række befolkningsundersøgelser 

har fundet sammenhæng mellem graden af fysisk aktivitet og/eller fysisk form og forekomsten af 

livsstilsrelaterede sygdomme (Blair, S, 1992); (Hein, H, 1992); (Paffenbarger, R, 1986).  

Fysisk inaktivitet er relateret til en øget risiko for udvikling af eksempelvis hjertekarsygdomme, 

type-2 diabetes, fedme og forhøjet blodtryk (Pedersen, 2003). Med viden om, at fysisk aktivitet har 

en sammenhæng med udvikling af livsstilssygdomme, er det oplagt at forsøge at få fysisk inaktive 

personer til at ændre livsstil for at forbedre folkesundheden. Livsstilsændringer er imidlertid ikke 

simple at foretage, hvorfor det er nødvendigt med støtte til at foretage disse ændringer. Motion På 

Recept (MPR) er blevet foreslået som en måde at hjælpe en gruppe af inaktive personer til, at blive 

mere fysisk aktive. I den typiske danske version af MPR udskriver den praktiserende læge en recept 
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på motion, som patienten indløser hos en MPR-udbyder. I de fleste amter er MPR forløbet supervi-

seret træning over en periode på fire måneder hos en MPR-udbyder kombineret med vejledning og 

rådgivning om implementering af fysisk aktivitet i hverdagen. De fleste amter har på nuværende 

tidspunkt tilbud om MPR i hele eller dele af amtet (Sundhedsstyrelsen, 2005). Internationalt anven-

des MPR i en række lande (fx Sverige, Norge, England, Australien og New Zealand) med samme 

formål som i Danmark, men oftest med andre typer af interventioner. Det er kun ganske få af de 

MPR-tilbud, der anvendes i almen praksis, der på nuværende tidspunkt er evalueret og publiceret 

internationalt. I en oversigt fra Cochrane-instituttet om interventioner til at fremme fysisk aktivitet 

konkluderes det, at interventionerne har en moderat effekt på fysisk aktivitets niveau og fysisk form 

(Hillsdon, M, 2005). Denne viden ligger blandt andet til grund for udviklingen og indførelsen af 

konceptet ”Motion på Recept” (MPR) i adskillige lande som eksempelvis New Zealand, England, 

Sverige og Danmark. I forbindelse med blandt andet ”Motion på Recept” (MPR) har de første un-

dersøgelser af denne behandlingsform vist fysisk aktivitets gavnlige effekt på livsstilssygdomme 

(Whelton et al., 2002); (Pedersen, 2003); (Willeman M, 2004) (Tuomilehto et al., 2001). Resulta-

terne er af største relevans, idet det således er muligt, at forebygge samt forbedre muligheden for 

helbredelse af disse. De samme undersøgelser viser imidlertid også, at det vanskelige er at fastholde 

deltagerne i en fysisk aktiv livsstil. Det kan derfor konkluderes, at for at udvikle og tilbyde mere 

succesfulde interventioner, der sigter mod adfærdsændring i forhold til et øget fysisk aktivitets ni-

veau, er det nødvendigt med øget opmærksomheden på samspillet imellem fysiologiske, psykologi-

ske og sociale forhold.  

 

MPR i Nordjyllands Amt 

 

Fysisk aktivitet har således vist sig som et anvendeligt værktøj til behandling af livsstilssygdomme. 

Det er derfor et område, som i høj grad er i fokus indenfor den sundhedsvidenskabelige debat og 

forskning. MPR i Nordjyllands Amt bygger på grundidéen fra MPR, men er delt op i to centrale 

områder: MPR og MPR light. 

a) MPR har et behandlende sigte og er rettet mod patienter med specifikke sygdomme som ek-

sempelvis for højt blodtryk og/eller type-II diabetes. Det kræves desuden, at deltagerne ikke 

er fysisk aktive mere end 30 minutter dagligt, at de ikke må være for overvægtige (BMI > 

35) samt, at de skal være indstillet på (en begrænset) egenbetaling. Deltageren henvises til 
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MPR efter visitation hos egen praktiserende læge. Efter indledende og motiverende samtale 

hos formidleren, indgår deltageren i et intensivt (4 måneder) struktureret træningsforløb. Ef-

ter dette forløb overgår deltageren, via motiverende samtale hos formidleren, til selvstændig 

egenbetalt aktivitet i eksisterende idrætstilbud i nærmiljøet. 

b)  MPR light har et sygdomsforebyggende sigte og er særligt rettet mod raske borgere, der er i 

risiko for at udvikle livsstilsrelaterede lidelser, som følge af for lavt fysisk aktivitetsniveau 

(under 30 minutter om dagen). Motion i Håndløb er et tilbud, der fokuserer på en motive-

rende og rådgivende indsats via formidleren, der skal hjælpe de pågældende med at finde en 

velegnet egenbetalt motionsform eksempelvis indenfor eksisterende idrætstilbud i nærmiljø-

et. Henvendelse til formidleren kan ske på borgerens eget initiativ eller på opfordring fra de 

praktiserende læger, patientforeninger eller lignende. Formidleren er ansvarlig for inklusio-

nen til MIH.  

 

Behov for videnskabelig analyse 

 

Det har jævnfør ovenstående vist sig vanskeligt, at opretholde det fysiske aktivitetsniveau efterføl-

gende interventions ophør (Willeman 2004). Udfordringen ved at benytte fysisk aktivitet i behand-

lende og forebyggende øjemed er ikke kun at hæve deltagernes midlertidige aktivitetsniveau men i 

højere grad at udvikle værktøjer og metoder, så deltagerne efter interventionen fortsat er fysisk ak-

tive og forbedringerne derved bevares. 

Evalueringen gennemføres af Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES) for Nord-

jyllands Amt. Data fra Nordjyllands Amt inddrages desuden, ligesom data fra mange andre amter, i 

et tillempet MTV-studie (Medicinsk Teknologi Vurdering, bilag 1), der evaluerer MPR på lands-

plan.  

Metode 

 

Dataindsamling er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der foretages ved inklusion (t=0), ved 

ophør af fire-måneders træningsforløbet i MPR og på et tilsvarende tidspunkt i MPR light (t=4), 

samt 6 måneder herefter (t=10) (tabel 1). 
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Tabel 1. Testtidspunkter for MPR 

 

Spørgeskemaer, der udleveres og indsamles af fysioterapeuterne, bruges til registrering af selvrap-

porterede variable. Sociale og demografiske baggrundsoplysninger registreres via en lettere modifi-

ceret udgave af den indledende del af det standardiserede spørgeskema, der anvendes i forbindelse 

med Sundhed og Sygelighed i Danmark (Kjøller & Rasmussen, 2002) Selvvurderet helbred regi-

streres med den danske version af Short Form (SF)-12 (Bjørner et al., 1997). Det har længe været 

anerkendt, at pålideligheden af selvrapporteret fysisk aktivitet via spørgeskema generelt er lav i 

sammenligning med subjektive målinger af andre adfærdsforhold af relevans for sundhed 

(Kesaniemi et al., 2001). I denne evaluering tages udgangspunkt i et spørgeskema vedrørende fysisk 

aktivitet og sundhed udviklet ved Karolinska Instituttet i Sverige. Dette skema er kortfattet og har 

generelt vist sig at være brugbart (Norman et al., 2001). Det kortfattede spørgeskema er oversat og 

valideret til dansk og benyttes sammen med udvalgte spørgsmål vedrørende fysisk aktivitet fra SF-

12 (Bjørner et al., 1997). På baggrund af registreringerne beregnes den fysiske aktivitet i MET. 1 

MET er det energiforbrug, der kræves for at sidde stille, hvilket svarer til 3,5 ml O2/(kg*min) 

(Ainsworth et al., 1993). I den svenske undersøgelse viste spørgeskemaet en korrelation med dag-

bogsregistreret fysisk aktivitet på 0,56, samt en korrelation på 0,65 ved to udfyldninger af spørge-

skemaet. Spørgeskemaet indeholder ligeledes spørgsmål relateret til motivation og fastholdelse i 

forhold til vigtige psykosociale og organisatoriske kontaktområder som eksempelvis den praktise-

rende læge, træningslokaliteten, den sociale støtte, opfølgningen på deltageren og centrale praktiske 

forhold. Disse områder er netop belyst som afgørende for compliance i MPR (Willeman M, 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Test 1 Test 2 Test 3

4 mdr. 6 mdr.

T = 0 mdr. T = 4 mdr. T = 10 mdr.
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Statistik 

Anvendelsen af statistik i projektet er analytisk og deskriptiv i forhold til præsentation af data. Det 

forventes at data i projektet ikke er normalfordelte, hvorfor der benyttes non-parametriske statisti-

ske tests, herunder Wilcoxon Rang Sum test (bilag 1) (Altman D.G., 1999). P<0.05 accepteres som 

statistisk signifikant. Signifikante resultater præsenteres som mean ± standardafvigelsen med P-

værdien efterfølgende. 

 

Foreløbige Resultater 

 

Databehandling er foretaget på grundlag af de indsamlede og tilsendte spørgeskemaer fra Nordjyl-

lands Amt. Analyserne er udført på de skemaer, der var indsamlet på analysetidspunktet. Eventuelt 

senere tilsendte skemaer indgår derfor ikke i denne midtvejsrapport. Der indgår i alt 210 skemaer 

ved T=0, 135 skemaer ved T=4 og 35 skemaer ved T=10 i nedenstående foreløbige analyser. Der 

vil i rapporten, i forbindelse med analyser, forekomme afvigelser fra det oprindelige antal spørge-

skemaer. Dette skyldes, at deltagere der undlader at svare eller svarer fejlagtigt på spørgsmål i ske-

maet, udelukkes fra analysen. Antallet af deltagere der indgår i analysen vil således kunne variere 

gennem rapporten. De procenttal og frekvenser der eksempelvis er angivet i tabeller, er derfor fore-

taget med udgangspunkt i de korrekte besvarelser. 

 

Indledningsvis giver rapporten en grundlæggende baselinebeskrivelse af målgruppen på afgørende 

parametre. Efterfølgende præsenteres MPR deltagernes fysiske aktivitetsniveau ved T=0, T=4 og 

T=10. Resultaterne sammenlignes fra T=0 til T=4, T=0 til T=10 og T=4 til T=10.  

 

Baseline-resultater 

 

Deltagere 

Ud fra tabel 2 fremgår det at antallet af deltagere i henholdsvis MPR og MPR Light var meget 

skævt fordelt. 210 var deltagere i MPR og kun 15 var deltagere i MPR Light. 



 
 

 7

For at kunne lave meningsfyldte statistiske beregninger skal der være et vist antal forsøgspersoner. 

Derfor er samtlige efterfølgende analyser udelukkende lavet på MPR gruppen. Det vil sige på 

n=210.  

 

Køn 

Fordelingen af mænd og kvinder i deltagergruppen er fordelt med 44,8 % mænd og 54,8 % kvinder 

(tabel 2). 

 

Alder 

Gennemsnitsalderen i deltagergruppen var 59.9 år med en spredning fra 27 år til 80 år (tabel 2). Der 

kunne ikke registreres en signifikant forskel på kvindernes og mændenes alder  

 
Antal forsøgs-

personer 
Procent Gennemsnitlig 

alder 
 Mænd 94 44.8 60,6±10.4  
  Kvinder 115 54.8 59.2±10.2 
 I alt 209 100 59.9 (27 til 80) 

 

Tabel 2. Antal - og procentvis antal forsøgspersoner fordelt på køn samt gennemsnitlig alder 
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Skoleuddannelse 

Resultaterne viser, at 61,4 % (31.9 + 29.5) af deltagergruppen har 8-9 års skolegang eller mindre 

og, at 83,8 % af deltagergruppen har 10-11 års skolegang eller mindre (figur 1). Figur 1 viser delta-

gergruppens uddannelsesniveau og illustrerer ovenstående procentvise fordeling. 

 
Figur 1. Uddannelsesniveau for MPR gruppen 

Fuldført erhvervsuddannelse 

Resultaterne viser, at 62,9 % har fuldført eller er i gang med at fuldføre en erhvervsuddannelse og at 

27,1 % ikke har (tabel 3). Tabellen viser desuden, at 21 af deltagerne ikke har svaret fyldestgørende 

på spørgsmålet. Deres svar er derfor blevet udeladt af beregningerne. 

 

 

 

 
 
 
 

Tabel 3. Erhvervsuddannelse i frekvens og procent 

 Frekvens Procent 
 Ja, har fuldført eller er i gang 132 62,9 
  Nej 57 27,1 
  Total 189 90,0 
 uoplyst 21 9,5 
Total 210 100,0 
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Erhvervsuddannelsesniveau 

I forbindelse med registrering af erhvervsuddannelsesniveau bør der bemærkes, at der er 91 perso-

ner, der ikke svarer fyldestgørende eller helt undlader at svare (Mangler Total i Tabel 4). Derfor er 

de procentvise udregninger udelukkende foretaget på baggrund af 56,7 % af deltagerne. Resultater-

ne viser, at andelen af deltagere med ”Anden faglig uddannelse” er størst med 29,4 %. Andelen af 

deltagere med ”Kortere videregående uddannelse” udgør 17,6 %, ”Mellemlang videregående ud-

dannelse” 19,3 % og ”Lang videregående uddannelse” 2,5 %. I alt udgør andelen af deltagere med 

”Kort til Lang videregående uddannelse” 39,4 % (tabel 4). Figur 2 viser deltagergruppens erhvervs-

uddannelsesniveau og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

 

 Frekvens Procent 
 Specialarbejderuddannelse 7 5,9 
  Handelsskolernes grunduddannelse eller 

basisår i EFG 8 6,7 

  Lærlinge-, EFG- Eller HG-uddannelse 22 18,5 
  Anden faglig uddannelse 35 29,4 
  Kortere videregående uddannelse 21 17,6 
  Mellemlang videregående uddannelse 23 19,3 
  Lang videregående uddannelse 3 2,5 
  Total 119 100,0 
Mangler uoplyst 26   
  Fejl 65   
  Total 91   
Total 210   

 
Tabel 4. Erhvervsuddannelsesniveau i frekvens og procent 
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Figur 2. Erhvervsuddannelsesniveau 
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Egenindtægt 

Resultaterne viser, at 51.6 % af deltagerne har en egenindtægt på under 199.000 kr. (tabel 5). Figur 

3 viser deltagergruppens egenindtægt og illustrerer nedenstående procentvise fordeling.  

 

Husstandsindkomst 

Resultaterne viser, at 39.6 % af deltagerne har en egenindtægt på under 299.000 kr. (tabel 5). Figur 

4 viser deltagergruppens egenindtægt og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

 

 
Frekvens  

Egenindtægt  
Procent  

Egenindtægt  
Frekvens  

husstandsindtægt 
Procent  

Husstandsindtægt 
 0 - 99.000 30 16,3 5 3,0
  100.000 - 149.000 40 21,7 17 10,2
  150.000 - 199.000 25 13,6 14 8,4
  200.000 - 249.000 23 12,5 13 7,8
  250.000 - 299.000 16 8,7 17 10,2
  300.000 - 349.000 6 3,3 13 7,8
  350.000 - 399.000 5 2,7 12 7,2
  400.000 - 499.000 8 4,3 14 8,4
  500.000 - 599.000 4 2,2 16 9,6
 600.000 - 699.000 0 0 9 5,4
 700.000 og derover 0 0 5 3,0
  vil ikke svare 22 12,0 22 13,3
  ved ikke 5 2,7 9 5,4
  Total 184 100,0 166 100,0

 
Tabel 5. Egenindtægt i Frekvens og procent. 
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Figur 3. Egenindtægt 

 

 
Figur 4. Husstandsindtægt 
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BMI 

I forhold til BMI (Body Mass Index, bilag 1) har MPR gruppen ved T=0 (n=210) et gennemsnitlig 

BMI på 32.3 med en spredning fra 18.4 til 57.1. Det vil sige, at MPR gruppen i gennemsnit kan 

indplaceres i BMI gruppen med fedme. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel i BMI 

mellem kvinder og mænd. 

Ud fra de 135 deltagere der afleverede spørgeskemaet vedT=4 (n=135), har gruppen et gennemsnit-

lig BMI på 31.3. Resultaterne i tabel 6 viser, at der kunne registreres en signifikant forskel i BMI 

fra T=0 til T=4 (32.3±6.1 vs. 31.3±6.2 p < 0.000). At der er signifikant forskel fra T=0 til T=4, kan 

med stor sandsynlighed betyde, at deltagerne gennem deres første 4 måneder i MPR opnår et vægt-

tab. 

 

BMI  
N 135
Gennemsnitsværdi T=0 32.3±6.1
Gennemsnitsværdi T=4 31.3±6.2
P-værdi <0.000

 
Tabel 6. BMI for MPR gruppen ved T=0 og T=4 

 

Ved T=10 har MPR gruppen et gennemsnitlig BMI på 31.2 (n=38). Resultaterne i tabel 7 viser, at 

der hos disse personer, kunne registreres en signifikant forskel i BMI i forhold til T=0 (33.3±7.3 vs. 

31.2±6.8 p < 0.004) og, at der ingen signifikante ændringer kunne registreres i forhold til T=4. Re-

sultaterne viser, at de deltagere, der også udfylder spørgeskemaet ved T=10 har opnået et vægttab i 

forhold til T=0. At der ikke kan registreres en signifikant forskel fra T=4 til T=10, kan skyldes at 

den mest markante ændring sker fra T=0 til T=4. Deltagerne har dog formået ikke at stige i BMI 

hvilket må understreges at være en succes. 

 

 BMI T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 38 36
Gennemsnitsværdi ± SD 33.3±7.3 vs. 31.2±6.8 32.6±6.0 vs. 31.5±6.8
P-værdi <0.004 0.31

 
Tabel 7. BMI for T=0 - T=10 og T=4 - T=10 

 



 
 

 14

Selvvurderet Helbred 

Alt i alt 

I tabel 8 kan ses, at 41,5 % af MPR deltagerne ved T=0 vurderer deres helbred som mindre godt 

eller dårligt. 47,7 % vurderer deres helbred som godt og 10,9 % vurderer deres helbred som vældig 

godt eller fremragende. En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 3.4 hvor 1 = fremragende og 

5 = dårligt. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 5 viser 

deltagergruppens selvvurderede helbred og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Ud fra tabel 8 kan ses at 20.4 % af MPR deltagerne ved T=4 vurderer deres helbred som mindre 

godt eller dårligt. 58.5 % vurderer deres helbred som godt og 21.1 % vurderer deres helbred som 

vældig godt eller fremragende. En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 3.0 hvor 1 = fremra-

gende og 5 = dårligt. Tabel 9 viser, at der kunne registreres en signifikant forskel i selvvurderet hel-

bred i forhold til T=0 (3.3±0.8 vs. 3.0±0.7 p. 0.000). Denne signifikante forskel kan forklares med, 

at deltagerne oplever deres helbred som forbedret efter deltagelsen i MPR. Der kunne ikke registre-

res nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 6 viser deltagergruppens selvvurderede 

helbred og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Tabel 8 viser, at 17.9 % af MPR deltagerne ved T=10 vurderer deres helbred som mindre godt. In-

gen kategoriserer deres selvvurderede helbred som dårligt. 56.4 % vurderer deres helbred som godt 

og 25.7 % vurderer deres helbred som vældig godt eller fremragende. En gennemsnitlig score viser 

et gennemsnit på 2.9 hvor 1 = fremragende og 5 = dårligt. Tabel 10 viser, at der kunne registreres 

en signifikant forskel i selvvurderet helbred i forhold til T=0 (3.3±0.8 vs. 2.9±0.7 p <0.000) samt, at 

der ikke kunne registreres en signifikant forskel fra T=4 til T=10. At der kan registreres en signifi-

kant forskel fra T=0 til T=10 betyder, at deltagerne, også over tid, vurderer at deres helbred er for-

bedret. At der ikke kan registreres en forskel fra T=4 til T=10 kan skyldes, at den største udvikling 

sker ved deltagelsen i MPR, men det er positivt, at udviklingen holder over tid. Der kunne ikke re-

gistreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 7 viser deltagergruppens selvvurde-

rede helbred og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 
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Frekvens 

T=0 
Procent 

T=0 
Frekvens 

T=4 
Procent  

T=0 
Frekvens  

T=10 
Procent 

T=0 
Valid Fremragende 1 ,5 2 1,4 1 2,6
  Vældig godt 23 10,4 28 19,7 9 23,1
  Godt 106 47,7 83 58,5 22 56,4
  Mindre godt 73 32,9 24 16,9 7 17,9
  Dårligt 19 8,6 5 3,5 0 0
  Total 222 100,0 142 100,0 39 100,0

  
Tabel 8. Selvvurderet helbred alt i alt – Frekvens og procent for T=0, T=4 og T=10 

 
Figur 5. Selvvurderet helbred T=0 

 

 
Figur 6. Selvvurderet helbred T=4 
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Selvvurderet helbred  
N 137
Gennemsnitsværdi T=0 3.3±0.8
Gennemsnitsværdi T=4 3.0±0.7
P-værdi <0.000

 
Tabel 9. Selvvurderet helbred T=0 – T=4 

 

Selvvurderet Helbred T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 39 39
Gennemsnitsværdi ± SD 3.3±0.8 vs. 2.9±0.7 3.0±0.7 vs. 2.9±0.7
P-værdi <0.000 0.218

 
Tabel 10: Selvvurderet helbred for T=0 – T=10 og T=4 – T=10 

 
Figur 7. Selvvurderet helbred T=10 
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Sammenlignet med for et år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? 

I forhold til et år siden vurderer 62,6 % af MPR deltagerne ved T=0 at deres helbred er ”nogenlunde 

det samme” som for et år siden. 22,2 % vurderer, at deres helbred er ”noget dårligere” eller ”meget 

dårligere” og 15,3 % vurderer, at deres helbred er ”noget bedre” eller ”meget bedre” (tabel 11).  En 

gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 3.1 hvor 1 = ”meget bedre” og 5 = ”meget dårligere”. 

Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 8 viser deltager-

gruppens selvvurderede helbred og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Tabel 11 viser, at 52.5 % af MPR deltagerne ved T=4 vurderer, at deres helbred er ”nogenlunde det 

samme” som for et år siden. 5.7 % vurderer, at deres helbred er ”noget dårligere”. Ingen vurderer 

deres helbred som ”Meget dårligere” og 41.9 % vurderer, at deres helbred er ”noget bedre” eller 

”meget bedre”.  En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 2.6 hvor 1 = ”meget bedre” og 5 = 

”meget dårligere”. Tabel 12 viser, at der kunne registreres en signifikant forskel i forhold til T=0 

(3.0±0.7 vs. 2.6±0.7 p<0.000). Denne signifikante forskel kan forklares med, at deltagerne oplever 

deres helbred som forbedret efter deltagelsen i MPR. Der kunne ikke registreres nogen signifikant 

forskel på mænd og kvinder. Figur 9 viser deltagergruppens selvvurderede helbred i forhold til et år 

siden og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Tabel 11 viser, at 69.2 % af MPR deltagerne ved T=10 vurderer, at deres helbred er ”nogenlunde 

det samme” som for et år siden. 5.1 % vurderer, at deres helbred er ”noget dårligere”. Ingen vurde-

rer deres helbred som ”Meget dårligere” og 25.6 % vurderer, at deres helbred er ”noget bedre” eller 

”meget bedre”.  En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 2.7 hvor 1 = ”meget bedre” og 5 = 

”meget dårligere”. Tabel 13 viser, at der kunne registreres en signifikant forskel i forhold til T=0 

(3.1±0.7 vs. 2.7±0.6 p. 0.008) samt, at der ikke kunne registreres en signifikant forskel fra T=4 til 

T=10. Den signifikante forskel fra T=0 til T=10 er positiv. Det tyder på en generel forbedring af det 

selvvurderede helbred. At forbedringen holder over tid er meget positivt. Der kunne ikke registreres 

nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 10 viser deltagergruppens selvvurderede hel-

bred sammenlignet med for et år siden og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 
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Frekvens 

T=0 
Procent 

T=0 
Frekvens 

T=4 
Procent  

T=0 
Frekvens  

T=10 
Procent 

T=0 
 meget bedre nu end for et år siden 5 2,5 6 4,3 2 5,1
  noget bedre nu end for et år siden 26 12,8 53 37,6 8 20,5
  nogenlunde det samme 127 62,6 74 52,5 27 69,2
  noget dårligere nu end for et år siden 39 19,2 8 5,7 2 5,1
  meget dårligere nu end for et år siden 6 3,0 0 0 0 0
  Total 203 100,0 141 100,0 39 100,0

 
Tabel 11. Selvvurderet helbred sammenlignet med for et år siden for T=0, T=4 og T=10 

 
Figur 8. Selvvurderet helbred sammenlignet med for et år siden for T=0 

 

Selvvurderet helbred sammenlignet 
med for et år siden 

 

N 136 
Gennemsnitsværdi T=0 3.0±0.7 
Gennemsnitsværdi T=4 2.6±0.7 
P-værdi <0.000 

 
Tabel 12. Selvvurderet helbred sammenlignet med for et år siden for T=0 – T=4 
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Figur 9. Selvvurderet helbred sammenlignet med for et år siden for T=4 

 

Selvvurderet Helbred T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 39 39
Gennemsnitsværdi ± SD 3.1±0.7 vs. 2.7±0.6 2.8±0.6 vs. 2.7±0.6
P-værdi <0.008 1.0

 
Tabel 13. Selvvurderet helbred sammenlignet med for et år siden for T=0 – T=10 og T=4 – T=10 
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Figur 10. Selvvurderet helbred sammenlignet med for et år siden for T=10 
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Fysisk Form 

Nuværende 

Ud fra tabel 14 kan ses at 41,6 % af MPR deltagerne ved T=0 vurderer, at deres fysiske form er 

”nogenlunde”. 9.6 % vurderer, at deres fysiske form er ”Virkelig god” eller ”god” og 48.8 % vurde-

rer, at deres fysiske form er ”mindre god” eller ”dårlig”. En gennemsnitlig score viser et gennemsnit 

på 3.6 hvor 1 = ”virkelig god” og 5 = ”dårlig”. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel 

på mænd og kvinder. Figur 11 viser deltagergruppens fysiske form og illustrerer nedenstående pro-

centvise fordeling. 

Ud fra tabel 14 kan ses, at 44.4 % af MPR deltagerne ved T=4 vurderer, at deres fysiske form er 

”nogenlunde”. 31.7 % vurderer, at deres fysiske form er ”Virkelig god” eller ”god” og 23.9 % vur-

derer, at deres fysiske form er ”mindre god” eller ”dårlig”.  En gennemsnitlig score viser et gen-

nemsnit på 3.0 hvor 1 = ”virkelig god” og 5 = ”dårlig”. Tabel 15 illustrerer, at der kunne registreres 

en signifikant forskel i forhold til T=0 (3.4±0.9 vs. 3.0±0.9 p. 0.000). Den signifikante forskel indi-

kerer, at deltagerne vurderer deres fysiske form som forbedret i forhold til før deres start på MPR. 

Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 12 viser deltager-

gruppens fysiske form og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Tabel 14 viser, at 52.5 % af MPR deltagerne ved T=10 vurderer, at deres fysiske form er ”nogen-

lunde”. 30 % vurderer, at deres fysiske form er ”Virkelig god” eller ”god” og 17.5 % vurderer, at 

deres fysiske form er ”mindre god” eller ”dårlig”.  En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 

2.9 hvor 1 = ”virkelig god” og 5 = ”dårlig”. Tabel 16 viser, at der kunne registreres en signifikant 

forbedring i forhold til T=0 (3.4±0.8 vs. 2.9±0.8 p. 0.003) samt, at der ikke kunne registreres en 

signifikant forskel på T=4 til T=10. Den signifikante forskel indikerer, at deltagerne oplever deres 

fysiske form som forbedret i forhold til T=0. Det er positivt, at deltagerne over tid fortsat vurderer 

deres fysiske form som bedre end ved T=0. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på 

mænd og kvinder. Figur 13 viser deltagergruppens fysiske form og illustrerer nedenstående pro-

centvise fordeling. 
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Frekvens 

T=0 
Procent 

T=0 
Frekvens 

T=4 
Procent 

T=4 
Frekvens 

T=10 
Procent 

T=10 
 virkelig god 2 1,0 2 1,4 1 2,5
  god 18 8,6 43 30,3 11 27,5
  nogenlunde 87 41,6 63 44,4 21 52,5
  mindre god 60 28,7 24 16,9 5 12,5
  dårlig 42 20,1 10 7,0 2 5,0
  Total 209 100,0 142 100,0 40 100,0

 
Tabel 14. Nuværende fysiske form for T=0, T=4 og T=10 

 
 

Figur 11. Nuværende fysiske form for T=0 

 

Nuværende Fysiske form  
 136
Gennemsnitsværdi T=0 3.4±0.9
Gennemsnitsværdi T=4 3.0±0.9
P-værdi <0.000

 
Tabel 15. Nuværende fysiske form for T=0 – T=4 
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Figur 12. Nuværende fysiske form for T=4 

 

Selvvurderet Helbred T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 40 39
Gennemsnitsværdi ± SD 3.4±0.8 vs. 2.9±0.8 3.1±0.9 vs. 2.9±0.8
P-værdi <0.003 0.326

 
Tabel 16. Nuværende fysiske form for T=0 - T=10 og T=4 - T=10 

 
Figur 13. Nuværende fysiske form for T=10 



 
 

 24

Hvordan vil du vurdere din nuværende form i forhold til for 4 mdr. siden? 

Ud fra tabel 17 kan ses, at 66,3 % af MPR deltagerne ved T=0 vurderer, at deres fysiske form er 

”nogenlunde den samme”. 21,3 % vurderer, at deres fysiske form er ”Meget bedre” eller ”Noget 

bedre” og 12,4 % vurderer, at deres fysiske form er ”noget dårligere” eller ”meget dårligere”.  En 

gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 2,9 hvor 1 = ”Meget bedre” og 5 = ”Meget dårligere”. 

Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 14 viser deltager-

gruppens fysiske form i forhold til for 4 mdr. siden og illustrerer nedenstående procentvise forde-

ling. 

Ud fra tabel 17 kan ses, at 39 % af MPR deltagerne ved T=4 vurderer, at deres fysiske form er ”no-

genlunde den samme”. 56.7 % vurderer, at deres fysiske form er ”Meget bedre” eller ”Noget bedre” 

og 4.3 % vurderer, at deres fysiske form er ”noget dårligere”. Ingen vurderer deres helbred som 

”meget dårligere”.  En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 2.4 hvor 1 = ”Meget bedre” og 5 

= ”Meget dårligere”. Tabel 18 illustrerer, at der kunne registreres en signifikant forbedring i forhold 

til T=0 (2.8±0.7 vs. 2.4±0.8 p. 0.000). Idet dette spørgsmål evaluerer effekten af MPR på deltager-

nes fysiske form, er det positivt at resultaterne indikerer, at deltagerne oplever deres fysiske form 

som forbedret i forhold til ved T=0. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd 

og kvinder. Figur 15 viser deltagergruppens fysiske form i forhold til for 4 mdr. siden og illustrerer 

nedenstående procentvise fordeling. 

Ud fra tabel 17 kan ses, at 64.1 % af MPR deltagerne ved T=10 vurderer, at deres fysiske form er 

”nogenlunde den samme”. 25.6 % vurderer, at deres fysiske form er ”Meget bedre” eller ”Noget 

bedre” og 10.3 % vurderer, at deres fysiske form er ”noget dårligere”. Ingen vurderer deres helbred 

som ”meget dårligere”.  En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 2.8 hvor 1 = ”Meget bedre” 

og 5 = ”Meget dårligere”. Tabel 19 illustrerer, at der ikke kunne registreres en signifikant forskel i 

forhold til T=0. Til gengæld kunne der registreres en signifikant forskel fra T=4 til T=10 (2.4±0.7 

vs. 2.9±0.6 p. 0.002). Det er vigtigt at forholde sig til denne signifikans, for hvis tabel 19 betragtes 

illustrerer den, at der sker en forværring af deltagernes vurdering af deres fysiske form fra T=4 til 

T=10. Dette kan muligvis forklares ved, at aktivitetsniveauet efter 10 måneder ikke svarer til det 

fysiske aktivitetsniveau, som deltagerne havde under MPR forløbet. Der kunne ikke registreres no-

gen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 16 viser deltagergruppens fysiske form i forhold 

til for 4 mdr. siden og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 
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Frekvens 

T=0 
Procent 

T=0 
Frekvens 

T=4 
Procent 

T=4 
Frekvens 

T=10 
Procent 

T=10 
 Meget bedre 9 4,5 16 11,3 2 5,1
  Noget bedre 34 16,8 64 45,4 8 20,5
  Nogenlunde den samme 134 66,3 55 39,0 25 64,1
  Noget dårligere 20 9,9 6 4,3 4 10,3
  Meget dårligere 5 2,5 0 0 0 0
  Total 202 100,0 141 100,0 39 100,0

 
Tabel 17. Fysisk form i forhold til for 4 mdr. siden for T=0, T=4 og T=10 

 
Figur 14. Fysisk form i forhold til for 4 mdr. siden for T=0 

 
Fysisk form ift. for 4 mdr. siden  
N 137
Gennemsnitsværdi T=0 2.8±0.7
Gennemsnitsværdi T=4 2.4±0.8
P-værdi <0.000

 
Tabel 18. Fysisk form i forhold til for 4 mdr. siden for T=0 – T=4 
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Figur 15. Fysisk form i forhold til for 4 mdr. siden for T=4 

 
 

Fysisk form i forhold til 
for 4 mdr. siden 

T=0 – T=10 T=4 – T=10 

n 38 37
Gennemsnitsværdi ± SD 2.9±0.7 vs. 2.8±0.7 2.4±0.7 vs. 2.9±0.6
P-værdi 0.74 <0.002

 
Tabel 19. Fysisk form i forhold til for 4 mdr. siden for T=0 – T=10 og T=4 – T=10 

 
Figur 16. Fysisk form i forhold til for 4 mdr. siden for T=10 
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Hvordan vil du vurdere din fysiske form i forhold til mennesker på din egen alder? 

Ud fra tabel 20 kan ses, at 46,3 % af MPR deltagerne ved T=0 vurderer, at deres fysiske form er 

”nogenlunde den samme”. 12,4 % vurderer, at deres fysiske form er ”Meget bedre” eller ”Noget 

bedre” og 41,3 % vurderer, at deres fysiske form er ”noget dårligere” eller ”meget dårligere”.  En 

gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 3.4 hvor 1 = ”Meget bedre” og 5 = ”Meget dårligere”. 

Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 17 viser deltager-

gruppens fysiske form i forhold til mennesker på egen alder og illustrerer nedenstående procentvise 

fordeling. 

46.8 % af MPR deltagerne vurderer ved T=4, at deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 

28.4 % vurderer, at deres fysiske form er ”Meget bedre” eller ”Noget bedre” og 24.9 % vurderer, at 

deres fysiske form er ”noget dårligere” eller ”meget dårligere” (tabel 20).  En gennemsnitlig score 

viser et gennemsnit på 3.0 hvor 1 = ”Meget bedre” og 5 = ”Meget dårligere”. Tabel 21 illustrerer, at 

der kunne registreres en signifikant forskel i forhold til T=0 (3.3±0.8 vs. 3.0±0.8 p. 0.000). Denne 

signifikans viser en positiv påvirkning af og udvikling i MPR deltagernes vurdering af deres fysiske 

form i forhold til deres jævnaldrende. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd 

og kvinder. Figur 18 viser deltagergruppens fysiske form i forhold til mennesker på egen alder og 

illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

60 % af MPR deltagerne vurderer ved T=10, at deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 

22.5 % vurderer, at deres fysiske form er ”Noget bedre”. Ingen vurderer, at deres fysiske form er 

”Meget bedre”. 17.5 % vurderer, at deres fysiske form er ”noget dårligere” eller ”meget dårligere” 

(tabel 20).  En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 3.0 hvor 1 = ”Meget bedre” og 5 = ”Me-

get dårligere”. Tabel 22 illustrerer, at der ikke kunne registreres signifikant forskel i forhold til T=0 

og T=4. At der ikke kan registreres en udvikling indenfor disse tidsperioder kan skyldes, at det fysi-

ske aktivitetsniveau, som MPR deltageren opnår efter MPR, ikke er tilstrækkelig til positivt at på-

virke deres vurdering af deres fysiske form i forhold til deres jævnaldrende. Der ikke kunne regi-

streres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 19 viser deltagergruppens fysiske form 

i forhold til mennesker på egen alder og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 
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Frekvens 

T=0 
Procent 

T=0 
Frekvens 

T=4 
Procent 

T=4 
Frekvens 

T=10 
Procent 

T=10 
 Meget bedre 2 1,0 2 1,4 0 0
  Noget bedre 23 11,4 38 27,0 9 22,5
  Nogenlunde den samme 93 46,3 66 46,8 24 60,0
  Noget dårligere 60 29,9 29 20,6 6 15,0
  Meget dårligere 23 11,4 6 4,3 1 2,5
  Total 201 100,0 141 100,0 40 100,0

 
Tabel 20. Fysisk form i forhold til mennesker på egen alder for T=0, T=4 og T=10 

 
 
 

Figur 17. Fysisk form i forhold til mennesker på egen alder for T=0 

 
Fysisk form ift. mennesker på egen alder  
N 136 
Gennemsnitsværdi T=0 3.3±0.8 
Gennemsnitsværdi T=4 3.0±0.8 
P-værdi <0.000 

 
Tabel 21. Fysisk form i forhold til mennesker på egen alder for T=0 - T=4 
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Figur 18. Fysisk form i forhold til mennesker på egen alder for T=4 

 
Fysisk form ift. mennesker på egen alder T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 39 39
Gennemsnitsværdi ± SD 3.1±0.8 vs. 3.0±0.7 3.0±0.7 vs. 3.0±0.8
P-værdi 0.15 1.00
 

Tabel 22. Fysisk form i forhold til mennesker på egen alder for T=0 – T=10 og T=4 – T=10 

 
 

Figur 19. Fysisk form i forhold til mennesker på egen alder for T=10 
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Indstilling til Motion 

 

1) Vil det være svært at dyrke motion 3 eller flere gange om ugen i 20 minutter af gangen? 

I forhold til dette spørgsmål scorer deltagerne på en skala fra 1 til 10 hvor 1 = meget svært og 10 = 

slet ikke svært. For MPR deltagerne ved T=0 viser en gennemsnitlig score et gennemsnit på 6.9. 

Resultaterne viser, at 34,5 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 65,5 % er placeret fra 6-10. Den 

største procentdel af deltagerne på 31,5 % er placeret i 10 (tabel 23). Der kunne ikke registreres 

nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 20 viser deltagergruppens indstilling til at dyr-

ke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

For MPR deltagerne ved T=4 viser en gennemsnitlig score et gennemsnit på 7.3. Resultaterne viser, 

at 30,4 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 69,6 % er placeret fra 6-10. Den største procentdel af 

deltagerne på 34.8 % er placeret i 10 (tabel 23). Tabel 24 illustrerer, at der ikke kunne registreres 

signifikant forskel i forhold til T=0. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd 

og kvinder. Figur 21 viser deltagergruppens indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen i min. 

20 minutter og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

For MPR deltagerne ved T=10 viser en gennemsnitlig score et gennemsnit på 7.3. Resultaterne vi-

ser, at 35,3 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 64,7 % er placeret fra 6-10. Den største procentdel 

af deltagerne på 38.2 % er placeret i 10 (tabel 23). Tabel 25 illustrerer, at der ikke kunne registreres 

signifikant forskel i forhold til T=0 og T=4. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på 

mænd og kvinder. Figur 22 viser deltagergruppens indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen i 

min. 20 minutter og illustrerer nedenstående procentvise fordeling.  

Generelt viser resultaterne, at MPR deltagernes oplevelse af om det vil være svært at dyrke motion i 

mere end 20 minutter af gangen 3 eller flere gange om ugen, ikke forandres. Generelt er gennem-

snittet på 7.3. ret højt taget i betragtning af, at den højeste vurdering scores ved 10. Idet gennem-

snitsværdien generelt er høj, vil det kræve en stor indsats at hæve denne yderligere.  
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Frekvens 

T=0 
Procent 

T=0 
Frekvens 

T=4 
Procent 

T=4 
Frekvens 

T=10 
Procent 

T=10 
 1 14 6,9 5 3,6 3 8,8
  2 6 3,0 3 2,2 0 0
  3 11 5,4 12 8,7 0 0
  4 12 5,9 7 5,1 2 5,9
  5 27 13,3 15 10,9 7 20,6
  6 12 5,9 4 2,9 0 0
 7 17 8,4 12 8,7 2 5,9
 8 26 12,8 16 11,6 5 14,7
 9 14 6,9 16 11,6 2 5,9
 10 64 31,5 48 34,8 13 38,2
 Total 203 100,0 138 100,0 34 100,0

 
Tabel 23. Indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=0, T=4 og T=10 

 
Figur 20. Indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=0 

 
Indstilling til motion (svært ved)  

 135 
Gennemsnitsværdi T=0 7.2±2.7 
Gennemsnitsværdi T=4 7.4±2.8 
P-værdi 0.36 

 
Tabel 24. Indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=0 – T=4 
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Figur 21. Indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=4 

 
Indstilling til motion T=0 - T=10 T=4 - T=10 

n 32 31
Gennemsnitsværdi ± SD 8.0±2.5 vs. 7.5±2.8 7.1±2.8 vs. 7.1±3.0
P-værdi <0.22 0.90

 
Tabel 25. Indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen for T=0- T=10 og T=4 – T=10 

 
 

Figur 22. Indstilling til at dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=10 
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2) Hvor overbevist er du om, at du kan dyrke motion 3 eller flere gange om ugen i mindst 20 

minutter af gangen? 

I forhold til dette spørgsmål scorer deltagerne på en skala fra 1 til 10 hvor 1 = slet ikke overbevist 

og 10 = Helt overbevist. Resultaterne for MPR gruppen ved T=0 viser, at 23 % af deltagerne er pla-

ceret i 1-5, og 77 % er placeret fra 6-10. Den største procentdel af deltagerne på 38,5 % er placeret i 

10 (tabel 26). En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 7.5. Der kunne ikke registreres nogen 

signifikant forskel på mænd og kvinder. Figur 23 viser deltagergruppens overbevisning om at kunne 

dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Resultaterne for MPR gruppen ved T=4 viser, at 24.8 % af deltagerne er placeret i 1-5 og 75.2 % er 

placeret fra 6-10. Den største procentdel af deltagerne på 42.3 % er placeret i 10 (tabel 26). En gen-

nemsnitlig score viser et gennemsnit på 7.7. Tabel 27 illustrerer, at der ikke kunne registreres signi-

fikant forskel i forhold til T=0. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og 

kvinder. Figur 24 viser deltagergruppens overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om ugen 

i min. 20 minutter og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Resultaterne for MPR gruppen ved T=10 viser, at 24.2 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 75.8 % 

er placeret fra 6-10. Den største procentdel af deltagerne på 33.3 % er placeret i 10 (tabel 26). En 

gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 7.6. Tabel 28 viser, at der ikke kunne registreres signifi-

kant forskel i forhold til T=0 og T=4. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd 

og kvinder. Figur 25 viser deltagergruppens overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om 

ugen i min. 20 minutter og illustrerer nedenstående procentvise fordeling. 

Generelt viser resultaterne, at MPR deltagernes overbevisning om at kunne dyrke motion i mere end 

20 minutter af gangen 3 eller flere gange om ugen, ikke forandres. Generelt er gennemsnittet på 7.6. 

ret højt taget i betragtning af, at den højeste vurdering scores ved 10. Idet gennemsnitsværdien ge-

nerelt er høj, vil det kræve en stor indsats at hæve denne yderligere.  
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Frekvens 

T=0 
Procent 

T=0 
Frekvens 

T=4 
Procent 

T=4 
Frekvens 

T=10 
Procent 

T=10 
 1 9 4,5 8 5,8 1 3,0
  2 6 3,0 0 0 0 0
  3 7 3,5 8 5,8 1 3,0
  4 8 4,0 6 4,4 0 0
  5 16 8,0 12 8,8 6 18,2
  6 14 7,0 7 5,1 2 6,1
 7 24 12,0 10 7,3 4 12,1
 8 25 12,5 9 6,6 5 15,2
 9 14 7,0 19 13,9 3 9,1
 10 77 38,5 58 42,3 11 33,3
 Total 200 100,0 137 100,0 33 100,0

 
Tabel 26. Overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=0 

 
Figur 23. Overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=0 

 
Overbevisning om at kunne dyrke fysisk 

aktivitet  
 

n 132 
Gennemsnitsværdi T=0 7.8±2.7 
Gennemsnitsværdi T=4 7.6±2.5 
P-værdi 0.23 

 
Tabel 27. Overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om ugen for T=0 – T=4 
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Figur 24. Overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=4 

 

 

 

 

Overbevisning om at kunne dyrke  
fysisk aktivitet 

T=0 - T=10 T=4 - T=10 

n 30 30
Gennemsnitsværdi ± SD 8.2±2.2 vs. 7.7±2.1 7.7±2.8 vs. 7.4±2.4
P-værdi 0.13 0.51
 

Tabel 28. Overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om ugen for T=0 - T=10 og T=4 -T=10 



 
 

 36

 
Figur 25. Overbevisning om at kunne dyrke motion 3 gange om ugen i min. 20 minutter for T=10 
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Self-efficacy score for MPR deltagerne 

Den samlede Self-efficacy score er fremkommet på baggrund af punkterne der omhandler deltager-

nes tro på at kunne være fysisk aktiv 3 gange om ugen i minimum 20 minutter selvom de: 1) Er 

stresset 2) Ikke føler de har tid 3) Må motionere alene 4) Ikke har adgang til træningsudstyr 5) Er 

sammen med familie og venner der ikke dyrker fysisk aktivitet 6) Det regner eller sner. Den samle-

de Self-efficacy er et mål for hvor meget deltagerne tror på at de er i stand til at være fysisk aktive i 

tilstrækkeligt omfang på trods af ovenstående faktorer. Jo højere deltagernes Self-efficacy er, jo 

større er deres tro på at de kan være fysisk aktive. 

 

Ved T=0 var den gennemsnitlige score for Self-efficacy hos MPR gruppen 18.9. Der kunne ikke 

registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Ved T=4 var MPR deltagernes gennemsnitlige score for Self-efficacy 19.8. Tabel 29 viser at der 

ikke kunne registreres signifikant forskel i forhold til T=0. Tabel 30 illustrerer at der var signifikant 

forskel på mænd og kvinder (20.3 ± 6.2 vs. 17.8 ± 5.9, p < 0.025). Dette resultat indikerer at mæn-

dene har en større tro på at det vil lykkes dem at være fysisk aktive på trods af specifikke forhold. 

Ved T=10 var den gennemsnitlige score for Self-efficacy 20.0. Tabel 31 viser at der ikke kunne 

registreres signifikant forskel i forhold til T=0 og T=4. Der var ingen signifikant forskel på mænd 

og kvinder.  

Self-efficacy  
n 101 
Gennemsnitsværdi T=0 18.9±6.4 
Gennemsnitsværdi T=4 19.8±5.9 
P-værdi 0.128 

 
Tabel 29. Samlet Self-efficacy T=0 - T=4 

 

Self-efficacy Mænd - Kvinder  
Gennemsnitsværdi Mænd (n=59) 20.3±6.2 
Gennemsnitsværdi Kvinder (n=58) 17.8±5.9 
P-værdi 0.025 

 
Tabel 30. Samlet Self-efficacy T=4 Mænd - Kvinder 
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Self-efficacy T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 20 20
Gennemsnitsværdi ± SD 20.5±6.4 vs. 21.0±6.1 20.0±6.7 vs. 19.9±6.3
P-værdi 0.52 1.00

 
Tabel 31. Samlet Self-efficacy T=0 - T=10 og T=4 – T=10 

 

Registrering af fysisk aktivitet 

De følgende punkter angiver udregnede gennemsnitlige MET værdier jf. spørgeskemaet. Jo højere 

MET score, jo mere fysisk aktive er deltagerne 

Fysisk aktivitet ”Arbejde” 

 

Ved T=0 var den gennemsnitlige score for MPR gruppen for fysisk aktivitet ”arbejde” 11.9. Der 

kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Ved T=4 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”arbejde” 12.3. Tabel 32 viser, at der ikke 

kunne registreres signifikant forskel i forhold til T=0. Der kunne ikke registreres nogen signifikant 

forskel på mænd og kvinder. 

Ved T= 10 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”arbejde” 13.2. Tabel 33 viser, at der 

var signifikant forskel i forhold til T=0 (12.2 ± 2.7 vs. 13.1 ± 2.74, p = 0.038) samt, at der ikke kun-

ne registreres nogen signifikant forskel i forhold til T=4. Der kunne ikke registreres nogen signifi-

kant forskel på mænd og kvinder. 

Generelt kan det konkluderes, at det ikke er meget sandsynligt, at deltagerne i MPR skifter arbejde 

fra T=0 til T=4 eller fra T=4 til T=10.  Derfor er det positivt, at der er signifikant forskel fra T=0 til 

T=10, idet det kan indikere, at deltagerne i MPR har fået indarbejdet mere fysisk aktivitet i forbin-

delse med deres arbejde.  

 

Fysisk Aktivitet Arbejde  
N 122 
Gennemsnitsværdi T=0 11.9±3.2 
Gennemsnitsværdi T=4 12.3±3.1 
P-værdi 0.085 

 
Tabel 32. Fysisk Aktivitet ”Arbejde” for T=0 - T=4 
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Fysisk Aktivitet Arbejde T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 37 35
Gennemsnitsværdi ± SD 12.2±2.7 vs. 13.1±2.7 13.4±3.1 vs. 13.2±2.7
P-værdi <0.038 0.661

 
Tabel 33. Fysisk Aktivitet ”Arbejde” for T=0 – T=10 og T=4 – T=10 

Fysisk aktivitet ”Motion” 

Ved T=0 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Motion” 1.6. Der kunne ikke registreres 

nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Ved T=4 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”motion” = 2.0. Tabel 34 viser, at der var 

signifikant forskel i forhold til T=0 (1.6 ± 1.1 vs. 2.0 ± 1.2, p < 0.003). Der kunne ikke registreres 

nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Ved T= 10 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Motion” 1.7. Tabel 35 viser, at der 

ikke var signifikant forskel i forhold til T=0 samt, at der ikke kunne registreres nogen signifikant 

forskel i forhold til T=4. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Generelt viser resultaterne, at der er sket en positiv forbedring fra T=0 til T=4. Dette resultat over-

rasker ikke, idet deltagerne forventes at gå fra et meget lavt fysisk aktivitetsniveau og til et højere  i 

forbindelse med træningen i MPR. At deltagerne ikke forbedrer deres fysiske aktivitet via motion 

fra T=0 til T=10 eller fra T=4 til T=10 er overraskende.  

 

Fysisk Aktivitet Motion  
n=131  
Gennemsnitsværdi T=0 1.6±1.1 
Gennemsnitsværdi T=4 2.0±1.2 
P-værdi <0.003 

 
Tabel 34. Fysisk Aktivitet ”Motion” for T=0 - T=4 

 

Fysisk Aktivitet Motion T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 38 38
Gennemsnitsværdi ± SD 1.6±1.0 vs. 1.7±1.1 2.1±1.2 vs. 1.7±1.0
P-værdi 0.97 0.09

 
Tabel 35. Fysisk Aktivitet ”Motion” for T=0 – T=10 og T=4 – T=10 
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Fysisk aktivitet ” Gang og cykling” 

Ved T=0 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Gang og Cykling” 3.1. Der kunne ikke 

registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Ved T=4 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Gang og Cykling” 3.3. Tabel 36 viser, at 

der ikke var signifikant forskel i forhold til T=0. Der kunne ikke registreres nogen signifikant for-

skel på mænd og kvinder. 

Ved T= 10 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Gang og cykling” 3.7. Tabel 37 viser, 

at der ikke var signifikant forskel i forhold til T=0 samt, at der ikke kunne registreres nogen signifi-

kant forskel i forhold til T=4. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og 

kvinder. 

Generelt kan det konkluderes, at der ikke sker en positiv udvikling i deltagerne fysiske aktivitet via 

gang og cykling.  

 

Fysisk Aktivitet Gang og Cykling  
N 128 
Gennemsnitsværdi T=0 3.1±2.8 
Gennemsnitsværdi T=4 3.3±2.8 
P-værdi 0.34 

 
Tabel 36. Fysisk Aktivitet ”Gang og cykling” for T=0 - T=4 

 

Fysisk Aktivitet Arbejde T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 38 35
Gennemsnitsværdi ± SD 3.6±3.0 vs. 3.7±2.7 3.4±2.7 vs. 3.6±2.8
P-værdi 0.92 0.61

 
Tabel 37. Fysisk Aktivitet ”Gang og cykling” for T=0 – T=10 og T=4 – T=10 
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Samlet MET score for fysisk aktivitet 

Ved T=0 var den gennemsnitlige score for Total fysisk aktivitet 40.9. Der kunne ikke registreres 

nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Ved T=4 var den gennemsnitlige score for Total fysisk aktivitet 41.8. Tabel 38 viser at der ikke var 

signifikant forskel i forhold til T=0. Tabel 39 viser at der var signifikant forskel på mænd og kvin-

der (40.9 ± 4.6 vs. 42.7 ± 5.3, p< 0.039). Dette resultat viser at de kvindelige deltagere i MPR gene-

relt lader til at være mere fysisk aktive end de mandlige deltagere.  

Ved T=10 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Total” 42.6. Tabel 40 viser at der ikke 

var signifikant forskel i forhold til T=0 samt at der ikke kunne registreres nogen signifikant forskel i 

forhold til T=4. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på mænd og kvinder. 

Generelt kan der konkluderes på disse resultater at det ikke lader til at MPR deltagernes samlede 

fysiske aktivitetsniveau stiger ved deltagelsen i MPR. Det er overraskende at det samlede aktivitets-

niveau ikke stiger fra T=0 til T=4.  

 

Fysisk Aktivitet Total  
n 109 
Gennemsnitsværdi T=0 41.1±4.9 
Gennemsnitsværdi T=4 41.6±5.0 
P-værdi 0.070 

 
Tabel 38. Fysisk Aktivitet ”Total” for T=0 - T=4 

 
Fysisk Aktivitet Total Mænd og Kvinder  
n=109  
Gennemsnitsværdi Mænd 40.9±4.6 
Gennemsnitsværdi Kvinder 42.7±5.3 
P-værdi <0.039 

 
Tabel 39. Fysisk Aktivitet ”Total” for Mænd og Kvinder 

 
 

Fysisk Aktivitet Total T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 35 32
Gennemsnitsværdi ± SD 41.8±4.3 vs. 42.6±4.1 42.6±4.8 vs. 42.6±4.2
P-værdi 0.36 0.26

 
Tabel 40. Fysisk aktivitet ”Total” for T=0 - T=10 og T=4 – T=10 
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Konklusion 

 
Hvis rapporten i sin helhed læses grundigt og tallene betragtes, er det tydeligt, at der overordnet er 

tale om en positiv udvikling for deltagerne. I forhold til deltagernes BMI kan ses en klar positiv og 

signifikant ændring. I forhold til selvvurderet helbred er der også en tydelig positiv og signifikant 

forbedring. Dette gældende for såvel det selvvurderede helbred alt i alt og sammenlignet med for et 

år siden. I forhold til deltagernes vurdering af egen fysiske form er der ligeledes en klar positiv og 

signifikant udvikling. I forhold til generel fysisk form sker der en signifikant positiv udvikling fra 

såvel T=0 til T=4 og fra T=0 til T=10. MPR deltagerne oplever ligeledes en signifikant forbedring 

af fysisk form i forhold til for 4 måneder siden. Dette resultat er vigtigt, idet det giver et klart bille-

de af, at deltagerne oplever en effekt af træningen. Netop de subjektive mål for blandt andet selv-

vurderet helbred og fysisk form har vist sig, at have betydning for individets velvære og livskvalitet. 

Betragtes resultaterne i forhold til deltagernes indstilling til motion kan der ikke registreres signifi-

kante ændringer. Dette gælder såvel opfattelsen af hvor svært, det vil være at dyrke fysisk aktivitet, 

hvor overbevist deltagerne er om, at de kan være fysisk aktive og deres samlede tro på, at de vil 

kunne være fysisk aktive på trods af specifikke forhold. 

 I forhold til selvrapporteret fysisk aktivitet viser områderne gang og cykling samt motion ingen 

signifikante ændringer hverken fra T=0 til T=4 eller fra T=0 til T=10. Området arbejde viser der-

imod en signifikant positiv udvikling fra T=0 til T=10. Denne positive udvikling kan skyldes delta-

gernes indarbejdning af fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Beregningen af disse områder hver for 

sig er dog behæftet med en del usikkerhed. Spørgeapparatet til fysisk aktivitet skal betragtes som en 

helhed. Derfor vil en opsplitning i emneområder være forbundet med usikkerhed. I analysen gøres 

dette alligevel, fordi det for projektet som helhed er relevant, at kunne drage nogle konklusioner i 

forhold til på hvilke områder deltagerne udvikler sig, og overfor hvilke, der kan sættes ekstra ind.  

Betragtes den samlede MET-score for fysisk aktivitet er det desværre ikke et helt andet billede, der 

gør sig gældende. Resultaterne viser, at MPR deltagerne hverken fra T=0 til T=4 eller fra T=0 til 

T=10 oplever signifikante forbedringer.  

Afslutningsvis kan det konkluderes, at der generelt kan ses en positiv udvikling i de centrale para-

metre for Motion på Recept i Nordjyllands Amt. Nogle områder viser signifikante forbedring efter, 

at MPR deltagerne har været i gang i 4 og 10 måneder. Andre områder af betydning viser positive 
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tendenser i forhold til udviklingen. Desværre kan der ikke ses en udvikling i forhold til et øget fy-

sisk aktivitetsniveau hos MPR deltagerne. 
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Opsummering 

 
- Køn. Fordelingen af mænd og kvinder i deltagergruppen er fordelt med 44,8 % mænd og 

54,8 % kvinder. 

 

- Alder. Gennemsnitsalderen i deltagergruppen var 59.9 år med en spredning fra 27 år til 80 

år  

 

- Skolegang. Resultaterne viser, at 61,4 % (31.9 + 29.5) af deltagergruppen har 8-9 års skole-

gang eller mindre og, at 83,8 % af deltagergruppen har 10-11 års skolegang eller mindre.  

 

- Erhvervsuddannelse. Resultaterne viser, at 62,9 % har fuldført eller er i gang med at fuld-

føre en erhvervsuddannelse og at 27,1 % ikke har. 

 

- Uddannelsesniveau. Resultaterne viser, at andelen af deltagere med ”Anden faglig uddan-

nelse” er størst med 29,4 %. Andelen af deltagere med ”Kortere videregående uddannelse” 

udgør 17,6 %, ”Mellemlang videregående uddannelse” 19,3 % og ”Lang videregående ud-

dannelse” 2,5 %. I alt udgør andelen af deltagere med ”Kort til Lang videregående uddan-

nelse” 39,4 %.  

 

- Egenindtægt. Resultaterne viser, at 51.6 % af deltagerne har en egenindtægt på under 

199.000 kr.  

 

- Husstandsindtægt. Resultaterne viser, at 39.6 % af deltagerne har en egenindtægt på under 

299.000 kr.  

 

- BMI. I forhold til BMI (Body Mass Index, bilag 1) har MPR gruppen ved T=0 (n=210) et 

gennemsnitlig BMI på 32.3 med en spredning fra 18.4 til 57.1. Ud fra de 135 deltagere der 

afleverede T=4 (n=135), har gruppen et gennemsnitlig BMI på 31.3. Der kunne registreres 

en signifikant forskel i BMI fra T=0 til T=4 (32.3±6.1 vs. 31.3±6.2 p < 0.000). Ved T=10 

har MPR gruppen et gennemsnitlig BMI på 31.2. Der kunne registreres en signifikant for-
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skel i BMI i forhold til T=0 (33.3±7.3 vs. 31.2±6.8 p < 0.004) og, at der ingen signifikante 

ændringer var i forhold til T=4.  

 

- Selvvurderet Helbred alt i alt. 41,5 % af MPR deltagerne ved T=0 vurderer deres helbred 

som mindre godt eller dårligt. 47,7 % vurderer deres helbred som godt og 10,9 % vurderer 

deres helbred som vældig godt eller fremragende. 20.4 % af MPR deltagerne ved T=4 vur-

derer deres helbred som mindre godt eller dårligt. 58.5 % vurderer deres helbred som godt 

og 21.1 % vurderer deres helbred som vældig godt eller fremragende. Der kunne registreres 

en signifikant forskel i selvvurderet helbred i forhold til T=0 (3.3±0.8 vs. 3.0±0.7 p. 0.000). 

17.9 % af MPR deltagerne ved T=10 vurderer deres helbred som mindre godt. Ingen katego-

riserer deres selvvurderede helbred som dårligt. 56.4 % vurderer deres helbred som godt og 

25.7 % vurderer deres helbred som vældig godt eller fremragende. Der kunne registreres en 

signifikant forskel i selvvurderet helbred i forhold til T=0 (3.3±0.8 vs. 2.9±0.7 p <0.000) og 

der ikke kunne registreres en signifikant forskel fra T=4 til T=10.  

 

- For et år siden. I forhold til et år siden vurderer 62,6 % af MPR deltagerne ved T=0 at de-

res helbred er ”nogenlunde det samme” som for et år siden. 22,2 % vurderer, at deres hel-

bred er ”noget dårligere” eller ”meget dårligere” og 15,3 % vurderer, at deres helbred er 

”noget bedre” eller ”meget bedre” (tabel 11).  52.5 % af MPR deltagerne ved T=4 vurderer, 

at deres helbred er ”nogenlunde det samme” som for et år siden. 5.7 % vurderer, at deres 

helbred er ”noget dårligere”. Ingen vurderer deres helbred som ”Meget dårligere” og 41.9 % 

vurderer, at deres helbred er ”noget bedre” eller ”meget bedre”.  Der kunne registreres en 

signifikant forskel i forhold til T=0 (3.0±0.7 vs. 2.6±0.7 p<0.000). 69.2 % af MPR deltager-

ne ved T=10 vurderer, at deres helbred er ”nogenlunde det samme” som for et år siden. 5.1 

% vurderer, at deres helbred er ”noget dårligere”. Ingen vurderer deres helbred som ”Meget 

dårligere” og 25.6 % vurderer, at deres helbred er ”noget bedre” eller ”meget bedre”.  Der 

kunne registreres en signifikant forskel i forhold til T=0 (3.1±0.7 vs. 2.7±0.6 p. 0.008) og 

der kunne ikke registreres en signifikant forskel fra T=4 til T=10.  

 

- Nuværende Fysiske form. 41,6 % af MPR deltagerne ved T=0 vurderer, at deres fysiske 

form er ”nogenlunde”. 9.6 % vurderer, at deres fysiske form er ”Virkelig god” eller ”god” 
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og 48.8 % vurderer, at deres fysiske form er ”mindre god” eller ”dårlig”. 44.4 % af MPR 

deltagerne ved T=4 vurderer, at deres fysiske form er ”nogenlunde”. 31.7 % vurderer, at de-

res fysiske form er ”Virkelig god” eller ”god” og 23.9 % vurderer, at deres fysiske form er 

”mindre god” eller ”dårlig”.  Der kunne registreres en signifikant forskel i forhold til T=0 

(3.4±0.9 vs. 3.0±0.9 p. 0.000). 52.5 % af MPR deltagerne ved T=10 vurderer, at deres fysi-

ske form er ”nogenlunde”. 30 % vurderer, at deres fysiske form er ”Virkelig god” eller 

”god” og 17.5 % vurderer, at deres fysiske form er ”mindre god” eller ”dårlig”.  Der kunne 

registreres en signifikant forbedring i forhold til T=0 (3.4±0.8 vs. 2.9±0.8 p. 0.003) og der 

kunne ikke registreres en signifikant forskel på T=4 til T=10.  

 

- Nuværende fysiske form i forhold til for 4 mdr. siden. 66,3 % af MPR deltagerne ved 

T=0 vurderer, at deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 21,3 % vurderer, at deres 

fysiske form er ”Meget bedre” eller ”Noget bedre” og 12,4 % vurderer, at deres fysiske form 

er ”noget dårligere” eller ”meget dårligere”.  39 % af MPR deltagerne ved T=4 vurderer, at 

deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 56.7 % vurderer, at deres fysiske form er 

”Meget bedre” eller ”Noget bedre” og 4.3 % vurderer, at deres fysiske form er ”noget dårli-

gere”. Ingen vurderer deres helbred som ”meget dårligere”.  Der kunne registreres en signi-

fikant forbedring i forhold til T=0 (2.8±0.7 vs. 2.4±0.8 p. 0.000). 64.1 % af MPR deltagerne 

ved T=10 vurderer, at deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 25.6 % vurderer, at 

deres fysiske form er ”Meget bedre” eller ”Noget bedre” og 10.3 % vurderer, at deres fysi-

ske form er ”noget dårligere”. Ingen vurderer deres helbred som ”meget dårligere”.  Der 

kunne ikke registreres en signifikant forskel i forhold til T=0. Til gengæld kunne der regi-

streres en signifikant forskel fra T=4 til T=10 (2.4±0.7 vs. 2.9±0.6 p. 0.002). 

  

- Fysisk form i forhold til mennesker på egen alder. 46,3 % af MPR deltagerne ved T=0 

vurderer, at deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 12,4 % vurderer, at deres fysi-

ske form er ”Meget bedre” eller ”Noget bedre” og 41,3 % vurderer, at deres fysiske form er 

”noget dårligere” eller ”meget dårligere”.  46.8 % af MPR deltagerne vurderer ved T=4, at 

deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 28.4 % vurderer, at deres fysiske form er 

”Meget bedre” eller ”Noget bedre” og 24.9 % vurderer, at deres fysiske form er ”noget dår-

ligere” eller ”meget dårligere” (tabel 20).  Der kunne registreres en signifikant forskel i for-
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hold til T=0 (3.3±0.8 vs. 3.0±0.8 p. 0.000). 60 % af MPR deltagerne vurderer ved T=10, at 

deres fysiske form er ”nogenlunde den samme”. 22.5 % vurderer, at deres fysiske form er 

”Noget bedre”. Ingen vurderer, at deres fysiske form er ”Meget bedre”. 17.5 % vurderer, at 

deres fysiske form er ”noget dårligere” eller ”meget dårligere”.  Der kunne ikke registreres 

signifikant forskel i forhold til T=0 og T=4.  

 

- Vil det være svært at dyrke motion 3 eller flere gange om ugen i 20 minutter af gan-

gen? I forhold til dette spørgsmål scorer deltagerne på en skala fra 1 til 10 hvor 1 = meget 

svært og 10 = slet ikke svært. For MPR deltagerne ved T=0 viser en gennemsnitlig score et 

gennemsnit på 6.9. Resultaterne viser, at 34,5 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 65,5 % er 

placeret fra 6-10. Den største procentdel af deltagerne på 31,5 % er placeret i 10 (tabel 23). 

For MPR deltagerne ved T=4 viser en gennemsnitlig score et gennemsnit på 7.3. Resultater-

ne viser, at 30,4 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 69,6 % er placeret fra 6-10. Den største 

procentdel af deltagerne på 34.8 % er placeret i 10. Der kunne ikke registreres signifikant 

forskel i forhold til T=0. For MPR deltagerne ved T=10 viser en gennemsnitlig score et gen-

nemsnit på 7.3. Resultaterne viser, at 35,3 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 64,7 % er 

placeret fra 6-10. Den største procentdel af deltagerne på 38.2 % er placeret i 10. Der kunne 

ikke registreres signifikant forskel i forhold til T=0 og T=4.  

 

- Hvor overbevist er du om, at du kan dyrke motion 3 eller flere gange om ugen i mindst 

20 minutter af gangen? I forhold til dette spørgsmål scorer deltagerne på en skala fra 1 til 

10 hvor 1 = slet ikke overbevist og 10 = Helt overbevist. Resultaterne for MPR gruppen ved 

T=0 viser, at 23 % af deltagerne er placeret i 1-5, og 77 % er placeret fra 6-10. Den største 

procentdel af deltagerne på 38,5 % er placeret i 10. En gennemsnitlig score viser et gennem-

snit på 7.5. Resultaterne for MPR gruppen ved T=4 viser, at 24.8 % af deltagerne er placeret 

i 1-5 og 75.2 % er placeret fra 6-10. Den største procentdel af deltagerne på 42.3 % er place-

ret i 10. En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 7.7. Der kunne ikke registreres signi-

fikant forskel i forhold til T=0. Der kunne ikke registreres nogen signifikant forskel på 

mænd og kvinder. Resultaterne for MPR gruppen ved T=10 viser, at 24.2 % af deltagerne er 

placeret i 1-5, og 75.8 % er placeret fra 6-10. Den største procentdel af deltagerne på 33.3 % 
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er placeret i 10 (tabel 26). En gennemsnitlig score viser et gennemsnit på 7.6. Der kunne ik-

ke registreres signifikant forskel i forhold til T=0 og T=4.  

 

- Self-efficacy score for MPR deltagerne. Ved T=0 var den gennemsnitlige score for Self-

efficacy hos MPR gruppen 18.9. Ved T=4 var MPR deltagernes gennemsnitlige score for 

Self-efficacy 19.8. Der kunne ikke registreres signifikant forskel i forhold til T=0. Der var 

signifikant forskel på mænd og kvinder (20.3 ± 6.2 vs. 17.8 ± 5.9, p < 0.025). Ved T=10 var 

den gennemsnitlige score for Self-efficacy 20.0. Der kunne ikke registreres signifikant for-

skel i forhold til T=0 og T=4.  

 

- Fysisk aktivitet ”arbejde”. Ved T=0 var den gennemsnitlige score for MPR gruppen for 

fysisk aktivitet ”arbejde” 11.9. Ved T=4 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet 

”arbejde” 12.3. Der kunne ikke registreres signifikant forskel i forhold til T=0. Ved T= 10 

var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”arbejde” 13.2. Der var signifikant forskel i 

forhold til T=0 (12.2 ± 2.7 vs. 13.1 ± 2.74, p = 0.038). Der kunne ikke registreres nogen sig-

nifikant forskel i forhold til T=4.  

 

- Fysisk aktivitet ” Gang og cykling”. Ved T=0 var den gennemsnitlige score for fysisk ak-

tivitet ”Gang og Cykling” 3.1. Ved T=4 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet 

”Gang og Cykling” 3.3. Der var ikke signifikant forskel i forhold til T=0. Ved T= 10 var den 

gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Gang og cykling” 3.7. Der var ikke signifikant 

forskel i forhold til T=0 samt T=4.  

 

- Fysisk aktivitet ”Motion”. Ved T=0 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Mo-

tion” 1.6. Ved T=4 var den gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”motion” = 2.0. Der var 

signifikant forskel i forhold til T=0 (1.6 ± 1.1 vs. 2.0 ± 1.2, p < 0.003). Ved T= 10 var den 

gennemsnitlige score for fysisk aktivitet ”Motion” 1.7. Der var ikke signifikant forskel i for-

hold til T=0 samt T= 4  
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- Samlet MET score for fysisk aktivitet. Ved T=0 var den gennemsnitlige score for Total 

fysisk aktivitet 40.9. Ved T=4 var den gennemsnitlige score for Total fysisk aktivitet 41.8. 

Der var ikke signifikant forskel i forhold til T=0. Der var signifikant forskel på mænd og 

kvinder (40.9 ± 4.6 vs. 42.7 ± 5.3, p< 0.039). Ved T=10 var den gennemsnitlige score for 

fysisk aktivitet ”Total” 42.6. Der var ikke signifikant forskel i forhold til T=0 samt T=4. 
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Bilag 1. Signaturforklaring 

 
Body Mass Index: Er et mål for antal kilo i forhold til højde. BMI måles i (kg 

/ (højde2). Højden måles i cm. I forhold til fedme skaleres 

såleded: 25-30 = Overvægt. 30-35 = Fedme og 35 - ? = 

svær fedme. 

 

Mean: Gennemsnitsberegning 

 

 

Medicinsk Teknologi Vurdering:  Er en videnskabelig helhedsorienteret tværfaglig analyse af 

et bestemt område. Typisk indeholder en MTV-

undersøgelse en analyse af teknologien (i MPR er teknolo-

gien = træningen), økonomien, organisationen og deltage-

ren.   

 

 

 

Wilcoxon Rang Sum test:  Er en statistisk analysemetode til sammenligning af data, 

der ikke forventes at være normalfordelte (Altman D.G., 

1999) 
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Bilag 2. Signifikansskema 

 
 BMI T=0 – T=4 T=0 - T=10 T=4 - T=10 
n 135 38 36
Gennemsnitsværdi± SD 32.3±6.1 vs. 31.3±6.2 33.3±7.3 vs. 31.2±6.8 32.6±6.0 vs. 31.5±6.8
P-værdi <0.000 <0.004 0.31
 
Selvvurderet helbred 

n 137 39 39
Gennemsnitsværdi± SD 3.3±0.8 vs. 3.0±0.7 3.3±0.8 vs. 2.9±0.7 3.0±0.7 vs. 2.9±0.7
P-værdi <0.000 <0.000 0.218
 
Selvvurderet helbred 
sammenlignet med for 
et år siden 
n 136 39 39
Gennemsnitsværdi± SD 3.0±0.7 vs. 2.6±0.7 3.1±0.7 vs. 2.7±0.6 2.8±0.6 vs. 2.7±0.6
P-værdi <0.000 <0.008 1.0
 
Nuværende Fysiske 
form 
n 136 40 39
Gennemsnitsværdi± SD 3.4±0.9 vs. 3.0±0.9 3.4±0.8 vs. 2.9±0.8 3.1±0.9 vs. 2.9±0.8
P-værdi <0.000 <0.003 0.326
 
Fysisk form ift. for 4 
mdr. siden 
n 137 38 37
Gennemsnitsværdi± SD 2.8±0.7 vs. 2.4±0.8 2.9±0.7 vs. 2.8±0.7 2.4±0.7 vs. 2.9±0.6
P-værdi <0.000 0.74 <0.002
 
Fysisk form ift. men-
nesker på egen alder 
n 136 39 39
Gennemsnitsværdi± SD 3.3±0.8 vs. 3.0±0.8 3.1±0.8 vs. 3.0±0.7 3.0±0.7 vs. 3.0±0.8
P-værdi <0.000 0.15 1.00
 
Indstilling til motion 
(svært ved) 
n 135 32 31
Gennemsnitsværdi± SD 7.2±2.7 vs. 7.4±2.8 8.0±2.5 vs. 7.5±2.8 7.1±2.8 vs. 7.1±3.0
P-værdi 0.36 <0.22 0.90
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Overbevisning om at 
kunne dyrke fysisk 
aktivitet 

T=0 – T=4 T=0 - T=10 T=4 - T=10 

n 132 30 30
Gennemsnitsværdi± SD 7.8±2.7 vs. 7.6±2.5 8.2±2.2 vs. 7.7±2.1 7.7±2.8 vs. 7.4±2.4
P-værdi 0.23 0.13 0.51
 
Self-efficacy 
n 101 20 20
Gennemsnitsværdi± SD 18.9±6.4 vs. 19.8±5.9 20.5±6.4 vs. 21.0±6.1 20.0±6.7 vs. 19.9±6.3
P-værdi 0.128 0.52 1.00
 
Fysisk Aktivitet Ar-
bejde 
n 122 37 35
Gennemsnitsværdi± SD 11.9±3.2 vs. 12.3±3.1 12.2±2.7 vs. 13.1±2.7 13.4±3.1 vs. 13.2±2.7
P-værdi 0.085 <0.038 0.661
 
Fysisk Aktivitet Moti-
on 
n 131 38 38
Gennemsnitsværdi± SD 1.6±1.1 vs. 2.0±1.2 1.6±1.0 vs. 1.7±1.1 2.1±1.2 vs. 1.7±1.0
P-værdi <0.003 0.97 0.09
 
Fysisk Aktivitet Gang 
og Cykling 
n 128 38 35
Gennemsnitsværdi± SD 3.1±2.8 vs. 3.3±2.8 3.6±3.0 vs. 3.7±2.7 3.4±2.7 vs. 3.6±2.8
P-værdi 0.34 0.92 0.61
 
Fysisk Aktivitet Total 
n 109 35 32
Gennemsnitsværdi± SD 41.1±4.9 vs. 41.6±5.0 41.8±4.3 vs. 42.6±4.1 42.6±4.8 vs. 42.6±4.2
P-værdi 0.07 0.36 0.26

 
 


