
73 ÅR ER INGEN ALDER LENGER Kjellrun 
Skjerve er kanskje mer aktiv enn noen gang 
etter at hun ble pensjonist. Nå har hun tid til 
å dyrke friluftsliv og frivillig arbeid.
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Eldre blir stadig mer 
selvhjulpne og fysisk aktive

HOLMBERG Aunsmo er kommuneoverlege 
i Innherred Samkommune. Sammen med 
professor Jostein Holmen ved NTNU pu-
bliserte hun nylig en studie i Tidsskrift for 
Norsk legeforening med tittelen: ”Er eldre 
HUNT-deltakere friskere enn før?” 

– Vi ser at de eldre blir stadig sprekere. 
Det er et positivt, men kanskje ikke så over-
raskende funn, sier Holmberg Aunsmo, som 
jobbet som fastlege i Levanger kommune i 
mange år, før hun ble kommuneoverlege i 
2011 og begynte å jobbe mer systemrettet. 
Mange av diskusjonene hun har hatt på i 
jobb de siste åra har dreid seg om problem-
stillinger rundt eldre. Dette ble kimen til at 
kommuneoverlegen nå kan kalle seg forsker.

– Det er interessant å finne ut mer om 
hvilke utfordringer som vil komme på eldre-
feltet fremover. Og da Jostein Holmen, pro-
fessor ved Institutt for samfunnsmedisin og 
sykepleie, NTNU, fortalte meg at de hadde 
mye data på eldre fra HUNT-undersøkelse-
ne som det ennå ikke var forsket på, fikk jeg 
lyst til å gå i gang. Det endte med at Jostein 
og jeg gikk sammen om prosjektet, sier hun.

I studien sammenlignet forskerne data 
som var kommet frem i HUNT 1 (1984-86), 
HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). 

Hovedfunnene
• Deltagerne i HUNT3 (2006 – 08) som 

var 70 år og eldre hadde bedre subjek-
tiv helse og fungerte bedre i dagliglivet 
enn deltagerne i HUNT1 (1984 – 86) og 
HUNT2 (1995 – 97). 

• Egenrapportert fysisk aktivitet økte fra 
HUNT 1 til HUNT3.

• Bruken av hjemmehjelp minsket fra 

HUNT2 til HUNT3.
• Bruken av sykehjem og hjemmesyke-

pleie var uendret. Bruken av allmenn-
lege økte for hver periode. Mens bruk 
av poliklinikk økte kraftig fra HUNT1 
til HUNT2.

Aktiv hele livet
Kjellrun Skjerve (73) fra Skogn i Nord-
Trøndelag har vært aktiv så lenge hun kan 
huske. Og hun ser ingen grunn til at det skal 
slutte, selv om hun har kommet opp i åra. 

– Jeg er så heldig at jeg får være frisk, sier 
Skjerve, som har planer om å dra opp til ei 
skihytte på noe dugnadsarbeid når intervju-
et med Fysioterapeuten er ferdig. Det står en 
vedstabel der og venter på henne.  

– Det beste er å få være frisk, å stå opp 
hver morgen, uten å ha vondt noe sted. Å 
gjøre en innsats. Og å få være sammen med 
barnebarna og være ut i naturen!

Det siste betyr ekstra mye for Skjerve. 
– Om en dag starter litt grått, om man har 

bekymringer eller andre ting, så faller mye 
på plass når man kommer seg ut. Jeg går tu-
rer hver dag, mest ute i terrenget. 

Styrkeøvelser og sånt noe holder hun 
ikke på med.

– Et treningsstudio har jeg aldri satt mine 
ben i. Jeg tror at jeg får den fysiske aktivi-
teten jeg trenger gjennom turer, dugnads-
arbeid og lignende, sier Skjerve, som sitter 
i styringsgruppa for Veteranene, ei gruppe 
eldre i Nord-Trøndelag som er på tur jevnlig 
gjennom året. For øvrig er hun turleder i tu-
ristforeningen (DNT), og organiserer turer 
med en gjeng yngre og eldre på hjemstedet 
Skogn.

Glad for å delta i HUNT
Vedhogginga hun skal i gang med i dag, er 
for skigruppa i idrettslaget. 

– Jeg er veldig glad i å hogge ved, og for 
at overarmen min, som jeg brakk for et par 
år siden, ble helt bra igjen. Da var det kjekt 
å ha fysioterapeuter. Hjelpen de ga meg var 
veldig viktig, understreker hun. 

Skjerve legger til at hun føler seg svært 
heldig. Armbruddet og et fingerbrudd er vel 
de eneste helseplagene hun har hatt gjen-
nom livet. 

– Men så har det kanskje hjulpet at jeg 
har vært aktiv selv. Jeg tror vi er skapt for 
å være i bevegelse, og har alltid erfart at det 
har hjulpet meg å bare fortsette å være i vi-
gør, når noe har stått på, sier hun.

Alle innbyggere i Nord-Trøndelag får til-
bud om å være med i HUNT, og Skjerve er 
en av dem som har takket ja. 

–Jeg har deltatt i alle rundene med 
HUNT-forskning, og er glad for å kunne 
bidra.

– Det er viktig å finne ut hvordan helsen 
vår utvikler seg med åra. Og så er det fint 
å få en gratis legesjekk. HUNT-undersøkel-
sene innebærer jo at du får sjekket hørsel, 
balanse, hukommelse og andre ting, helt 
vederlagsfritt.

– Eldre har tatt til seg budskapet
Skjerve kjenner seg igjen i resultatene fra 
forskningen til Ragnhild Holmberg Auns-
mo og Jostein Holmen.

– Det er flere og flere spreke eldre rundt 
omkring. En grunn er nok at stadig flere har 
tatt til seg budskapet man hører veldig man-
ge steder, om at det er lurt å være i aktivitet. 

HUNT-forskning tyder på at en ny generasjon eldre er i ferd med å vokse frem. 
– Vi ser at de blir sprekere og mer selvhjulpne for hver forskningsrunde, sier 
forsker Ragnhild Holmberg Aunsmo.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no
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Hun ser at mange er aktive på egen hånd, 
eller de er med på organisert aktivitet. 

– Det er mye det går an å være med på, 
kanskje mer enn folk tror. Ulike foreninger 
som diabetesforbundet og LHL har grupper 
mange steder. Likeså pensjonistforeninger, 
idrettslag og kommunale tilbud. Det er gull 
verdt for den som er med, sier hun. Men så 
har man alltids dem som ikke kommer seg 
opp fra godstolen hjemme.  

Selv pensjonerte 73-åringen seg i en alder 
av 62. Hun betegner tiden siden som fantas-
tisk.

– Jeg setter stor pris på å få gjøre det jeg 
har lyst til uten å ha tidsfrister å forholde 
meg til. De første åra var jeg hyttevakt på 
DNT-hytter i Tafjord-fjella, til dels sammen 
med ei venninne, til dels alene. Jeg har all-
tid gått mye ut i naturen og følte behov for 
å prøve et nytt fjellområde, etter å ha vanket 
mye i naturen her i Nord-Trøndelag.

Skjerve er på tur så å si hver dag, ofte 
alene. 

– Jeg har med meg matpakke og svartkjel, 
tenner bål og koker kaffe. Da er livet herlig. 
Det kan være turer på bare noen kilometer, 
eller opptil to mil. Ofte bruker jeg hele da-
gen.

– Viktig å satse på det sosiale
Også i yrkeslivet har Skjerve opplevd hvor 
viktig det er å være fysisk aktiv. 

– Jeg jobbet som helsesøster i mange år i 
Levanger kommune, før jeg tok utdanning 
som psykiatrisk sykepleier. Da etablerte vi 
ei friluftsgruppe for personer med psykiske 
plager. De var på tur hver uke, uansett vær, 
og det var tydelig at det gjorde deltakerne 
godt å være med, sier hun.

Når det gjelder de som har vanskelig for 
å komme seg i aktivitet, tror ikke Skjerve det 
hjelper noe særlig med oppfordringer om å 
begynne å mosjonere. 

– Det jeg tror virkelig kan hjelpe, er at 
noen kommer til dem og tar dem med ut! 
Mange er avhengig av selskap for å få det til. 
Og kanskje skulle kommunehelsetjenesten 
satset enda mer på akkurat slike tiltak. Da 

kunne man kanskje sett en enda større hel-
segevinst? 

 
Endret virkelighetsoppfatning
– Når vi går rundt i Levanger, ser vi mange 
eldre som Kjellrun, sier Holmberg Aunsmo.

– Og man tenker at det man ser der, gjen-
speiler resultatene i undersøkelsen. Samtidig 
ligger det et lite usikkerhetsmoment i resul-

• Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling 
av helseopplysninger om en befolkning. 

• Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, 
HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). 
HUNT 4 ble kjørt i gang i september 2017, avsluttes i februar 
2019.

• Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte 
helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente fors-
kningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette 
gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk 
materiale, også i internasjonal sammenheng.

• Data fra HUNT brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor 

flere fagområder knyttet til sykdom og helse. 
• Mange HUNT-prosjekter omhandler de største helseutfordrin-

gene i befolkningen, både i dag og i nær framtid.
• Eksempler på fagområder det forskes på er: Kreft, hjerte- og kar-

sykdommer, demens, fedme, psykiske plager, diabetes, muskel- og 
skjelettplager, lunge- og luftveissykdommer, allergi, rusproblemer, 
søvnvansker, hodepine, ungdomshelse, økningen i antall uføre-
trygdede og økt bruk av medikamenter.

• HUNT forskningssenter koordinerer all HUNT-forskning, og har 
stått i spissen for planlegging og gjennomføring av både HUNT1, 
HUNT2 og HUNT3.

KILDE: ntnu.no

Om HUNT

FORSKER FOR FØRSTE GANG Nysgjerrigheten gjorde Ragnhild Holmberg Aunsmo til forsker. – Det er 
artig og spennende å bidra til ny forskning om eldre og helse, sier hun. 
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tatene. Studiedeltagelsen har sunket fra 83,4 
prosent i HUNT1 til 54,6 prosent i HUNT 3. 
Uansett tror vi at svarene vi fant indikerer at 
det er stadig flere spreke eldre.

Det kan også hende at noen deltakere 
svarte annerledes på spørsmålene om akti-
vitet på 80-tallet, enn de gjorde 20 år senere. 

– HUNT1 ble gjennomført i en annen 
tid. Mange gamle mennesker på åttitallet 
tenkte kanskje mer på hvordan de kunne 
spare krefter enn å bruke krefter. Kanskje 
måtte de bruke kreftene de hadde på aktivi-
teter som å bære inn ved og lignende. Og de 
var ganske aktive, uten at de anmerket det 
i undersøkelsen, fordi de anså det som den 
daglige tralten.

Kommuneoverlegen tror at både helse-
personell, myndigheter og media har bidratt 
til at holdningene til fysisk aktivitet har en-
dret seg de siste tiåra. 

– Det har også hjulpet at vi også fått vi-
tenskapelige bevis på at fysisk aktivitet er 
godt for en. For eksempel at en 80-åring kan 
bedre formen sin betraktelig ved å mye å be-
gynne med fysisk aktivitet. Det har nok vært 
en tankevekker for mange, sier hun.

Å gå turer har blitt en vanlig del av hver-
dagen, på en helt annen måte enn det var for 
30 år siden. Virkelighetsoppfatningen vår 
er endret. Og det påvirker helsa. Holmberg 
Aunsmo er opptatt av å signalisere at alle 
monner drar. Man trenger ikke fancy utstyr 
og pulsklokke.

– Jeg er glad for budskapet om at 30 mi-
nutter fem ganger i uka er godt nok. Det 
hjelper så utrolig mye å bare være litt aktiv. 
Folk trenger ikke løpe, men være i bevegelse.

Gikk ikke så ofte til legen før
I undersøkelsen fant Holmberg Aunsmo og 
Holmen at bruken av fastlege har økt gjen-
nom de tre HUNT-undersøkelsene. Hva kan 
det skyldes?

– En grunn kan være fastlegeordningen, 
som kom i 2001. Det ble vanlig å gå oftere 
til legen etter det. Også tall fra HELFO vi-
ser dette, sier Holmberg Aunsmo. Hun tror 
folks holdning til plager har endret seg. 

– Før gikk man til legen når noe var galt. 
Nå går man til legen når man lurer på om 
noe er galt. Det er et annet fokus på sykdom 
og friskhet enn det var før. Vi har jo en del 
tilstander som kan behandles slik at konse-
kvenser forebygges; høyt kolesterol og blod-
trykk, for eksempel. Og det er viktig å finne 
eventuelle ondartede tilstander tidlig, gjerne 
før de gir symptomer, sier hun.

Legen tenker også at det er et annet fokus 
på hva man skal gjøre noe med. Før tenkte 
man kanskje at tiden ville lege plagene. 

Kjellrun Skjerve kjenner seg igjen i den 
beskrivelsen: 

– Før i tiden brukte vi hverandre mer, 
og visste ofte hva som feilte oss når det var 
noe. Vi hadde storfamilien å støtte oss på, og 
brukte de remediene vi hadde. Og ofte gikk 
jo plagene over av seg selv. I dag går mange 
til legen med en gang de kjenner på noe. 

Radikal nedgang i liggetid
Samtidig som eldre blir stadig friskere og 
oppsøker fastlegen mer, har også bruken 
av poliklinikk økt markant fra HUNT1 til 
HUNT2. Siden har det holdt seg stabilt. 
Holmberg Aunsmo tror man vil se et videre 
hopp, når tallene fra HUNT4 er klare. 

– Som kommuneoverlege ser jeg ikke 
bare positivt på dette. Etter samhandlingsre-
formen i 2012, er liggetiden inne på sykehus 
redusert radikalt, og jeg tenker at dette kan-
skje har gått for langt. Siden 2012 har vi sett 
økt dødelighet for de eldste og sykeste, og 
flere reinnleggelser. Det er ikke bra å ligge på 
sykehus for lenge. Tilfriskningen skjer for-
test når folk er i sitt naturlige element. Men 
det er noe annet med de som er så syke at de 
trenger tid for å få avklart tilstanden. Mange 

av de sykeste eldre sendes i dag for fort hjem 
til kommunen de bor i, understreker hun.  

Innsats hele livet
Levealder ble ikke undersøkt spesifikt i 
denne studien, men Holmberg Aunsmo er 
uansett opptatt av dette i jobbhverdagen sin.  

– Vi vet at levealderen stiger, men også at 
dette varierer veldig mellom ulike grupper 
i samfunnet. Både HUNT-forskning og un-
dersøkelser i andre deler av verden viser at 
den positive helseutviklingen først og fremst 
skjer i grupper med høy sosialøkonomisk 
status. Dette er et varselsignal, og den aller 
største samfunnsmedisinske utfordringen vi 
står overfor. Vi ser det i Levanger også.

Hun understreker derfor betydningen av 
innsats tidlig i livet.

– Som forsker har jeg nå konsentrert meg 
om de eldre, men som kommuneoverlege 
har jeg ansvar for alle aldre. Og det viktigste 
vi kan gjøre er å forhindre barnefattigdom. 
En god barndom varer livet ut!

Ragnhild Holmberg Aunsmo beskriver 
forskningen så langt som en spennende 
reise. Arbeidet har vekket interessen for å 
jobbe mer med dette temaet. 

– Når HUNT4 er klar, blir det nok veldig 
fristende å lage en ny studie. n

BRENNE jobber ved Skogn Fysio og Ma-
nuellterapi DA. Han var ferdig utdannet 
fysioterapeut I 1979, og ble spesialist i 
manuellterapi i 2002. Han har også ut-
danning i ultralyddiagnostikk av muskel 
og skjelettplager.

– Jeg har ikke noen statistikk å vise til, 
så dette blir litt synsing. Men sett over en 
periode på 30 år, tror jeg eldre over 70 
år har blitt mer opptatt av egen helse og 
å holde seg i form. Tidligere var det mer 
hverdagsaktivitet, sier Brenne.

Han ser at det er markert flere eldre 
som ønsker opplegg for egentrening og 
egenaktivitet nå enn før. 

– Det har særlig vært en endring her 
de siste 10–15 åra. De etterspør dette for å 

bedre formen, stadfester Brenne.
For øvrig merker han langt mindre et-

terspørsel etter oppfølging i hjemmet enn 
for 20-30 år siden. 

– Dette kan skyldes at det har blitt 
flere fastlønnede fysioterapeuter som tar 
denne oppgaven, eller at de eldre raskere 
oppsøker hjelp og/eller er i bedre form, 
sier Brenne.

Han opplever ellers at det er blant de 
eldre, som ellers i befolkningen, er et 
økende ønske om å få hjelp til å fikse li-
delser og plager som man får.  

– Dette har resultert i økende henvis-
ninger til billeddiagnostikk og poliklinisk 
undersøkelse og behandling på sykehu-
sene, sier Brenne. n

– Det har vært en klar endring
-Tidligere var det nok mer hverdagsaktivitet. Men nå er de eldre 
ute etter mer og spesifikk aktivitet for å bedre helse og form, 
sier manuellterapeut Vidar Brenne.


