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Til	styret	i	Virke	Trening	

	
Kompetanseutvalget	som	ble	nedsatt	av	Virke	Trening	den	19.	november	2015	legger	med	dette	fram	sin	
rapport	for	styret	i	Virke	Trening.		
	
	

Oslo,	14.	oktober	2016	
	
	
	

Anne	Thidemann		 Espen	Tønnessen		 Jan	Morten	Pettersen	 								Atle	Arntzen	
	
	
Sekretariat		 	 	 	 	 	 	 	 									Johanna	Ellefsen	Rostad	
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1.	Utvalgets	innledning		
	

Et	kompetanseløft	i	treningssenterbransjen		
Økt	krav	til	formell	kompetanse	er	et	utviklingstrekk	som	preger	de	fleste	bransjer.	Kompetanseprosjektet	og	
målet	om	økt	profesjonalisering	av	treningssenterbransjen	kan	derfor	betraktes	som	et	svar	på	den	generelle	
samfunnsutviklingen	og	det	kunnskapssamfunnet	vi	lever	i.	Noen	forhold	ved	treningsbransjen	har	imidlertid	
ytterligere	aktualisert	arbeidet	med	Kompetanseprosjektet.		

Siden	tidlig	på	1990-tallet	har	treningssentrene	etablert	seg	som	en	stadig	viktigere	arena	for	fysisk	aktivitet	
blant	det	norske	folk.	I	Meld.	St.	19	(2014-2015)	«Folkehelsemeldingen.	Mestring	og	muligheter»	peker	
myndighetene	på	treningssenterbransjen	som	en	viktig	aktør	i	folkehelsearbeidet,	gjennom	å	tilrettelegge	for	og	
fremme	fysisk	aktivitet	i	befolkningen.		

I	dag	er	treningssentrene	den	største	arenaen	for	fysisk	aktivitet	blant	voksne.	Tall	fra	Ipsos	MMI	2015-2016	
(tidligere	Norsk	Monitor)	bekrefter	en	stabil	vekst	i	befolkningens	bruk	av	treningssenter	som	arena	for	fysisk	
aktivitet.	Etter	flere	tiår	med	kontinuerlig	vekst,	kan	imidlertid	tallene	for	2015	tyde	på	at	treningssenterbransjen	
møter	en	utflating	hva	gjelder	oppslutningen	i	befolkningen.	For	å	unngå	at	denne	nedgangen	utvikler	seg	til	et	
negativt	trendbrudd,	er	det	avgjørende	at	treningssenterbransjen	evner	å	møte	denne	utviklingen	med	riktige	
tiltak.	Bedre	og	riktig	kompetanse	blant	trenere	og	sentrale	fagpersoner	i	bransjen	anses	som	en	suksessfaktor	
både	for	å	sikre	bærekraften	til	bransjen	og	for	å	videreutvikle	vår	rolle	i	folkehelsearbeidet	–	generelt	og	som	
tilbyder	til	det	offentlige	helsevesenet	innenfor	egnede	fagområder.		

I	løpet	av	det	siste	tiåret	har	vi	sett	en	økning	i	etterspørselen	etter	treningsfaglig	veiledning	blant	medlemmene	
på	treningssenter.	Etterspørselen	er	størst	i	de	større	byene	og	drevet	fram	at	kjedene	i	bransjen.	Den	økte	
etterspørselen	etter	personlig	treningsoppfølging	kan	være	et	uttrykk	for	at	stadig	flere	som	trener	ønsker	seg	
noe	mer	av	sitt	senter	utover	gode	treningsfasiliteter.	En	grunnleggende	formalkompetanse	blant	sentrale	
fagpersoner	ved	senteret	er	vår	trygghet	for	at	vi	møter	de	som	trener	på	treningssentre	med	kvalitet	i	
veiledningen.		

Kortere	praksisrettede	kurs	har	i	mange	år	vært	det	sentrale	verktøyet	for	å	sikre	kompetansehevingen	i	
bransjen.	Senere	har	vi	også	sett	en	tilvekst	av	utdanningstilbud.	Erkjennelsen	er	imidlertid	at	bransjen	i	
varierende	grad	vært	involvert	i	denne	utviklingen,	med	de	følger	at	gjeldende	utdanningstilbud	i	varierende	
grad	møter	bransjens	behov.	Flere	aktører	i	bransjen	har	svart	på	dette	med	å	utvikle	egne	kurstilbud.	I	sum	har	
dette	ført	til	at	vi	i	dag	har	et	nokså	fragmentert	utdannings-	og	kurstilbud.		
	
Gjennom	Kompetanseprosjektet	ønsker	Virke	Trenings	medlemmer	i	større	grad	å	legge	premissene	for	innhold,	
omfang	og	kvalitet	i	utdanningstilbudet	for	sentrale	fagpersoner	i	og	til	bransjen.	Det	er	ønskelig	å	selv	ha	en	
hånd	på	rattet	gjennom	å	definere	bransjens	behov	for	å	sikre	et	godt	grunnlag	for	den	ønskede	
profesjonaliseringen	av	treningssenterbransjen.	
	
I	denne	rapporten	redegjør	Kompetanseutvalget	for	sine	anbefalinger	til	innhold	og	omfang	i	en	utdanning	som	
møter	treningssenterbransjens	behov.	Utvalget	mener	dette	utdanningsnivået	bør	gjøres	til	en	bransjestandard,	
i	den	forstand	at	alle	som	jobber	som	trenere	minimum	bør	inneha	real-	eller	formalkompetanse	som	svarer	på	
innholdet	på	dette	utdanningsnivået.	
	
Et	definert	innhold	og	omfang	for	en	grunnutdanning	er	et	første	viktige	steg	i	profesjonaliseringen	av	bransjen.	
Neste	steg	omfatter	relevante	studiesteder,	og	gjennomføring	blant	studentene	tilsvarende	den	definerte	
bransjestandarden.	Dersom	vi	skal	lykkes	med	å	heve	kompetansenivået	i	bransjen,	er	vi	imidlertid	avhengig	av	
at	treningssenter	rundt	om	i	det	ganske	land	forplikter	seg	til	målet	og	sikrer	den	nødvendige	etterspørselen	
etter	bransjestandarden	i	forbindelse	med	framtidige	rekrutteringer.	Det	er	de	ulike	kjedene	og	hvert	enkelt	
treningssenter	som	er	garantisten	for	at	vi	lykkes	med	det	ønskede	kompetanseløftet	i	treningssenterbransjen.		
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Et	sterkt	engasjement	fra	relevante	utdanningsinstitusjoner	og	kurstilbydere	underveis	i	utvalgets	arbeid	gjør	at	
jeg	tillater	meg	å	være	optimistisk.	Vi	har	også	et	godt	grunnlag	for	den	videre	implementeringen	av	prosjektet	
gjennom	en	bred	tilslutning	om	blant	medlemmene	i	Virke	Trening.	Mange	representanter	fra	
medlemsbedriftene	har	også	bidratt	i	ulike	faser	av	prosjektet.	La	meg	derfor	benytte	anledningen	til	å	takke	alle	
for	engasjementet	og	verdifulle	innspill	så	langt	i	arbeidet	og	oppfordre	til	et	tilsvarende	engasjement	i	den	
videre	implementeringen.	

	

På	vegne	av	Kompetanseutvalget,	
	
	
Anne	Thidemann		
Direktør,	Virke	Trening.	
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2.	Mandat,	metode	og	arbeidsform		
	

2.1	Mandat		
Virke	Trening	sitt	oppdrag	er	å	bidra	til	økt	profesjonalisering	av	bransjen.	Noen	av	bransjeorganisasjonens	
viktigste	strategiske	satsingsområder	er	knyttet	til	økt	kompetanse	og	fjerning	av	hindringer	for	økt	fysisk	
aktivitet	og	trening.	Som	et	ledd	i	dette	arbeidet	besluttet	styret	i	Virke	Trening	den	19.	november	2015	å	
nedsette	et	utvalg	(heretter	«Kompetanseutvalget»)	med	følgende	mandat:	
	

	
	
I	styremøtet	hvor	mandatet	ble	vedtatt,	ble	også	følgende	personer	utnevnt	som	medlemmer	i	
Kompetanseutvalget:	

• Leder	 		 Anne	Thidemann,	direktør	i	Virke	Trening	
• Utvalgsmedlem	 Jan	Morten	Pettersen,	styremedlem	i	Virke	Trening	og	deleier	i	Gnist	Trening	og	Helse	
• Utvalgsmedlem	 Espen	Tønnessen,	fagansvarlig	utholdenhet	ved	Olympiatoppen			
• Utvalgsmedlem		 Atle	Arntzen,	PT	manager	Sats	Elixia,	Norge		
• Sekretariat	 Johanna	Ellefsen	Rostad,	seniorrådgiver	og	partner	i	First	House		

	

«Kompetanseutvalget	skal:	

1) Kartlegge	status:		
a. Hvilke	tilbud	som	finnes,	omfanget	av	kurs-	og	utdanningsløp	og	muligheter	for	påbygging	
b. Det	gjeldende	kompetansenivået	på	trenerne	i	bransjen	
	

2) Definere	bransjens	behov	i	form	av	en	bransjestandard	for	(personlige-)	treneres	kompetanse,	det	vil	si	å	
beskrive	så	detaljert	som	det	er	hensiktsmessig	og	nødvendig	den	kompetansen	alle	skal	ha	for	å	kunne	jobbe	
som	trenere	i	bransjen	
	

3) Vurdere	og	komme	med	anbefalinger	til	modeller	for	utdanningsløp,	og	drøfte	hvor	kompetansen	best	kan	
bygges	opp;		

a. I	det	formelle	utdanningssystemet,	internt	i	bransjen	–	eller	begge	steder.		
	

4) Vurdere	og	foreslå	hvordan	bransjen	kan	sette	nasjonale	kompetansekrav	inn	i	den	europeiske	
bransjestandarden	

	

Kartleggingen	av	for	gjeldende	kurs-	og	utdanningstilbud	(Pkt	1.a)	anses	som	svært	relevant	for	å	få	oversikt	over	
markedet	for	gjeldende	kurs-	og	utdanningstilbud,	og	vurderingen	av	i	hvilken	grad	det	eksisterende	markedet	møter	
bransjens	behov	og	målet	om	økt	profesjonalisering.	

Kompetanseutvalget	skal	vurdere	de	ulike	løsningsmodellene	med	tanke	på	å	sikre	gode	systemer	for	
realkompetansevurderinger.	Kartlegging	av	kompetansenivået	på	trenerne	i	bransjen	(Pkt	1.b.)	anses	som	svært	relevant	
for	å	identifisere	behovet	for	realkompetansevurderinger.		

Det	legges	til	grunn	at	valg	av	utdanningsmodell	bør	ta	hensyn	til	hvordan	kompetansen	dokumenteres,	og	hvilke	
muligheter	det	gir	for	videre	påbygging	i	det	formelle	utdanningssystemet.		

Utvalget	skal	vurdere	de	økonomiske	og	administrative	konsekvensene	av	de	ulike	løsningsmodellene	for	
medlemsbedrifter	og	enkeltpersoner.	Utvalget	skal	også	komme	med	forslag	til	innfasing	og	gjennomføring	av	
kompetanseløftet.		

Et	konkret	løsningsforslag	og	en	anbefaling	til	løsningsmodell	presenteres	for	styret	i	løpet	av	høsten	2016.	Utvalget	skal	
presentere	sine	anbefalinger	og	løsningsforslag	i	en	rapport.»	
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2.2	Metode	og	arbeidsform	
For	å	besvare	mandatet	har	utvalget	gjennomført	fem	arbeidsmøter	over	perioden	2.	februar	til	25.august	2016.	
I	tillegg	har	deler	av	utvalget	jobbet	i	mindre	grupper	med	utvalgte	deler	av	mandatet	i	forberedende	
arbeidsmøter.	Samtlige	vurderinger	og	anbefalinger	som	fremkommer	i	utvalgsrapporten	har	utvalget	gjort	i	
fellesskap.	Utvalgsmøtene	er	brukt	til	diskusjon	om	sentrale	problemstillinger	for	prosjektet.		

Det	understrekes	at	det	ikke	er	dissenser	i	utvalgets	anbefalinger.	Hele	utvalget	stiller	seg	med	andre	ord	bak	
den	framlagte	rapporten	som	her	foreligger.				

	

Undersøkelser	og	eksterne	kilder	
For	å	besvare	mandatet	har	utvalget	benyttet	seg	av	følgende	undersøkelser:	

• Undersøkelse	for	å	kartlegge	gjeldende	kurs-	og	utdanningstilbud	rettet	mot	treningssenterbransjen.	
• Medlemsundersøkelse	for	å	kartlegge	kompetansenivå	blant	personlige	trenere.	
• Forbrukerundersøkelse	i	regi	av	Opinion.	Hensikten	var	å	kartlegge	hvordan	potensielle	kunder	og	

brukere	av	personlige	trenere	vurderer	kompetansen	(kvalitativ	studie).	1	
	
En	nærmere	beskrivelse	av	gjennomførte	undersøkelser	og	aktuelle	studier	presenteres	videre	i	rapporten.		
	
Det	er	også	benyttet	andre	eksterne	kilder	for	å	besvare	utvalgets	mandat.	Kilder	er	henvist	løpende	i	rapporten.		

	

Forankring	og	involvering	|	Innspillsmøte	og	høring		
Forankring	av	utvalgets	vurderinger	og	anbefalinger	blant	sentrale	interessenter	er	tillagt	vekt	i	arbeidet	med	
utvalgsrapporten.	Det	har	vært	særlig	viktig	for	utvalget	å	involvere	medlemsbedrifter	og	
utdanningsinstitusjoner	og	kurstilbydere	i	arbeidet.	Følgende	milepæler	har	vært	viktig	i	prosjektet	for	å	sikre	
innspill	og	involvering	av	aktuelle	interessenter:	
	
13.	november	2015	|	Workshop	med	utvalgte	medlemsbedrifter		

• Allerede	før	første	utvalgsmøte	ble	det	initiert	et	arbeidsmøte	med	sentrale	representanter	i	Virke	
Trenings	medlemsbedrifter.		
	

9.	mai	2016	|	Ledersamlingen		
• En	presentasjon	av	prosjektet	og	utvalgets	foreløpige	vurderinger	ble	også	gjort	i	forbindelse	med	

Ledersamlingen	i	Virke	Trening.	I	det	aktuelle	møtet	ble	medlemsbedriftene	også	invitert	til	å	komme	
med	innspill	til	utvalgets	foreløpige	vurderinger	og	invitert	til	å	komme	med	innspill	til	utvalgets	
foreløpige	vurderinger.	
	

16.	august	2016	|	Høringsmøte	utdanningsinstitusjoner	og	kurstilbydere	
• Samtlige	utdanningsinstitusjoner	og	kurstilbydere	for	treningsbransjen	(respondentene	i	nevnte	

kartlegging	av	gjeldende	utdanningstilbud)	ble	invitert	til	å	komme	med	sine	tilbakemeldinger	på	
utvalgets	foreløpige	vurderinger	og	anbefalinger.		

• Et	høringsnotat	ble	sendt	ut	forkant	av	møtet,	hvor	det	ble	presisert	hva	utvalget	ønsket	innspill	på.	I	
møtet	presenterte	høringsinstansene	sine	innspill,	i	tillegg	til	at	de	overleverte	skriftlige	innspillnotat	til	
utvalget.		

	
	
	
	
																																																													
1	Deltakere	i	undersøkelsen	var	potensielle/fremtidige	brukere	av	personlig	trener,	og	nåværende	kunder.	Det	ble	utført	én	fokusgruppe	
med	potensielle	brukere	av	personlig	trener	samt	utført	3	dybdeintervjuer	á	halvannen	time	med	personer	som	benytter	seg	av	dette	i	dag.	
Dybdeintervjuene	ble	utført	først	for	å	få	et	innblikk	i	faktiske	bruksområder,	hensikt	og	behov	fra	respondentene	som	satt	på	
førstehåndskunnskap.	Fokusgruppen	ble	gjennomført	i	Opinions	lokaler	den	10.mars	kl.	17:00.	I	denne	fokusgruppene	hadde	respondentene	
god	kjennskap	til	PT-tjenesten	og	visste	hva	konseptet	innebar.	Samtlige	hadde	et	forhold	til	trening,	enten	om	de	skulle	til	å	begynne	med	
trening	igjen	eller	trente	regelmessig.	
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14.	oktober	2016	|	Treningskonferansen		
• Utvalget	presenterte	og	overleverte	sine	anbefalinger	til	styret	i	Virke	Trening.	

	
14.	oktober	–	4.	november	2016	|	Utvalgsrapporten	på	høring	

• Styret	sendte	utvalgsrapporten	på	høring	blant	medlemsbedriftene	ved	overleveringen	av	rapporten.	
Høringsfrist	er	satt	til	den	4.	november	2016.		

	
4.	november	–	10.	november	2016	|	Administrasjonen	forbereder	sak		

• Oppsummering	av	høringsinnspill	og	utvalgets	anbefaling	fra	administrasjonen	til	styret	(saksframlegg	til	
styret).	
	

17.	november	2016	|	Styrebehandling	

• Beslutning	knyttet	til	videre	prosess/implementering	av	utvalgets	anbefalinger	fra	styret	i	Virke	Trening.		
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3.	Oppsummering		
	

Rapporten	er	delt	inn	i	fire	deler,	der	hver	del	tar	for	seg	og	besvarer	ulike	deler	av	mandatet.		

• I	del	I	av	rapporten	gis	en	del	bakgrunnsinformasjon	om	treningssenterbransjen	i	Norge,	og	noen	
generelle	utviklingstrekk	om	etterspørselen	etter	personlig	trening.		

• Del	II	av	rapporten	er	en	redegjørelse	for	gjeldende	utdanningstilbud	og	utdanningsnivå	blant	trenere	i	
treningssenterbransjen.	Som	en	innledning	følger	også	et	kort	historisk	tilbakeblikk	på	utviklingen	av	
kurs-	og	utdanningstilbudet	for	treningssenterbransjen.	

• I	del	III	av	rapporten	følger	utvalgets	anbefalinger	til	innhold	i	bransjestandarden	for	(personlige-)	
treneres	kompetanse.	

• I	del	IV	følger	utvalgets	vurderinger	av	økonomiske	og	administrative	konsekvenser	av	forslaget,	
herunder	anbefalinger	til	innfasingen	og	implementeringen	av	bransjestandarden.	

I	del	I	av	rapporten	viser	utvalget	at	oppslutningen	om	treningssenterbransjen	er	høy	blant	nordmenn.	Nesten	
en	av	tre	nordmenn	oppgir	at	de	foretrekker	treningssenter	når	de	skal	trene,	ifølge	SSBs	Levekårsundersøkelse	
(2014).	Vi	ser	også	at	etterspørselen	etter	treningsfaglig	veiledning	har	økt	betraktelig	det	siste	tiåret.	Fortsatt	er	
imidlertid	personlig	trening	en	liten	del	av	bransjens	totalomsetning.	Det	er	også	i	hovedsak	et	fenomen	som	
knyttes	til	de	større	byene	og	treningssenterkjedene.	Dette	underbygger	dermed	viktigheten	av	å	betrakte	
Kompetanseprosjektet	som	et	prosjekt	med	mål	om	å	styrke	profesjonaliseringen	av	bransjen	generelt,	og	ikke	
begrense	prosjektet	til	å	gjelde	personlige	trenere.		

I	del	I	av	utredningen	vises	det	til	at	økt	formalkompetanse	blant	sentrale	fagpersoner	i	treningssenterbransjen	
er	et	viktig	satsingsområde	for	den	videre	utviklingen	av	bransjen.	Gjennom	en	profesjonalisering	og	økt	
formalkompetanse	stiller	treningssenterbransjen	sterkere	rustet	til	å	utvide	sitt	kundesegment	inn	i	det	
offentlige	og	ta	en	større	rolle	i	det	forebyggende	helsearbeidet.	

I	del	II	av	rapporten	følger	en	kartlegging	av	gjeldende	kurs-	og	utdanningstilbud	for	treningssenterbransjen,	
samt	utdanningsnivået	blant	trenere	i	bransjen.	Kartleggingen	viser	et	fragmentert	og	mangfoldig	kurs-	og	
utdanningstilbud	for	den	som	ønsker	en	karriere	som	personlig	trener.	Kortere	praksisrettede	kurs	dominerer,	
og	har	delvis	fortrengt	oppbyggingen	av	relevante	grunnutdanninger	for	treningssenterbransjen.		

Flere	høgskoler	og	universiteter	tilbyr	årsenheter/grader	i	helse-	og	treningsfag.	Vurderingen	fra	bransjen	har	
imidlertid	vært	at	disse	i	liten	grad	tilfredsstiller	treningssenterbransjens	behov.	Treningssenterbransjen	har	
svart	på	dette	med	selv	å	utvikle	kortere	praksisrettede	kurs.	Senere	har	det	også	vokst	fram	eksterne	tilbydere	
av	kurs	for	treningssenterbransjen	og	frittstående	aktører.	Fra	den	historiske	gjennomgangen	har	vi	sett	at	
Norges	idrettshøgskole	bidro	til	å	bekrefte	kvalifiseringsmodellen	med	kortere	kurs	da	de	etablerte	NIH	Fitness	
på	starten	av	2000-tallet.	NIH	Fitness	tilhører	høgskolens	portefølje	for	etter-	og	videreutdanning.		

En	sentral	utfordring	med	kurs	som	kvalifiseringsmodell	er	at	det	nokså	gjennomgående	skaper	såkalte	
blindveier	i	utdanningsløpet	(«innlåsningsmekanismer»).	Utvalget	vurderer	at	de	begrensede	mulighetene	for	å	
bygge	videre	på	slike	kurs	i	det	formelle	utdanningssystemet	har	svekket	grunnlaget	for	profesjonaliseringen	av	
treningssenterbransjen.		

Et	gjennomgående	trekk	ved	kurs-	og	utdanningstilbudet	som	er	innrettet	mot	treningssenterbransjen	er	at	disse	
i	stor	utstrekning	baserer	seg	på	egenbetaling.	Dette	gjelder	ikke	bare	for	de	private	kurstilbyderne.	Som	følge	av	
at	kurs-	og	utdanningstilbud	fra	offentlige	institusjoner	defineres	som	etterutdanning	gjelder	også	egenbetaling	i	
stor	utstrekning	her	(innplassering	i	høgskoler	og	universiteters	portefølje	for	etter-	og	videreutdanning).	
Utvalget	mener	at	høy	grad	av	egenbetaling	svekker	grunnlaget	for	profesjonaliseringen	av	
treningssenterbransjen	sammenlignet	med	andre	bransjer.		

Kartleggingen	av	utdanningsnivået	blant	trenere	i	treningssenterbransjen	viser	at	utdanningsnivået	blant	
personlige	trenere	speiler	kurs-	og	utdanningstilbud	og	treningssentrenes	krav.	To	av	tre	personlige	trenere	har	
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kurs	eller	30	studiepoeng	som	høyeste	utdanningsnivå.	2	av	3	treningssenter	som	stiller	krav	til	kompetanse,	
setter	30	studiepoeng	eller	kurs	som	høyeste	kurs-	og	utdanningsnivå.			

Det	er	viktig	å	understreke	at	kartleggingen	av	utdanningsnivå	blant	personlige	trenere	ikke	gir	et	fullstendig	
bilde	av	kompetansen	i	treningssenterbransjen.	En	kompetansekartlegging	fordrer	blant	annet	en	tilsvarende	
vurdering	av	gjeldende	realkompetanse	blant	de	som	opererer	som	trenere.	Det	er	grunn	til	å	anta	at	en	slik	
kartlegging	ville	avdekket	omfattende	praktisk	erfaring	blant	trenerne	i	bransjen.	Treningssenterbransjen	er	en	
bransje	som	drives	av	mange	som	har	hatt	et	sterkt	eget	engasjement	for	trening	som	utgangspunkt	for	egen	
karriere.		

I	del	III	av	rapporten	følger	utvalgets	anbefalinger	til	innhold	og	innretning	av	en	bransjestandard	for	den	
grunnleggende	utdanningen	som	sentrale	fagpersoner	generelt	–	og	personlige	trenere	spesielt	–	bør	inneha.		
Utvalget	understreker	at	bransjestandarden	er	en	grunnutdanning	som	forbeholdes	de	som	skal	trene	friske	
voksne	personer.	Veiledning	av	kundegrupper	med	spesielle	behov	vil	forutsette	videre	utdanning/spesialisering.		

Utvalget	definerer	fem	hovedemner	i	grunnutdanningen	som	skal	svare	på	treningssenterbransjens	behov,	og	
presiserer	innholdet	i	disse	i	form	av	læringsutbytter	(forventet	kompetanse	etter	endt	studium).	Utvalget	
vektlegger	særlig	viktigheten	av	praksis	som	en	integrert	del	av	studiet	–	både	på	studiested	og	ved	relevante	
praksissteder.		

Omfanget	av	de	definerte	læringsutbyttene,	kombinert	med	utvalgets	anbefaling	om	integrert	praksis	i	studiet,	
tilsier	et	omfang	på	studiet	på	minimum	ett	år.	Utvalget	er	av	den	vurdering	at	innretningen	av	læringsutbyttene	
tilsier	at	studiet	både	kan	forvaltes	av	fagskoler	og	høgskoler.	Det	understrekes	at	det	vil	være	opp	til	det	enkelte	
studiested	å	tilpasse	studiet/læringsutbyttene	på	en	måte	som	gjør	at	de	svarer	til	nivåbeskrivelsene	i	det	
nasjonale	kvalifikasjonsrammeverket	(nivå	fem	for	fagskoler	og	nivå	seks	for	høgskoler).		

Utvalget	er	av	den	vurdering	at	det	må	legges	til	rette	for	egnede	vurderingsformer	som	sikrer	at	uteksaminerte	
studenter	har	oppnådd	de	definerte	læringsutbyttene/kunnskaper	og	ferdigheter.	Utvalget	anbefaler	at	det	
legges	til	rette	for	en	helhetsvurdering	av	kandidatene	som	omfatter	muntlig,	skriftlig	og	praksisutøvelse.	Det	vil	
være	opp	til	de	aktuelle	studiestedene	å	presisere	innhold	og	premisser	for	vurderingsformer	ytterligere.		

Utvalget	er	av	den	vurdering	at	det	må	legges	til	rette	for	å	gjøre	årsenheten	til	en	del	av	en	grad	(bachelorgrad	
som	kan	kvalifisere	til	en	relevant	mastergrad).	Den	ettårige	grunnutdanningen	må	ikke	bli	en	blindvei	i	det	
formelle	utdanningssystemet.	Innlåsningsmekanismer	må	unngås.	Muligheten	for	å	bygge	ut	årsenheten	videre	
med	formelt	kompetansegivende	studier	anses	særlig	som	relevant	for	å	møte	krav	til	kompetanse	for	å	delta	i	
relevante	offentlige	anbud/	veiledning	av	kundegrupper	med	spesielle	behov/skader,	eller	for	å	dekke	
etterspørselen	etter	andre	fagområder.		

Det	er	i	dag	er	opp	til	den	enkelte	høgskole	å	gjøre	vurderinger	av	innpassering	av	fagskoleutdanning	inn	i	en	
eventuell	grad.	Det	pågår	imidlertid	et	arbeid	med	å	utvikle	fagskolesektoren,	som	et	ledd	i	oppfølgingen	av	det	
offentlige	utvalget	som	ble	nedsatt	for	å	gjennomgå	hvordan	fagskolesektoren	best	kan	videreutvikles	(oppnevnt	
ved	Kongelig	resolusjon	23.	august	2013).	Fagskolenes	plass	i	utdanningssystemet	berøres	i	nevnte	NOU.	

I	del	III	foreslår	også	utvalget	hvordan	bransjen	kan	sette	nasjonale	kompetansekrav	inn	i	den	europeiske	
bransjestandarden	(European	Qualification	Framework/Sector	Qualification	Framework).	I	denne	delen	av	
utredningen	viser	utvalget	at	personlig	trener	er	innrettet	på	nivå	fire	i	EQF/SQF.	Anbefalt	bransjestandard	for	
personlige	trenere	og	tilsvarende	fagpersoner	innplasseres	på	nivå	fem	–	seks	i	det	norske	
kvalifikasjonsrammeverket.	Det	betyr	at	utvalget	anbefaler	at	personlige	trenere/tilsvarende	fagpersoner	holder	
et	høyere	formelt	kompetansenivå	enn	anbefalingene	fra	den	europeiske	bransjestandarden.	I	det	videre	
anbefaler	utvalget	at	de	aktuelle	studiestedene	som	tilbyr	det	relevante	studiet	søker	om	vurdering	og	
tilhørende	innplassering	av	sine	relevante	studier	inn	i	den	europeiske	bransjestandarden	(SQF).	

I	del	IV	følger	utvalgets	vurderinger	av	de	økonomiske	og	administrative	konsekvensene	av	utvalgets	
anbefalinger,	herunder	anbefalinger	til	innfasingen	og	implementeringen	av	bransjestandarden.	

Som	kartleggingen	av	gjeldende	utdanningsnivå	blant	personlige	trenere	indikerer,	kjennetegnes	
treningssenterbransjen	av	et	betydelig	omfang	realkompetanse.	I	henhold	til	loven	som	regulerer	virksomheten	
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til	studiesteder	har	alle	tilbydere	av	fagskoleutdanning,	universiteter	og	høyskoler	krav	om	å	legge	til	rette	for	
realkompetansevurderinger	i	forbindelse	med	opptak	til	studier.	Det	er	altså	den	enkelte	institusjonens	ansvar	å	
legge	til	rette	for	og	gjennomføre	realkompetansevurderingene.	Implementeringen	av	Kompetanseprosjektet	vil	
føre	til	en	økt	etterspørsel	etter	realkompetansevurderinger	av	fagpersoner	som	ønsker	å	formalisere	sin	
kompetanse	tilsvarende	bransjestandarden,	samt	bygge	videre	på	eksisterende	realkompetanse.	Dette	
aktualiserer	et	arbeid	for	en	mulig	standardisering	av	realkompetansevurderinger	inn	mot	det	aktuelle	studiet	
som	sikrer	formalkompetanse	tilsvarende	den	definerte	bransjestandarden.	Utvalget	anbefaler	at	Virke	Terning	
følger	opp	dette	på	vegne	av	treningssenterbransjen	sammen	med	de	aktuelle	studiestedene.	

Blant	Virke	Trenings	medlemmer	er	det	bred	enighet	om	målet	om	å	øke	profesjonaliseringen	av	
treningssenterbransjen.	Kompetanseprosjektet	er	godt	forankret	i	styret	og	blant	medlemmene	i	
bransjeenheten.	Dersom	vi	skal	nå	målet	om	en	økt	profesjonalisering	av	treningsbransjen	er	utvalget	av	den	
vurdering	at	dette	forutsetter	at	dette	også	gjenspeiles	i	framtidige	rekrutteringer	av	fagpersoner/trenere	i	
bransjen	generelt	–	og	blant	personlige	trenere	spesielt.	Etter	utvalgets	vurderinger	er	det	treningssentrene	som	
setter	premissene	for	gjeldende	utdanningsnivå	i	bransjen	gjennom	de	krav	som	stilles	til	fagpersonene	som	
ansettes.	Utvalget	understreker	derfor	avslutningsvis	i	rapporten	at	utvalgets	arbeid	med	å	definere	forventet	
innhold	og	omfang	av	en	utdanning	er	et	første	steg	på	veien	mot	målet	om	å	styrke	formalkompetansen	i	
bransjen.	Neste	steg	omfatter	relevante	studiesteder,	og	gjennomføring	blant	studentene	tilsvarende	den	
definerte	bransjestandarden.	Dersom	bransjen	skal	lykkes	med	å	heve	kompetansenivået,	forutsettes	imidlertid	
at	bransjen	forplikter	seg	til	målet	og	sikrer	den	nødvendige	etterspørselen	etter	bransjestandarden.		

I	forbindelse	med	innspillsmøter	tilknyttet	utvalgets	arbeid,	har	det	dukket	opp	problemstillinger	som	faller	
utenfor	utvalgets	mandat,	men	likevel	kan	anses	som	relevante	for	arbeidet	med	profesjonaliseringen	av	
bransjen.	En	oppsummering	av	disse	følger	i	siste	kapittel	i	utredningen.			
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4.	Project	summary,	committee	
findings	and	recommendations		
	

4.1	About	the	project	
Virke	Trening	is	a	branch	of	the	central	organisation	Virke.	390	fitness	centres	are	members	of	Virke	Trening.	
One	of	Virke	Trening's	key	functions	is	to	bring	the	fitness	centre	industry	together	and	strengthen	the	basis	for	
the	professionalisation	of	the	industry.		
	
The	Competence	Building	Project	was	started	by	the	Board	for	Virke	Trening		and	is	an	important	measure	in	
promoting	the	professionalisation	of	the	industry.	Motivation	behind	the	project	is	the	desire	to	meet	the	needs	
of	current	customers	and	their	expectations	for	quality	fitness	advice.	Additionally,	the	industry	realises	that	
professionalisation	and	higher	formal	qualifications	requirements	will	better	equip	the	fitness	centre	industry	to	
broaden	its	customer	segment	in	the	public	and	play	a	greater	role	in	preventive	health	care.	
	
For	many	years,	short,	experience-based	training	courses	have	been	the	chief	pathway	to	ensuring	skills	
development	in	the	industry.	We	have	also	seen	an	increase	in	external	courses	and	educational	offerings.	The	
industry	has	been	involved	in	this	development	to	varying	degrees.	Such	involvement	has	meant	that	current	
educational	offerings	meet	the	needs	of	the	industry	in	varying	degrees.	Several	key	players	in	the	industry	have	
responded	by	developing	their	own	course	offerings	for	their	employees.	As	a	result,	we	now	have	a	somewhat	
fragmented	selection	of	courses	and	education	on	offer.	Through	the	Competence	Building	Project,	Virke	
Trening	would	like	to	set	forth	a	basis	for	the	content,	scale	and	quality	of	the	education	on	offer	to	fitness	
professionals	who	are	key	within—and	for—the	industry.	It	is	best	to	have	a	hand	on	the	wheel	to	have	the	
desired	effect	on	the	professionalisation	of	the	industry.		
	
	

Committee	terms	of	reference	and	composition		
The	Committee	on	Professional	Training	is	composed	of:		

• Anne	Thidemann	(Director	of	Virke	Trening)		
• Jan	Morten	Pettersen	(member	of	the	Board	for	Virke	Trening	and	part-owner	of	Gnist	Trening	&	Helse)		
• Espen	Tønnessen	(endurance	coach	at	Olympiatoppen	[the	Norwegian	Olympic	Sports	Centre])		
• Atle	Arntzen	(PT	Manager	at	Sats	Elixia).	

The	committee	has	also	received	assistance	from	a	secretariat	established	by	Johanna	Ellefsen	Rostad	(Partner	
and	Senior	Adviser	at	First	House).		

The	committee	was	appointed	in	January	2016	and	delivered	its	report	to	the	Board	for	Virke	Trening	on	14	
October	2016.	The	committee's	work	was	defined	in	the	terms	of	reference	that	were	agreed	upon	by	the	Board	
for	Virke	Trening.	In	summary,	the	terms	consisted	of	two	key	points:		

Surveying	the	present	situation			
• The	terms	of	reference	ask	the	committee	to	look	at	current	courses	and	educational	offerings	for	

trainers	in	the	fitness	centre	industry	and	to	survey	the	level	of	formal	qualifications	of	personal	
trainers.	

Recommendations		
• The	terms	of	reference	ask	the	committee	to	provide	recommendations	for	the	content	and	scale	of	an	

education	programme	that	would	meet	the	needs	of	the	fitness	centre	industry.	The	basic	education	
programme	would	serve	as	the	industry	standard	in	that	anyone	who	works	as	a	fitness	instructor	
should,	as	a	minimum,	possess	real-world	experience	or	formal	qualifications	equivalent	to	the	content	
of	this	level	of	education.	The	terms	also	state	that	the	committee	must	provide	suggestions	on	how	to	
coordinate	and	implement	their	recommendations.		
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Process	
In	response	to	the	terms	of	reference,	the	committee	has	held	five	working	sessions	between	2	February	and	25	
August	2016.	Additionally,	parts	of	the	committee	have	formed	small	groups	and	worked	together	on	and	made	
preparations	for	sections	of	the	terms.		

In	response	to	the	terms	of	reference,	surveys	were	also	conducted	on	current	courses	and	educational	
offerings.	Surveys	were	sent	to	relevant	places	of	study	and	course	providers	in	February	2016.	Surveys	were	
also	conducted	on	the	formal	level	of	education	among	personal	trainers	at	member	firms	of	Virke	Trening.		

To	firmly	establish	its	efforts	and	openness	to	suggestions	throughout	the	process,	the	committee	involved	the	
member	firms	of	Virke	Trening	at	the	outset	and	over	the	course	of	its	work.	Before	the	Board	formally	handled	
its	report,	the	members	of	Virke	Trening	were	invited	to	provide	their	input	on	the	committee's	
recommendations	at	a	consultation	on	the	report.		

As	part	of	the	work,	a	consultation	meeting	was	held	with	the	relevant	places	of	study	and	course	providers.	
NOKUT	also	participated	in	this	consultation	meeting.	The	participation	of	the	places	of	study	reflects	that	the	
committee	considers	their	involvement	decisive	in	the	further	implementation	of	the	committee's	
recommendations.	NOKUT's	participation	reflects	that	the	committee	considers	it	decisive	to	facilitate	positive	
cooperation	with	public	authorities	in	general	and	to	ensure	the	quality	of	education	for	the	industry	in	
particular.			

	

4.2	Committee	findings		
A	summary	follows	which	covers	the	committee's	findings	on	the	present	situation:	Current	courses	and	
educational	offerings	and	the	level	of	formal	qualifications	among	key	fitness	professionals.		

Short,	experience-based	training	courses	dominate,	resulting	in	a	fragmented	educational	offering		
The	survey	on	current	courses	and	educational	offerings	for	the	fitness	centre	industry	reveals	a	fragmented	and	
multifarious	course	and	educational	offering	for	those	who	wish	to	pursue	a	career	as	a	personal	trainer.	Short,	
experience-based	training	courses	dominate	and	have	partly	held	back	the	development	of	relevant	basic	
education	programmes	for	the	fitness	centre	industry.		

Several	university	colleges/universities	offer	one-year	programmes/degrees	in	health	and	fitness.	The	
assessment	of	the	industry,	however,	has	shown	that	such	programmes	meet	few	of	the	fitness	centre	industry's	
needs.	In	response,	the	fitness	centre	industry	has	developed	its	own	short,	experience-based	training	courses.	
External	course	providers	for	the	fitness	centre	industry	and	independent	fitness	instructors	have	also	sprung	
up.	Historically	we	have	seen	that	the	Norwegian	University	of	Sport	and	Physical	Education	(NIH)	played	a	role	
in	the	acknowledgement	of	the	qualifications	model	for	short	courses	when	it	established	NIH	Fitness	in	the	
early	2000s.		NIH	Fitness	belongs	to	the	university	college's	portfolio	of	further/continuing	education.		

Lock-in	and	cost-sharing	mechanisms	weaken	the	basis	for	the	professionalisation	of	the	industry	
The	challenge	is	that	courses	like	the	qualifications	model	commonly	create	what	are	known	as	dead-ends	in	the	
educational	path	(lock-in	mechanisms).	Limited	opportunities	for	building	upon	such	courses	in	the	formal	
education	system	have	weakened	the	basis	for	the	professionalisation	of	the	fitness	centre	industry.		

Courses	and	educational	offerings	centred	on	the	fitness	centre	industry	are,	to	a	great	extent,	based	on	cost-
sharing.	This	does	not	apply,	however,	to	private	course	providers.	Because	courses	and	educational	offered	by	
public	institutions	are	defined	as	continuing	education,	cost-sharing	applies	to	a	great	extent	here	as	well.	High	
levels	of	cost-sharing	weaken	the	basis	for	the	professionalistion	of	the	fitness	centre	industry	in	comparison	
with	other	industries.		

Level	of	education	reflects	educational	offering—and	the	fitness	centre	industry's	qualifications	
requirements		
From	the	survey	on	the	level	of	education	in	the	industry	we	find	that	the	level	of	education	among	personal	
trainers	is	a	reflection	of	the	courses	and	education	on	offer	and	the	qualifications	required	by	the	fitness	centre	
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industry.	Two	in	three	personal	trainers	have	either	a	course	or	30	course	credits	as	their	highest	level	of	
education.	Two	in	three	fitness	centres	that	have	qualifications	requirements	have	set	their	minimum	required	
level	of	education	at	30	course	credits	or	the	completion	of	a	course.			

It	is	important	to	emphasise	that	the	survey	on	the	level	of	education	among	personal	trainers	does	not	present	
a	complete	picture	of	qualifications	in	the	fitness	centre	industry.	Surveying	qualifications	requires,	among	other	
things,	that	a	corresponding	survey	be	conducted	on	current	real-world	experience	among	relevant	fitness	
professionals.	There	is	good	reason	to	believe	that	such	a	survey	would	uncover	extensive	practical	experience	
held	by	professionals	in	the	fitness	industry.	The	fitness	centre	industry	is	one	that	is	led	by	many	who	started	
with	a	strong	personal	commitment	to	physical	fitness.		

	
4.3	Committee	recommendations		
A	basic	form	of	education	that	key	fitness	professionals	in	general—and	personal	trainers	in	
particular—should	have	
It	follows	from	the	terms	of	reference	that	the	committee	must	define	the	content	and	organisation	of	an	
industry	standard	for	the	fundamental	education	that	key	fitness	professionals	in	general—and	personal	trainers	
in	particular—should	have.		The	industry	standard	is	a	basic	form	of	education	that	is	reserved	for	those	who	
provide	fitness	instruction	to	healthy	adults.	Advising	customer	groups	with	special	needs	will	require	further	
education/specialised	qualifications.		

The	committee	defines	five	overarching	themes	of	the	basic	education	programme	that	must	correspond	to	the	
fitness	centre	industry's	needs,	and	specifies	their	content	in	the	form	of	learning	outcomes	(expected	
competences	upon	completion	of	studies).	The	committee	places	special	emphasis	on	work-based	experience	as	
an	integrated	element	of	studies—both	at	the	place	of	study	and	relevant	practical	training	sites.		

The	scope	of	the	defined	learning	outcomes,	along	with	the	committee's	recommendation	to	integrate	work-
based	experience	into	the	study	programme,	makes	it	necessary	for	the	study	programme	to	be	a	minimum	of	
one	year	in	length.	The	organisation	of	the	learning	outcomes	requires	that	the	study	programme	can	be	
administered	by	both	vocational	schools	and	university	colleges.	The	committee	emphasises	that	it	will	be	up	to	
each	place	of	study	to	adapt	the	study	programme/learning	outcomes	such	that	they	correspond	to	the	level	
descriptors	in	the	national	qualifications	framework	(Level	5	for	vocational	schools	and	Level	6	for	university	
colleges).		

Continuing	education	opportunities	in	the	formal	education	system		
The	committee	assesses	that	arrangements	must	be	made	to	make	the	one-year	programme	an	element	of	a	
degree	programme	(a	bachelors	degree	that	can	qualify	for	a	relevant	masters	degree).	The	one-year	basic	
education	programme	must	not	become	a	dead-end	in	the	formal	education	system.	Lock-in	mechanisms	must	
be	avoided.	The	opportunity	to	further	develop	the	one-year	programme	with	study	programmes	that	give	
formal	entrance	qualifications	is	considered	especially	relevant	for	meeting	qualifications	requirements	to	
participate	in	relevant	open	tenders/advising	of	customer	groups	with	special	needs/injuries,	or	to	meet	the	
requirements	of	other	fields.		

It	is	now	up	to	each	university	college	to	assess	the	recognition	and	inclusion	of	vocational	education	in	degree	
programmes.	Work	is	under	way,	however,	in	developing	the	vocational	school	sector,	part	of	the	follow-up	by	
the	public	committee	appointed	to	examine	how	best	to	develop	the	vocational	school	sector	(appointed	by	
royal	decree,	23	August	2013).	The	vocational	schools'	place	in	the	education	system	is	referred	to	in	the	Official	
Norwegian	Report	mentioned.	

Classification	by	the	European	industry	standard	
The	terms	of	reference	also	say	that	the	committee	must	classify	the	basic	education	programme	by	the	
European	industry	standard	(European	Qualification	Framework/Sector	Qualification	Framework).	Personal	
trainers	are	classified	as	EQF/SQF	Level	4.	The	committee's	recommendation	for	basic	education	for	personal	
trainers	and	similar	professionals	is	classified	at	Level	5—equivalent	to	Level	6	of	the	Norwegian	Qualification	
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Framework.	This	means	that	the	committee	recommends	that	personal	trainers/similar	professionals	hold	a	
higher	level	of	formal	qualifications	than	recommended	by	the	European	industry	standard.	Further,	the	
committee	recommends	that	the	relevant	places	of	study	offering	the	relevant	study	programmes	apply	for	
evaluation	and	corresponding	classification	of	their	relevant	programmes	according	to	the	European	industry	
standard	(SQF).	

	

Implementation	and	coordination	of	committee	recommendations		
Preparing	for	a	smooth	transition	is	important		
As	the	survey	on	the	current	level	of	education	among	personal	trainers	suggests,	the	fitness	centre	industry	is	
characterised	by	considerable	real-world	experience.	In	accordance	with	the	law	regulating	places	of	study,	all	
vocational	education	providers,	universities	and	colleges	are	entitled	to	facilitate	assessments	of	real-world	
experience	in	connection	with	admissions	to	their	programmes	of	study.	It	is	consequently	each	institution's	
responsibility	to	facilitate	for	and	conduct	assessments	of	real-world	experience.		

The	implementation	of	the	Competence	Building	Project	will	bring	about	a	higher	demand	for	assessments	of	
real-world	experience	held	by	professionals	planning	to	formalise	their	competences	to	correspond	with	the	
industry	standard	and	to	build	on	their	real-world	experience.	This	brings	the	work	for	a	potential	
standardisation	of	assessments	of	real-world	experience	up-to-date	with	relevant		programmes	of	study	that	
ensure	students	gain	formal	qualifications	corresponding	to	those	defined	as	the	industry	standard.	The	
committee	recommends	that	Virke	Trening	follows	up	with	the	relevant	places	of	study	on	behalf	of	the	fitness	
centre	industry.	

Fitness	centres	must	require	formal	qualifications	in	their	future	recruitment	
Virke	Trening's	members	widely	agree	on	the	goal	to	step	up	the	professionalisation	of	the	fitness	centre	
industry.	The	Competence	Building	Project	is	firmly	established	in	the	Board	and	with	the	members	of	the	
organisation.	If	we	are	to	reach	our	goal	of	greater	professionalism	in	the	fitness	industry,	the	committee	
assesses	that	this	must	be	reflected	in	the	future	recruitment	of	fitness	professionals/trainers	in	the	industry	in	
general,	and	especially	among	personal	trainers.	The	committee	assesses	that	it	is	up	to	the	fitness	centres	to	set	
forth	a	basis	for	the	current	level	of	education	in	the	industry	through	the	requirements	they	set	when	hiring	
fitness	professionals.		

Defining	expectations	for	the	content	and	scale	of	an	education	programme	is	the	first	step	towards	our	goal	to	
raise	formal	qualifications	in	the	industry.	The	next	step	will	involve	the	relevant	places	of	study	and	teaching	
students	according	to	the	defined	industry	standard.	If	the	industry	is	to	succeed	in	raising	its	level	of	
qualifications,	it	must	be	committed	to	this	goal	and	requiring	necessary	qualifications	as	the	industry	standard.		
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DEL	I	BAKGRUNN	
	
I	denne	delen	av	rapporten	følger	noe	bakgrunn	om	treningssenterbransjen	i	
Norge,	samt	noen	generelle	utviklingstrekk	hva	gjelder	etterspørselen	etter	
personlig	trening.		

	

	
	

	 	

Fakta	om	Fakta		

Fakta	om	
trenings-
senterbransjen	
i	Norge	
Ved	utgangen	av	2015	var	det	i	
underkant	av	1100	
treningssentre	i	Norge.	Av	disse	
var	om	lag	43	prosent	av	
sentrene	organisert	i	kjeder	der	
kjeder	defineres	som	en	
sammenslutning	av	4	eller	flere	
sentre.	

Treningssentrene	i	Norge	
omsatte	for	knapt	4,5	
milliarder	kroner	i	2015.	
Kjedenes	treningssentre	har	en	
større	omsetning	enn	de	
frittstående	sentrene	med	en	
gjennomsnittlig	omsetning	på	
over	7	millioner	kroner	per	
senter	og	står	for	70	prosent	av	
bransjens	totale	omsetning.	

Bransjen	har	vært	gjennom	en	
periode	med	sterk	vekst	som	
har	avtatt	de	siste	årene	og	
vekstraten	har	vært	fallende.	
Den	samlede	veksten	i	2015	
anslås	til	-1,3	prosent.	
Marginene	har	også	falt	
gjennom	perioden	med	tegn	til	
stabilisering	og	oppgang	i	2015.	
Man	ser	også	en	oppgang	i	
antall	konkurser	i	bransjen	i	
2015	sammenlignet	med	2014.	

Det	norske	markedet	er	det	
mest	modne	i	Europa	og	Norge	
har	den	høyeste	andelen	av	
befolkningen	som	er	medlem	
på	et	treningssenter	i	Europa	
med	19,4	prosent.	

Virke	organiserer	390	av	
sentrene	som	til	sammen	har	
over	700.000	medlemmer.			
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5.	Om	treningssenterbransjen	i	Norge	
og	etterspørselen	etter	treningsfaglig	
veiledning		
	
5.1	Treningssentrene	er	en	viktig	arena	for	fysisk	aktivitet		
Nesten	1	av	3	nordmenn	oppgir	at	de	foretrekker	treningssenter	når	de	skal	trene,	ifølge	SSBs	
Levekårsundersøkelse	(2014).	Til	sammenligning	oppgir	6	prosent	at	de	trener	i	regi	av	et	idrettslag.	Det	gjør	
treningssentrene	til	Norges	viktigste	arena	for	fysisk	aktivitet	blant	ungdom	og	vokse.		

	

		 2001	 2004	 2007	 2013	

Alle	 21	 25	 31	 37	

		 	 	 	 	

Menn	 18	 23	 26	 33	

Kvinner	 25	 28	 35	 42	

		 	 	 	 	

16-19	år	 47	 49	 56	 66	

20-24	år	 46	 50	 59	 62	

25-34	år	 30	 37	 45	 53	

35-44	år	 20	 25	 30	 37	

45-54	år	 15	 19	 28	 32	

55-66	år	 8	 12	 17	 22	

67-79	år	 6	 7	 13	 16	

		 	 	 	 	

Tettbygd	100	000	eller	flere	 36	 35	 40	 46	

Tettbygd	20	000	–	99	000	 26	 30	 40	 40	

Tettbygd	under	20	000	 17	 22	 26	 35	

Spredtbygd	 10	 16	 21	 25	

Antall	svar	 1925	 3230	 3076	 5875	
	

Kilde:	SSBs	levekårsundersøkelse	(2014).	Alder	16-79	år.	Prosent.	

Tabellen	over	viser	andelen	som	har	trent	på	treningssenter	de	siste	12	måneder.	Som	det	fremkommer	av	
tallene	fra	SSB	er	ungdom	den	aldersgruppen	som	dominerer	på	treningssenter.	Hele	66	prosent	i	aldersgruppen	
16	–	19	år	oppga	i	undersøkelsen	at	de	hadde	trent	på	et	treningssenter	de	siste	12	måneder.	Vi	ser	samtidig	at	
stadig	flere	eldre	velger	treningssenter	som	arena	for	trening.	I	2013	oppga	16	prosent	i	aldersgruppen	67	–	79	
år	at	de	hadde	trent	på	treningssenter	de	siste	12	måneder,	mot	6	prosent	tilbake	i	2001.		

Tall	fra	Ipsos	MMI	2015/2016	(tidligere	Norsk	Monitor)	bekrefter	en	stabil	vekst	i	befolkningens	bruk	av	
treningssenter	som	arena	for	fysisk	aktivitet	siden	1990-tallet.	Samtidig	ser	vi	at	oppslutningen	om	
bedriftsidrettslag	og	trening	i	regi	av	idrettslag	har	holdt	seg	nokså	stabilt	over	perioden.	I	løpet	av	2015	ser	vi	
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imidlertid	en	forsiktig	nedgang	i	befolkningens	bruk	av	treningssenter:	Fra	32	prosent	fra	toppårene	2013	–	2014	
til	29	prosent	i	2015.	Etter	tiår	med	kontinuerlig	vekst,	kan	det	se	ut	som	at	treningssenterbransjen	møter	en	
utflating	hva	gjelder	oppslutningen	i	befolkningen.	For	å	unngå	at	denne	nedgangen	utvikler	seg	til	et	negativt	
trendbrudd,	er	det	avgjørende	at	treningssenterbransjen	evner	å	møte	denne	utviklingen	med	riktige	tiltak.	
Utvalget	er	av	den	vurdering	at	økt	kompetanse	blant	trenere	og	sentrale	fagpersoner	i	bransjen	anses	som	en	
suksessfaktor	i	møtet	med	denne	utviklingen.		

Tall	fra	Virkes	befolkningsundersøkelse	viser	at	75	prosent	av	befolkningen	trener	minst	en	gang	hver	uke,	og	
mer	enn	hver	tredje	spurte	(37	prosent)	trener	minst	tre	ganger	per	uke.	Den	vanligste	treningsformen	er	
fotturer	og	uteaktiviteter	som	løping,	sykling	eller	ski	utenfor	idrettslag.	Nærmere	1	av	3	(29	prosent)	foretrekker	
treningssenter	som	arena	for	fysisk	aktivitet,	ofte	i	kombinasjon	med	andre	treningsformer.		

Det	er	en	dokumentert	sammenheng	mellom	fysisk	aktivitet	og	folkehelse.	Fysisk	aktivitet	reduserer	
livsstilsykdommer	som	overvekt,	diabetes,	hjerte-	og	karsykdommer.	For	mange	mennesker	er	trening	synonymt	
med	overskudd,	energi	og	bedre	livskvalitet.	Fordi	fysisk	aktivitet	bidrar	til	økt	levealder	og	høyere	livskvalitet	gir	
treningssentrene	store	velferdsgevinster	gjennom	å	tilrettelegge	for	og	fremme	fysisk	aktivitet	i	befolkningen.	I	
2013	ble	velferdsgevinsten	av	trening	ved	treningssentrene	beregnet	til	å	være	minst	15,9	milliarder	kroner	
(Treningssenterbransjen,	2014).	Dette	gjør	treningsbransjen	til	en	relevant	og	viktig	medspiller	i	myndighetens	
arbeid	for	å	bidra	til	god	folkehelse	i	den	norske	befolkningen.	I	Folkehelsemeldingen	Meld.	St.	19	(2014-2015)	
«Mestring	og	muligheter»	peker	myndighetene	på	treningsbransjen	som	en	viktig	aktør	i	folkehelsearbeidet,	
gjennom	å	tilrettelegge	for	og	fremme	fysisk	aktivitet	i	befolkningen:	«Sentrene	ligger	gjerne	gunstig	plassert	til	
arbeidsplasser	og	boområder	og	er	derfor	lett	tilgjengelig	for	folk.	Stadig	flere	ungdom	og	unge	voksne	søker	til	
treningssentre	som	arena	for	fysisk	aktivitet	på	fritiden.	Med	tilbud	i	over	halvparten	av	landets	kommuner	og	
personell	med	god	kompetanse,	vil	treningssentrene	kunne	være	viktige	bidragsytere	til	økt	fysisk	aktivitet	i	
befolkningen.»	(ibid,	side	13).	

	

5.2	Økt	etterspørsel	etter	treningsfaglig	veiledning	
Virkes	hurtigindeks	for	treningssenterbransjen	følger	de	deltakende	sentre	og	kjeders	utvikling	fra	måned	til	
måned.	Indeksen	dekker	antall	medlemmer,	antall	besøk,	totalomsetning	og	utviklingen	i	salg	og	gjennomføring	
av	personlige	treningstimer.	Gjeldende	indeks	omfatter	200	treningssentre	med	tilsammen	400.000	
medlemmer.	I	2015	omsatte	disse	treningssentrene	PT-tjenester	for	230	914	000	NOK.	Dette	representerer	om	
lag	11	prosent	av	totalomsetningen	for	2015.	Hurtigindeksen	viser	også	at	omsetningen	av	PT-tjenester	første	
halvår	i	2016	har	en	økning	på	13	prosent	sammenliknet	med	tilsvarende	periode	i	2015.	
	
Økt	etterspørsel	etter	personlig	trening	er	et	uttrykk	for	at	stadig	flere	medlemmer	ønsker	at	
treningssenterbransjen	skal	tilby	noe	mer	enn	bare	gode	fysiske	treningsfasiliteter.	Dette	bekreftes	også	av	
undersøkelser	fra	Virke	Trening:	Erfarne	og	dyktige	instruktører	og	personlig	trenere	fremheves	som	en	av	flere	
faktorer	som	vektlegges	ved	valg	av	senter	(TNS	Gallup	for	Virke	Trening,	2014).	
	
Bakgrunnen	for	den	økte	bruken	av	personlige	trenere	er	sammensatt.	Velstandsvekst	kombinert	med	en	økt	
bevissthet	knyttet	til	helsegevinstene	ved	trening	er	to	sentrale	forhold	som	har	bidratt	til	den	økte	
etterspørselen.	Det	skal	heller	ikke	underkjennes	at	salg	av	personlig	trening	har	vært	et	viktig	strategisk	
satsingsområde	for	flere	av	de	større	kjedene	i	bransjen.		
	
Til	tross	for	den	økte	etterspørselen	etter	personlig	trening,	forblir	dette	fortsatt	en	liten	del	av	omsetningen	til	
treningssenterbransjen	totalt	sett.	Tallmaterialet	viser	at	det	er	de	største	kjedene	som	driver	etterspørselen,	og	
at	disse	i	hovedsak	er	konsentrert	rundt	de	større	byene.	Dette	underbygger	viktigheten	av	å	ikke	begrense	
utvalgets	anbefalinger	til	å	gjelde	personlige	trenere	som	målgruppe,	men	å	se	på	Kompetanseprosjektet	som	et	
tiltak	som	berører	bransjen	generelt.		
	

5.3	Mer	kompetanse	gir	muligheter	for	treningssenterbransjen		
De	som	trener	på	treningssentre	er	ingen	ensartet	gruppe.	Her	finner	vi	hun	som	har	trent	på	senteret	i	mange	
år,	og	søker	inspirasjon	til	å	strekke	seg	litt	lengre.	Noen	kommer	til	treningssenteret	med	ønske	om	råd	for	
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tilrettelegging	av	trening	for	å	komme	tilbake	etter	sykdom	eller	en	skade.	Vi	finner	han	eller	hun	som	ønsker	å	
bruke	trening	som	et	ledd	i	å	gjøre	en	nødvendig	livsstilsendring.	Blant	kundegruppen	på	et	treningssenter	finner	
vi	også	dem	som	ønsker	å	strekke	seg	for	langt.	I	en	kronikk	i	Aftenposten	(3.	februar	2016),	under	tittelen	«Feil	
personlig	trener	kan	gi	helseskader»	skriver	Jorunn	Sundgot-Borgen	(Norges	Idrettshøgskole)	og	
førsteamanuensis	Solfrid	Bratland-Sanda	(Høgskolen	i	Sørøst-Norge)	at:	«I	en	tid	med	mye	fokus	på	generasjon	
perfekt,	kroppspress	og	annet	forventningspress,	er	det	et	stort	behov	for	fagutøvere	i	fysisk	aktivitet	og	helse	
som	kan	bidra	til	bevegelsesglede	og	positive	mestringsopplevelser.	Vi	trenger	PT-er	som	ser	alle	fargenyansene	i	
dette	komplekse	bildet.	PT-er	som	også	kan	hjelpe	til	med	å	finne	«nok-punktet».»	
	
Variasjonen	i	kundegrunnlaget	vitner	om	en	betydelig	kompleksitet	i	problemstillingene	som	møter	
fagpersonene	ved	treningssenteret.	I	alle	tilfeller	er	det	viktig	at	treningssenteret	evner	å	møte	medlemmene	
med	riktig	kompetanse.	God	veiledning	forutsetter	en	forståelse	for	den	enkeltes	forutsetninger	og	motivasjon.	
Riktig	veiledning	forutsetter	at	dette	kombineres	med	en	treningsfaglig	kompetanse	og	erfaring	hos	den	som	
veileder.	Tilsvarende	kreves	det	kompetanse	og	erfaring	for	å	identifisere	problemstillinger	som	krever	
henvisninger	til	annen	fagekspertise.		
	
Framover	ser	vi	at	treningsfaglig	kompetanse	forblir	et	stadig	viktigere	verktøy	for	at	treningssenterbransjen	skal	
utvide	sitt	kundesegment	og	ta	en	større	rolle	i	det	forebyggende	helsearbeidet.	I	Folkehelsepolitisk	rapport	
2015	fra	Helsedirektoratet	kommer	det	fram	at	«Forekomsten	av	overvekt	(kroppsmasseindeks	over	25)	og	
fedme	(kroppsmasseindeks	over	30)	øker	i	de	fleste	aldersgrupper	i	Norge,	som	i	mange	andre	land.»	(…)	«Blant	
voksne	kvinner	og	menn	viser	SSB	sine	tall	basert	på	selvrapportert	høyde	og	vekt,	at	andelen	med	overvekt	og	
fedme	hadde	økt	svakt,	fra	42	prosent	til	45	prosent,	i	perioden	2002	til	2012.	Andelen	var	generelt	høyere	for	
menn	enn	kvinner.»	Videre	heter	det	i	nevnte	rapport	at:	«Erfaring	viser	at	det	for	de	fleste	er	vanskelig	å	oppnå	
varig	vektreduksjon	når	man	først	har	blitt	overvektig.	Forebygging	av	overvekt	og	fedme	gjennom	godt	kosthold	
og	regelmessig	fysisk	aktivitet	er	derfor	av	stor	betydning.»	(ibid,	side	71).	
	
I	følge	en	undersøkelse	av	Virke	Trening	sin	søsterorganisasjon	i	Sverige	lykkes	7	av	10	som	benytter	veiledning	i	
forbindelse	med	livsstilsendringer.	Tilsvarende	viser	deres	undersøkelse	at	9	av	10	mislykkes	med	
livsstilsendringer	uten	veiledning	(Friskvärdföretagen	i	Almega).	Det	betyr	at	treningsfaglig	veiledning	kan	gjøre	
en	betydelig	forskjell	i	møtet	med	en	av	vår	tids	største	folkehelseutfordringer.	
	
Erfaringer	fra	forskning	viser	også	at	det	er	lettere	å	få	personer	med	ulike	sykdommer	til	å	oppsøke	
treningssenteret	enn	det	tradisjonelle	helsevesenet	(Jorunn	Sundgot-Borgen,	2016).	Store	grupper	her	er	
personer	med	lettere	psykiske	helseutfordringer,	personer	med	spiseforstyrrelser	eller	kreft.	Felles	for	flere	av	
disse	pasientgruppene	er	at	de	foretrekker	å	drive	rehabilitering	og	helsefremmende	aktivitet	i	et	miljø	hvor	de	
ikke	blir	sykeliggjort.	Dersom	bransjen	evner	å	møte	disse	pasientgruppene	med	riktig	kompetanse,	kan	
treningsbransjen	ta	en	større	rolle	overfor	disse	gruppene.	

«Jeg	trenger	noen	som	ser	meg»	
«Jeg	trenger	noen	som	ser	meg!»	var	Opinions	oppsummering	av	kundeundersøkelsen	som	ble	
gjennomført	som	et	ledd	i	å	kartlegge	kundenes	forventninger	til	egenskaper	og	kompetansen	hos	
personlige	trenere.	Ønsket	med	undersøkelsen	var	å	kartlegge	kriterier	ved	vurdering	og	valg	av	personlig	
trener.Undersøkelsen	viste	at	de	som	benytter	seg	av	personlige	trenere	har	et	svært	bevisst	forhold	til	
sin	trener,	både	med	tanke	på	egen	fremgang,	mål	og	progresjon.	Egenskaper	som	motivator/coach,	
kombinert	med	trengingsfaglig	kompetanse	ble	fremhevet	av	flere	som	viktig	for	valg	av	personlig	trener.		
I	oppsummeringen	skriver	Opinion:	«PT'en	fungerer	som	en	motivator	til	å	trene	i	seg	selv	bare	ved	at	
man	betaler	ekstra	for	timen.	Oppfølgingen	fra	en	PT	gjør	at	man	kan	overlate	progresjonsforløpet	til	en	
profesjonell,	noe	som	skaper	effektivitet	og	trygghet.	Tryggheten	omkring	kunnskap	til	kropp,	
treningsopplegg	og	fysiologi	er	viktig	og	verdsettes.»		
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Til	tross	for	at	de	alle	hadde	forskjellige	årsaker/motivasjoner	til	å	bruke	personlig	trener	var	det	klare	
likhetstrekk	mellom	dem	alle.	Opinion	oppsummerer	følgende:		

• En	uovervinnelig	tillit	til	treneren	og	hans/hennes	kunnskap	
• Ved	bruk	av	en	slik	ordning	blir	treningen	mer	skreddersydd	for	meg	
• Enklere	å	nå	personlige	mål	og	se	fremgang	
• Timen	med	en	PT	er	en	mer	effektiv	treningsøkt	enn	uten	
• Forholdet	skaper	en	god	følelse	av	omsorg/oppfølging/«opptatt	av	meg»	og	min	trening	
• Personlig	kjemi	blir	oppfattet	som	særdeles	viktig	
Det	var	en	stor	diskrepans	mellom	de	tenkte	motivene	til	den	uerfarne	gruppen	og	de	faktiske	motivene	
til	de	som	brukte	personlig	trener	aktivt.	Den	uerfarne	gruppen	var	opptatt	av	at	den	personlige	treneren	
skulle	gi	en	grunnleggende/overfladisk	opplæring	til	sine	kunder	for	de	som	hadde	minimalt	av	
motivasjon	og	kunnskap	om	trening.	Opinion	oppsummerer:		

• Trenger	noen/noe	for	å	komme	i	gang	med	treningen	
• Har	pådratt	seg	skade	som	gjør	at	man	trenger	tilpasset	trening	
• Trenger	disiplin	og	motivasjon	fra	andre	enn	seg	selv	(en	forpliktelse	knyttet	til	en	ytre	motivasjon)	
• Behov	for	en	annen	type	trening	enn	den	man	allerede	kjenner	til	
• Trenger	hjelp	til	vektnedgang	

	

De	respondentene	som	benyttet	seg	av	en	personlig	trener	hadde	et	bevisst	forhold	til	egen	treners	
utdanning/kompetanse.	De	hadde	også	en	bevissthet	knyttet	til	hva	slags	personlige	trenere	som	fantes	
på	treningssenteret	de	benyttet	seg	av.	De	var	klar	over	de	store	forskjellene	med	tanke	på	lengre	
utdanning	f.	eks.	fysioterapi,	ernæringsfysiologer,	idrettshøgskolen	til	det	som	ble	omtalt	som	«tre	
måneders	PT-kurs	på	Bali».	Hvor	mange	års	erfaring	den	personlige	treneren	har	var	også	av	interesse.	De	
som	i	dag	benyttet	seg	av	personlig	trener	la	også	betydelig	vekt	på	personlig	kjemi	med	vedkommende	
trener.		

Blant	de	som	ikke	benyttet	seg	av	personlig	trener	i	dag,	vektla	de	grunnleggende	kunnskap	i	anatomi,	
fysiologi,	treningslære	og	ernæring.	I	tillegg	fulgte	en	forventing	om	at	de	personlige	trenerne	på	senteret	
representerte	den	tyngste	fagkompetansen	på	senteret	med	lengre	utdanning	enn	øvrige	som	jobber	på	
treningssenteret:	«PT´ene	burde	i	hvert	fall	ha	lengre	utdanning	enn	de	som	har	gruppetimer,	de	må	ha	
lengre	enn	et	3	måneders	kurs!»	(Kvinne,	60).	
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DEL	II	KARTLEGGING	AV	
NÅSITUASJONEN	
	
I	denne	delen	av	rapporten	følger	en	kartlegging	av	gjeldende	utdannings-	og	
kurstilbud	for	treningssenterbransjen.	For	å	sikre	en	bedre	forståelse	av	
nåsituasjonen	har	utvalget	også	tatt	et	kort	tilbakeblikk	på	sentrale	utviklingstrekk	
ved	utdannings-	og	kurstilbudet	for	bransjen.		

Videre	følger	også	en	kartlegging	av	utdanningsnivået	blant	sentrale	fagpersoner	på	
treningssenter	blant	Virke	Trening	sine	medlemmer.	Som	vi	allerede	har	berørt	
innledningsvis	i	rapporten	har	vi	tatt	utgangspunkt	i	personlige	trenere	i	
kartleggingen	av	gjeldende	utdannings-	og	kurstilbud.	Tilsvarende	har	vi	tatt	
utgangspunkt	i	personlige	trenere	ved	kartleggingen	av	gjeldende	utdanningsnivå	i	
medlemsbedriftene	i	Virke	Trening.		Vi	har	gjort	dette	med	en	antakelse	om	at	
denne	yrkesgruppen	representerer	de	høyest	kvalifiserte	på	et	treningssenter	–	det	
er	til	den	personlige	treneren	kunden	betaler	for	og	forventer	å	få	de	best	
kvalifiserte	rådene.	Kurs-	og	utdanningstilbud	for	denne	gruppen	fagpersoner	antas	
derfor	å	gi	et	bilde	på	utdanningstilbudet	for	treningssenterbransjen.	Tilsvarende	vil	
utdanningsnivået	blant	personlige	trenere	antas	å	gi	et	bilde	på	kompetansenivået	i	
treningsbransjen.	Utvalget	vil	imidlertid	presisere	at	målgruppen	for	
Kompetanseutvalgets	anbefalinger	til	bransjestandard	ikke	er	begrenset	til	
personlige	trenere,	men	gjelder	for	bransjen	generelt.		

Utvalgets	samlede	vurdering	av	sammenhengen	mellom	utdanningstilbud	og	-nivå	i	
bransjen	følger	avslutningsvis	i	denne	delen	av	rapporten.		

	

	
	

	 	

Fra	mandatet		
Kompetanseutvalget	skal:	

1)	Kartlegge	status:		

a)	Hvilke	tilbud	som	finnes,	
omfanget	av	kurs-	og	
utdanningsløp	og	muligheter	
for	påbygging	

b)	Det	gjeldende	
kompetansenivået	på	trenerne	
i	bransjen	
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6.	Historisk	gjennomgang	av	kurs-	og	
utdanningstilbud	for	
treningssenterbransjen		
	

6.1	Kursvirksomhet	en	viktig	del	av	bransjens	historie	
Treningssenterbransjen	er	en	relativt	ung	bransje	i	Norge	med	sitt	utspring	i	tre	ulike	miljøer:	vekt-/styrkeløft,	
helserelaterte	fag	og	aerobic.	Et	gjennomgående	trekk	som	framheves	ved	bransjens	historie,	er	at	kursing	av	
instruktører	har	blitt	ansett	som	sentralt	for	utviklingen	av	bransjen.	

Da	Norges	Helsestudio	Forbund	ble	stiftet	i	1983,	startet	forbundet	tidlig	med	å	utvikle	en	kursvirksomhet	for	
sine	medlemmer.	Utdanning	ble	ansett	som	viktig,	blant	annet	for	å	«bedre	sentrenes	rennommé,»	ifølge	en	av	
stifterne	av	forbundet.	Sentralt	i	kursvirksomheten	var	det	som	ble	omtalt	som	«grunnleggende	kunnskaper	om	
styrketrening	med	vekt	på	riktig	biomekanisk	forståelse	og	riktig	utførelsesteknikk.»2	Som	et	ledd	i	dette,	ble	det	
blant	annet	utformet	et	omfattende	oppslagsverk	med	147	øvelser	som	ble	forklart	og	fotografert	for	å	sikre	en	
riktig	biomekanisk	forståelse.	

	

Kursvirksomheten	ble	også	sentral	i	den	nye	organisasjonen,	Norges	Treningssenter	Forbund	som	ble	etablert	i	
1998	(tidligere	Norges	Helsestudio	Forbund	og	Norges	Aerobic	Forbund).	I	følge	Jorunn	Foss,	som	var	
organisasjonens	leder	i	en	årrekke,	var	kursene	hovedvirksomheten	i	forbundet	en	lang	periode:	«Utdanning	ble	
et	spørsmål	om	å	bli	tatt	seriøst	som	bransje.»		

Mot	slutten	av	1990-tallet	vokste	også	Sats	og	Elixia	som	kjeder.	Treningsfaglig	kompetanse	ble	stadig	mer	viktig	
med	framveksten	av	kjedekonseptene.	Med	de	større	treningskjedene	og	den	tilhørende	konsolideringen	av	
bransjen,	finner	vi	at	disse	etablerte	sine	egne	systemer	og	stillinger	med	ansvar	for	å	forvalte	den	faglige	
utviklingen	og	kvaliteten	i	kjedene.	Treningsfaglig	kompetanse	ble	ansett	som	stadig	viktigere	for	å	sikre	kvalitet	i	
tjenestetilbudet.	Erkjennelsen	var	imidlertid	at	det	ikke	fantes	relevante	utdannings-	eller	kurstilbydere	som	
formidlet	den	kompetansen	bransjen	hadde	behov	for.	Som	følge	av	dette	etablerte	Sats	derfor	sin	egen	kurs	
skole	som	fikk	navnet	Sats-skolen.	

																																																													
2	Kilde:	Hans	Pedersen	som	var	en	av	stifterne	av	Norges	Helsestudio	Forbund.		
	

Fra	treningssenterbransjens	historie			
Treningssentrene	i	Norge	etablerte	sin	førte	bransjeorganisasjon	Norge	Helsestudio	Forbund	(NHSF)	i	1984.	De	fleste	
medlemsklubbene	var	små	lokaler	og	tilbudet	var	i	hovedsak	styrketrening.	
Norges	Aerobic	Forbund	(NAF)	ble	stiftet	i	1990.	Gikk	sammen	med	Norges	Helsestudio	Forbund	og	dannet	Norges	
Treningssenter	Forbund	(NTF)	i	1998	

Treningsforbundet	ble	etablert	sommeren	2009	ved	at	SATS,	Elixia	og	Norges	Treningssenter	Forbund	besluttet	å	
samle	bransjen.	Forbundet	representerte	ved	oppstarten	180	treningssentre.	Fra	og	med	1.	januar	2011	ble	
Treningsforbundet	innlemmet	i	Virke	(daværende	HSH),	og	ble	til	det	som	vi	i	dag	kjenner	som	Virke	Trening.		

Virke	Trening	har	i	2015-2016	jobbet	med	å	nedtegne	deler	av	bransjens	historie.		En	del	av	materialet	som	er	
gjengitt	i	dette	kapitlet	er	hentet	fra	dette	arbeidet.		
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6.2	Norges	idrettshøgskole	etablerer	NIH	Fitness		
Norges	idrettshøgskole	(NIH)	har	lange	tradisjoner	som	kurstilbyder	for	ulike	bransjer	og	yrkesgrupper	innen	
treningsfaget.	I	porteføljen	til	NIH	finner	vi	kurs	for	både	forsvaret	og	for	gymnastikklærere.		

I	forbindelse	med	Etter-	og	videreutdanningsreformen	(1997)	etablerte	NIH	et	Senter	for	etter-	og	
videreutdanning	(SEVU)	i	2000/2001.	Dette	skjedde	parallelt	med	at	Norges	Treningssenter	Forbund,	Sats	og	
Elixia	hadde	samtaler	med	NIH	om	å	overta	deres	respektive	kursporteføljer.	Sats	var	den	aktøren	som	var	
tydeligst	i	sine	forventninger	til	konkret	innhold	og	form	på	kursopplegget.	Det	ble	stilt	krav	til	at	utdanningen	
skulle	være	modulbasert	og	dekke	bransjens	kompetansebehov.	Det	første	kurset	i	NIHs	regi	ble	avholdt	i	
november	2002.	De	fleste	lærekreftene	kom	fra	treningssenterbransjen.3	I	følge	NIH	ble	imidlertid	bransjen	etter	
hvert	mindre	involvert	i	den	konkrete	utformingen	av	kurstilbudet.	NIH	utviklet	derfor	en	portefølje	med	kurs	for	
treningsbransjen	under	samlebetegnelsen	«NIH	Fitness».	NIH	beskriver	i	dag	«NIH	Fitness»	som:	
«studiepoenggivende	deltidsutdanninger	og	sertifiseringskurs	-	for	deg	som	ønsker	en	karriere	i	
treningsbransjen.»	

	

6.3	Andre	kurs	og	utdanningstilbud	vokser	fram		
I	løpet	av	de	siste	tiårene	har	vi	sett	en	betydelig	vekst	ulike	kurs-	og	utdanninger.	Blant	tilbyderne	finner	vi	
offentlige	utdanningsinstitusjoner,	som	tilbyr	grunnutdanninger	og	etterutdanninger	av	relevans	for	
treningssenterbransjen.	I	tillegg	til	NIH/NIH	Fitness,	finner	vi	høgskoler	med	avdelinger	for	trening/idrettsfag,	
som	for	eksempel	Høgskulen	i	Sogn	og	Fjordane.	Høgskulen	tilbyr	grunnutdanning	i	idrett	(fra	årsstudium,	
bachelor	og	master),	herunder	et	årsstudium	for	personlige	trenere.	Tilsvarende	tilbud	finner	vi	ved	institutt	for	
helefag	ved	Høyskolen	Kristiania,	som	tilbyr	en	årsenhet	for	Personlig	trening.	

Det	finnes	også	en	rekke	private	kurstilbydere	med	selvstendige	kurstilbud	eller	etablerte	samarbeid	med	
offentlige	utdanningsinstitusjoner.	Nordiske	SAFE	Education	er	en	privat	kurstilbyder	som	har	etablerte	
samarbeid	med	flere	av	de	største	treningskjedene	i	bransjen.	De	to	største	private	tilbyderne	i	markedet	er	
Akademiet	for	Personlig	Trening	(AFPT)	og	Active	Education.		

	

	

	

	

	 	

																																																													
3		Kilde:	Kristin	Blaker	(NIH).	I	forbindelse	med	det	pågående	prosjektet	med	å	kartlegge	treningssenterbransjens	historie	i	Norge	i	regi	av	
Virke	Trening.	
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7.	Gjeldende	kurs-	og	utdanningstilbud	
treningsbransjen		
	

7.1	Overordnet	om	grunnutdanning,	EVU	og	kurstilbud	
Overordnet	kan	vi	dele	inn	utdannings-	og	kurstilbudet	for	treningssenterbransjen	inn	i	fire	kategorier:	

• Utdanningsinstitusjoner	som	tilbyr	grunnutdanninger	(fra	årsstudium,	bachelor,	master	og	ph.d)	
• Utdanningsinstitusjoner	som	tilbyr	etter-	og	videreutdanning	
• Frittstående	private	kurstilbydere	
• Private	kurstilbydere	med	samarbeid	med	utdanningsinstitusjoner	

En	kort	redegjørelse	for	forskjeller	mellom	de	ulike	utdannings-	og	kurstilbyderne,	og	ulike	retningslinjer	for	
deres	praksis	følger	i	det	videre.		

	

Grunnutdanning	
I	St.meld.	nr.	42	(1997-98)	«Kompetansereformen»	ble	en	grunnutdanning	definert	på	følgende	måte:	«…all	
formelt	kompetansegivende	opplæring	på	grunnskolens,	videregående	opplærings	og	høgre	utdannings	område	
uavhengig	av	om	de	som	tar	utdanningen,	er	barn,	unge	eller	voksne	og	uavhengig	av	på	hvilket	tidspunkt	de	
gjennomfører	opplæringen.	Dette	innebærer	f	eks	at	en	som	har	fått	fagbrev	i	videregående	opplæring	og	som	
ønsker	å	ta	et	nytt	fagbrev	eller	bygge	på	utdanningen	med	felles	allmenne	fag,	fortsetter	grunnutdanningen	sin.	
Tilsvarende	vil	eksempelvis	en	som	har	gjennomført	og	fullført	en	fireårig	lærerutdanning,	gå	videre	med	
grunnutdanningen	dersom	vedkommende	tar	mer	formelt	kompetansegivende	utdanning.»	(våre	
understrekninger).		

En	grunnutdanning	innenfor	høyere	utdanning	kan	dermed	betraktes	som	et	studium	som	kan	bygges	videre	til	
en	grad	i	det	formelle	utdanningssystemet.	Eksempelvis	en	årsenhet	som	kan	bygges	videre	til	en	bachelorgrad,	
som	kvalifiserer	til	en	mastergrad	innenfor	samme	fagområde.		

Eksempler	på	grunnutdanninger	for	treningssenterbransjen	finner	vi	blant	annet	ved	NIH	eller	ved	Høgskulen	i	
Sogn	og	Fjordane.	Begge	høgskolene	tilbyr	årsenheter	som	kan	inngå	i	en	bachelorgrad,	hvilket	også	kvalifiserer	
for	opptak	til	masterstudier.	Med	andre	ord	gir	en	årsenhet	i	en	grunnutdanning	muligheter	for	å	fortsette	et	
studieløp	gjennom	mer	formelt	kompetansegivende	utdanning.		

Opptak	til	grunnutdanninger	skjer	i	stor	grad		via	Samordna	opptak.	Blant	annet	tar	ikke	Høyskolen	Kristiania	opp	
studentene	gjennom	Samordna	opptak,	da	de	har	et	eget	opptak	for	sine	studenter.		

Med	unntak	av	private	høgskoler,	er	grunnutdanninger	gratis	og	gir	støtte	fra	Statens	Lånekasse	for	utdanning.	
Det	er	ikke	mulig	å	kreve	egenbetaling	for	studier	som	inngår	som	en	del	av	en	grad	(NOKUT).	

	

Etterutdanning		
Etterutdanning	kan	defineres	som:	«…all	opplæring	som	ikke	er	formelt	kompetansegivende	innenfor	
grunnskolens,	videregående	opplærings	og	høgre	utdannings	område.	Etter	denne	definisjonen	vil	etterutdanning	
omfatte	et	meget	vidt	spekter	av	utdannings-	og	opplæringstiltak	som	varierer	både	i	lengde,	omfang	og	når	det	
gjelder	dokumentasjonstyper.»	(I	St.meld.	nr.	42	(1997-98)	«Kompetansereformen»,	våre	understrekninger).		

Eksempler	på	etterutdanning	for	treningsbransjen	finner	vi	ved	NIH	Fitness,	som	tilbyr	studiepoenggivende	
deltidsutdanninger	og	sertifiseringskurs.	Tilsvarende	er	vi	kjent	med	at	Høyskolen	i	Agder	vil	legge	årsenheten	for	
Personlig	trener	fra	grunnutdanningen	til	porteføljen	for	etter-	og	videreutdanning.		
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Etter-	og	videreutdanninger	kan	ikke	inngå	som	en	del	av	en	grunnutdanning.	Kursene	gir	kandidatene	bedre	
forutsetninger,	men	kan	oftest	ikke	inngå	som	en	del	av	en	grad.	

Det	som	også	kjennetegner	deltidsutdanninger	og	kurs	som	sorterer	under	utdanningsinstitusjoners	portefølje	
for	etter-	og	videreutdanning	er	at	disse	forutsetter	egenbetaling	fra	kandidatene.	Etter-	og	videreutdanninger	
gir	også	kun	unntaksvis	støtte	fra	Statens	Lånekasse	for	utdanning.		

	

Private	kurstilbydere	
Som	redegjort	for	i	den	historiske	gjennomgangen	finnes	det	også	en	rekke	private	kurstilbydere	for	
treningssenterbransjen.	SAFE	Education	er	et	eksempel	som	allerede	er	presentert.		Gjennomgående	for	disse,	
er	at	de	tilbyr	kortere	og	praksisrettede	kurs.	Dette	er	ikke	formelt	kompetansegivende	utdanning.	Kursene	gir	
kandidatene	bedre	forutsetninger,	men	ervervet	kompetanse	anerkjennes	ikke	i	det	formelle	
utdanningssystemet.	Dette	innebærer	også	at	det	ikke	gis	støtte	til	denne	typen	utdanning	fra	Statens	lånekasse.	
Kursene	forutsetter	også	egenbetaling	fra	kandidatene	(markedspris).		

	
Samarbeid	mellom	private	kurstilbydere	og	utdanningsinstitusjoner		
Utdanningsinstitusjoner	kan	inngå	samarbeid	med	eksterne	aktører	om	å	tilby	spissede	utdanningstilbud.	For	
treningssenterbransjen	finner	vi	et	eksempel	på	dette	i	form	av	samarbeidet	mellom	Active	Education	og	
Høgskolen	i	Hedmark,	Avdeling	for	folkehelsefag,	Campus	Elverum.	Tilsvarende	er	AFPT	i	dialog	med	Høgskolen	
Sørøst-Norge	om	et	tilsvarende	samarbeid.			

Det	foreligger	en	rekke	formalkrav	knyttet	til	samarbeid	mellom	utdanningsinstitusjoner	og	eksterne	aktører.	
NOKUT	gjennomførte	i	2014	en	kartlegging	av	slike	samarbeidsavtaler	som	ble	fulgt	opp	av	en	omfattende	
tilsynsrunde.4	Ut	fra	kartleggingen	heter	det	i	et	skriv	fra	NOKUT	at	det	var	tilsynsorganets	inntrykk	at	en	del	
institusjoner	samarbeider	med	aktører	som	selv	ikke	har	rett	til	å	tilby	høyere	utdanning,	og	det	kan	se	ut	til	at	
enkelte	institusjoner	akkrediterer	eksterne	aktørers	studier.	I	nevnte	skriv	het	det	også	at:	«NOKUT	ser	at	det	
finnes	eksempler	på	at	institusjoner	samarbeider	om	å	tilby	studier	som	ikke	begge	parter	har	faglig	fullmakt	til	å	
tilby.	Det	er	også	NOKUTs	inntrykk	at	kvalitetssikringen	av	slike	studier	ikke	alltid	skjer	på	en	tilfredsstillende	
måte.»5	

	
Egenbetaling	og	støtte	fra	Statens	lånekasse	for	utdanning		
Private	aktører	kan	kreve	egenbetaling,	men	ikke	statlige	(Jf.	Universitets-	og	høgskoleloven	§	7-1)	hvor	det	
heter	at	«Statlige	universiteter	og	høyskoler	kan	ikke	kreve	egenbetaling	fra	studenter	for	ordinære	utdanninger	
som	fører	frem	til	en	grad	eller	yrkesutdanning.	Departementet	kan	i	særskilte	tilfeller,	etter	søknad,	godkjenne	
unntak	fra	denne	bestemmelse.»	
	
Statlige	institusjoner	kan	altså	ikke	kreve	egenbetaling	for	fag	som	fører	frem	til	en	grad.	Unntak	fra	denne	
regelen	er	blant	annet	kurs	og	studier	som	sorterer	under	institusjonens	EVU-portefølje	(se	
Egenbetalingsforskriften	§	3-2).	
	
Studier	akkreditert	av	NOKUT	kan	gi	støtte	til	lånekassen.	Akkrediterte	fellesgrader	er	et	eksempel	på	dette.	For	
å	få	støtte	for	et	studium	fra	Statens	lånekasse,	forutsettes	det	at	studiene	gir	studiepoeng	(er	formelt	
kompetansegivende)	og	at	studiet	har	en	gitt	studiebelastning.	På	NIH	Fitness	sine	hjemmesider	heter	det	at	
kandidatene	minimum	må	ta	15	studiepoeng	per	semester	for	å	oppfylle	kravene	til	Statens	lånekasse	for	
utdanning.	Det	er	også	et	krav	om	total	varighet	på	ett	helt	semester	(minimum	fire	måneder	
sammenhengende).	Videre	fremgår	det	at:	«Våre	emner	kan	eventuelt	også	kombineres	med	andre	studietilbud	

																																																													
4	http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Evaluering/Tilsyn_m_HU-
samarbeid_m_eksterne_120115.pdf	
5	Nevnte	samarbeidsavtale	mellom	Høyskolen	i	Hedmark	og	Active	Education	er	under	tilsyn	som	et	ledd	i	NOKUTs	arbeid	med	å	ettergå	
samarbeid	mellom	UH-sektoren	og	eksterne	aktører.	Studietilbudet	er	terminert	i	påvente	av	NOKUTs	tilsynsvurderinger.		



	 27	

for	å	oppfylle	disse	kravene.	Dersom	du	tar	emner	av	kortere	varighet	enn	et	helt	semester,	er	du	ikke	berettiget	
til	lån	og	stipend	i	Lånekassen.	Det	finnes	imidlertid	mulighet	til	å	søke	om	unntak	for	kravet	om	varighet	
jamfør	forskriftenes	§	7-4.	Vi	understreker	at	det	er	opp	til	Lånekassen	å	vurdere	disse	søknadene.	(…)	Lånekassen	
gjør	en	individuell	vurdering	av	hver	enkelt	søknad	om	tidligere	utdanning	eller	nåværende	arbeidsforhold	er	av	
en	slik	karakter	at	de	kan	innvilge	unntak	fra	varighetskravet.	Lånekassen	kan	derfor	ikke	gi	konkrete	eksempler	
på	hva	som	godtas.»6	

	

7.2	Kartlegging	av	gjeldende	utdannings-	og	kurstilbud		
Som	et	ledd	i	kartleggingen	av	omfang	og	innhold	i	det	gjeldende	utdannings-	og	kurstilbudet	for	
treningsbransjen	har	utvalget	gjort	henvendelser	til	offentlige	utdanningsinstitusjoner	som	tilbyr	
studieprogrammer	relevante	for	personlige	trenere	(grunnutdanning	og	porteføljer	for	etter-	og	
videreutdanning),	samt	til	private	kurstilbydere.7		

Undersøkelsen	ble	gjennomført	i	februar	2016.	Spørreskjema	med	følgeskriv	ble	sendt	til	offentlige	
utdanningsinstitusjoner	og	kurstilbydere	som	tilbyr	kurs	for	personlig	trenere.	Vi	mottok	svar	fra	6	
utdanningsinstitusjoner	og	5	kurstilbydere	(noen	overlapp	på	grunn	av	etablerte	samarbeid	mellom	private	
kurstilbydere	og	de	offentlige	utdanningsinstitusjonene).8		

I	det	videre	følger	en	overordnet	oppsummering	av	utvalgets	kartlegging,	hvor	vi	har	gjort	et	skille	mellom	
utdannings-	og	kurstilbydere.	Det	understrekes	at	oppsummeringen	gjelder	for	kurs	innrettet	mot	yrkesgruppen	
personlige	trenere.9	

	

	

	 	

																																																													
6	http://www.nih.no/studier/fitness/praktisk-informasjon/studielan-test/	
7	Se	fullstendig	oversikt	over	tilbakemeldinger	i	vedlegget	til	utredningen.		
8	GoStudy	mottok	henvendelse,	men	har	ikke	besvart	undersøkelsen.	De	er	derfor	ikke	listet	opp	i	oppsummeringen	over	deltakere.		
9	For	en	gjennomgang	av	spørsmålene	i	undersøkelsen	se	vedlegg.	I	spørreundersøkelsen	ble	kurstilbyderne	og	utdanningsinstitusjonene	
også	invitert	til	å	komme	med	innspill	til	innhold	i	en	treningsfaglig	utdanning.	Det	ble	også	åpnet	for	å	gi	innspill	til	hvordan	vi	best	sikrer	en	
ønsket	profesjonalisering	av	treningsbransjen.		

Med	i	undersøkelsen		
Følgende	utdanningsinstitusjoner	deltok	i	undersøkelsen:	

• Norges	idrettshøgskole,	seksjon	for	idrettsmedisinske	fag	
• Norges	idrettshøgskole,		Fitness	
• Nord	universitet,	studiested	Bodø		
• Høgskulen	i	Sogn	og	Fjordane	
• Universitetet	i	Agder		
• Høyskolen	Kristiania	–	Institutt	for	Helsefag	(byttet	navn	1.1.2016).	
• Høgskolen	i	Hedmark	–	avdeling	Elverum	
• Høgskolen	i	Østfold		

	
Følgende	kurstilbydere	deltok	i	undersøkelsen	

• Axelsons	Body	Work	School		
• Gateway	Education	AS	(i	samarbeid	med	Santa	Monica	College	og	ACE	Fitness)		
• Active	Education		
• SAFE	Education		
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Oppsummering	av	kartlegging		
Oppsummert	viser	kartleggingen	av	gjeldende	utdannings-	og	kurstilbud	for	treningssenterbransjen	at:	

Utdanningsinstitusjonene		 Private	kurstilbydere	
• Kursene	forutsetter	generell	studiekompetanse/	

realkompetansevurderinger	
o Noen	stiller	krav	til	formelle	

forkunnskaper	(gitt	antall	studiepoeng	
innen	emner).	Noen	stiller	poengkrav	
for	inntak10	

• Varierende	dybde	og	omfang	for	kurstilbudet	
o Fra	15	til	60	studiepoeng,	og	fra	25-184	

timer	undervisning	
• Ulik	oppbygging	av	kurs/muligheter	for	

påbygning		
o Noen	er	en	del	av	en	bachelorgrad,	

mens	andre	tilbys	som	separate	emner	
• Varierende	grad	av	samarbeid	med	bransjen	om	

praksis	i	forbindelse	med	utdanningsløpet	
• Undervisere	har	i	hovedsak	ph.d-grad	og	

mastergrad	i	idrettsfag	som	minimum.	
Varierende	vektlegging	av	praktisk	erfaring	innen	
treningsbransjen		

• Teoretisk	og	praktisk	eksamen	som	grunnlag	for	
godkjenningen	av	kandidatene	

• Respondentene	har	varierende	oversikt	over	
antallet	uteksaminerte	jobber	i	treningsbransjen	

	

• Kursene	forutsetter	generell	studiekompetanse	
eller	alderskrav	(over	18	eller	20	år)	

• De	fleste	kursene	er	ikke	poenggivende,	det	vil	si	
at	de	ikke	gir	støtte	fra	Lånekassen	(en	aktør	
avventer	godkjenning	fra	NOKUT)	

• Varierende	dybde	og	omfang			
o Fra	30-320	timer	undervisning	

• Vektlegger	praksis	i	undervisningen,	men	har	i	
varierende	grad	samarbeid	med	bransjen	om	
utplassering/praksis	i	forbindelse	med	
kursopplegget		

• Ulik	fagbakgrunn	og	nivå	på	de	som	underviser	
• Begrensede	muligheter	for	påbygging		

o For	de	fleste	tilbyderne	er	kursene	for	
«Personlig	trener»	emnebasert,	og	kan	
bygges	ut	videre	med	andre	delemner	
(men	det	gir	ikke	en	grad)	

• Noen	tilbyr	andre	kurs	innen	andre	områder	
• Teoretisk	og	praktisk	eksamen	som	grunnlag	for	

godkjenningen	av	kandidatene	
• Ingen	oversikt	over	antallet	uteksaminerte	jobber	

i	treningsbransjen	
	

	

7.3	Utvalgets	vurderinger	av	gjeldende	kurs-	og	utdanningstilbud	for	
treningssenterbransjen		
Den	historiske	gjennomgangen	viser	at	kursvirksomhet	har	vært	en	viktig	del	av	treningssenterbransjens	historie.	
Korte	praksisrettede	kurs	var	et	effektivt	verktøy	for	å	sikre	kvaliteten	på	tjenestetilbudet.	NIH	bekreftet	på	
mange	måter	denne	kvalifiseringsmodellen,	da	de	etablerte	NIH	Fitness	som	et	kursbasert	tilbud	lagt	til	
porteføljen	for	etter-	og	videreutdanning.	Senere	har	vi	også	sett	at	private	kurstilbydere	og	andre	offentlige	
utdanningsinstitusjoner	har	fulgt	etter	med	tilsvarende	tilbud	av	kortere	og	praksisrettede	kurs.		

Det	er	viktig	å	understreke	at	det	finnes	en	rekke	utdanningsinstitusjoner	som	tilbyr	grunnutdanninger	innen	
fysisk	aktivitet	og	helse.	Det	kan	imidlertid	se	ut	som	at	disse	utdanningene	i	varierende	grad	treffer	
treningssenterbransjens	behov.	Som	påpekt	i	den	historiske	gjennomgangen	har	vi	sett	at	det	i	liten	grad	har	
vært	en	samhandling	mellom	bransjen	og	utdanningsinstitusjoner/	kurstilbydere	hva	gjelder	innretningen	og	
formen	på	kursene.	Noen	aktører	i	bransjen	har	svart	på	dette	med	å	utvikle	egne	kursopplegg.	I	sum	har	dette	
ført	til	at	vi	i	dag	har	et	fragmentert	kurs-	og	utdanningstilbud,	hvor	kurs	forblir	den	rådende	
kvalifiseringsmodellen.		

	

Ulik	lengde	og	dybde	for	kursene	og	utdanningsløpene		
Av	gjennomgangen	finner	vi	en	betydelig	variasjon	i	omfanget	og	innretningen	av	utdannings-	og	kurstilbudene:	
Fra	30	studiepoeng	til	et	årsstudium	(60	studiepoeng).	Enkelte	studiesteder	tilbyr	også	egne	delemner	for	
personlige	trenere	som	et	ledd	i	oppbyggingen	av	en	bachelorgrad	(en	del	av	en	grunnutdanning).		

																																																													
10	Vi	har	ikke	dokumentasjon	hvorvidt	det	stilles	poengkrav	per	se	eller	om	dette	skyldes	at	det	er	flere	kvalifiserte	søkere	enn	det	er	plasser	
på	de	gitte	studiestedene.		
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Vi	ser	også	at	det	er	variasjoner	i	graden	av	praktisk	orientering.	De	kortere	kursene	er	gjennomgående	mer	
praktisk	orientert	enn	de	lengre	studieløpene,	som	i	større	grad	vektlegger	betydningen	av	
teori/metode/forskning.	Overordnet	ser	vi	at	det	er	liten	grad	av	samhandling	mellom	de	offentlige	
utdanningsinstitusjonene	og	treningssenterbransjen	som	et	ledd	i	å	sikre	relevant	praksis.		

Det	legges	til	at	stor	variasjon	i	innretning,	omfang	og	dybde	for	de	tilbudte	kursene	og	utdanningene	stiller	krav	
til	arbeidsgivernes	evne	til	å	vurdere	innhold	og	kvaliteten	på	utdanningen	til	de	kandidatene	som	søker	seg	inn	i	
treningsbransjen.		

	

Begrensede	muligheter	for	påbygging		
Gjennomgående	finner	vi	at	gjeldende	kurs-	og	utdanningstilbud	mot	treningssenterbransjen,	og	mot	personlige	
trenere	spesielt,	gir	begrensede	muligheter	for	videreutdanning	i	det	formelle	utdanningssystemet	(i	form	av	en	
videre	spesialisering	eller	en	grad).		

Enkeltstående	kurs	fra	private	tilbydere	gir	gjennomgående	ikke	studiepoeng,	og	vil	derfor	ikke	anerkjennes	i	det	
formelle	utdanningssystemet.		

Manglende	muligheter	for	påbygning	(«innlåsningsmekanismer»)	har	også	sammenheng	med	at	kortere	kurs	og	
deltidsutdanninger	synes	å	være	det	dominerende	kvalifiseringsmodellen	for	treningssenterbransjen	–	også	fra	
utdanningsinstitusjonene.	Mulighetene	for	å	bruke	etter-	og	videreutdanningskurs	som	en	del	av	en	grad	er	
begrenset.	Kursene	gir	kandidatene	bedre	forutsetninger,	men	ervervet	kompetanse	anerkjennes	ikke	i	det	
formelle	utdanningssystemet.	For	den	som	ønsker	en	videre	spesialisering	tilbys	imidlertid	kurs	innenfor	andre	
emner/andre	kurs.	I	så	måte	vil	kvalifiseringsmodellen	med	kurs	avle	mer	kurs.	

Høyskolen	Kristiania/Norges	helsehøyskole	tilbyr	et	årsstudium	for	personlige	trenere.	Årsstudiet	godskrives	
imidlertid	ikke	i	bachelorprogrammet	for	Bachelor	i	Fysisk	aktivitet	og	ernæring	ved	samme	
utdanningsinstitusjon.11			

Utvalget	vurderer	de	identifiserte	innlåsningsmekanismene	som	uheldig.	Utvalget	mener	dette	svekker	
mulighetene	for	å	legge	til	rette	for	å	etablere	karrieremuligheter	for	den	enkelte	ansatte	basert	på	mer	ervervet	
formell	kompetanse.		

	

Etterutdanninger	dominerer	og	fortrenger	grunnutdanning	
Som	vi	allerede	har	berørt	er	kortere	kurs	og	deltidsutdanninger	det	dominerende	kvalifiseringsløpet	for	
treningssenterbransjen,	som	følge	av	at	flere	utdanningsinstitusjoner	har	valgt	å	innrette	sine	tilbud	til	bransjen	i	
sine	respektive	porteføljer	for	Etter	og	videreutdanning	(EVU).	En	utfordring	for	treningssenterbransjen	har	vært	
at	det	som	tilbys	som	grunnutdanninger	i	for	liten	grad	har	svart	på	bransjens	behov.	Dette	har	drevet	fram	den	
identifiserte	fragmenteringen	av	utdanningstilbudet.		

Utvalget	er	ikke	kjent	med	begrunnelsen	for	at	NIH	og	andre	utdanningsinstitusjoner	har	valgt	å	legge	
kursporteføljen	til	senteret	for	etter-	og	videreutdanning.	Vi	konstaterer	imidlertid	at	etter-	og	
videreutdanningstilbudet	ved	offentlige	utdanningsinstitusjoner	er	en	betydelig	inntektskilde	for	disse	som	følge	
av	mulighetene	dette	gir	for	egenbetaling	fra	studentene.			

Hensikten	med	den	offentlige	«Kompetansereformen»,	som	ble	forløperen	til	Etter-	og	
videreutdanningsreformen	var	å	bedre	legge	til	rette	for	det	som	ble	betegnet	som	«livslang	læring».	Om	
bakteppet	for	reformen	het	det	i	Stortingsmeldingen	at:	«Mens	tenkningen	tidligere	har	båret	preg	av	«én	gang	
utdannet	alltid	utdannet»,	går	filosofien	nå	i	retning	av	at	«fullført	grunnutdanning	er	bare	begynnelsen».»	(ibid,	
kapittel	2.	Utfordringene).	Etterutdanning	skulle	bidra	til	å	styrke	grunnlaget	for	livslang	læring.	Utfordringen	for	

																																																													
11	Høgskolen	jobber	med	at	overgang	mellom	PT-utdanningen	og	Bachelor	i	fysisk	aktivitet	og	ernæring	skal	bli	klarere.	En	del	av	emnene	er	
allerede	de	samme,	slik	at	studentene	vil	kunne	søke	innpass	av	sin	PT-utdanning	i	bachelorstudiet.	Det	betyr	at	de	dermed	ikke	må	ta	nye	
180	studiepoeng	for	å	få	en	bachelorgrad.			
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treningssenterbransjen	er	at	etterutdanningstilbudet	har	erstattet	og	delvis	fortrengt	grunnutdanningen.	Kurs	og	
deltidsstudier	er	ikke	noe	som	kommer	i	tillegg	til	en	grunnutdanning.	Det	erstatter	grunnutdanningen,	med	den	
konsekvens	at	kandidatene	ofte	ikke	har	den	nødvendige	grunnleggende	kompetansen	de	bør	ha	for	å	inneha	
rollen	som	fagpersoner	i	treningssenterbransjen.	Utvalget	kan	ikke	se	at	det	er	i	tråd	med	intensjonen	bak	
Kompetansereformen	og	ideen	om	livslang	læring.	For	treningssenterbransjen	bidrar	denne	innretningen	av	
studiene	til	å	svekke	grunnlaget	for	profesjonaliseringen	av	bransjen.	

	

Egenbetaling	og	varierende	støtte	fra	Statens	lånekasse	for	utdanning	
Et	gjennomgående	trekk	ved	kurs-	og	utdanningstilbud	innrettet	mot	treningssenterbransjen	er	at	disse	i	stor	
utstrekning	baserer	seg	på	egenbetaling	fra	kandidatene.	Dette	gjelder	ikke	bare	for	de	private	kurstilbyderne.	
Som	følge	av	at	kurs-	og	utdanningstilbud	fra	offentlige	institusjoner	defineres	som	etterutdanning	gjelder	også	
egenbetaling	i	stor	utstrekning	her.		

Den	betydelige	graden	av	egenbetaling	stiller	treningssenterbransjen	i	en	særstilling	sammenlignet	med	andre	
bransjer.	Manglende	grunnutdanninger	tilpasset	bransjen,	kombinert	med	en	høy	andel	egenbetaling	bidrar	i	
sum	til	å	svekke	grunnlaget	for	profesjonaliseringen.	
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8.	Gjeldende	utdanningsnivå	blant	
personlige	trenere	i	bransjen		
	

8.1	Kartlegging	av	utdanningsnivået	blant	personlige	trenere	
Som	et	ledd	i	kartleggingen	av	det	gjeldende	utdanningsnivået	blant	personlige	trenere	i	bransjen	har	utvalget	
også	foretatt	en	undersøkelse	blant	medlemmene	i	Virke	Trening.		

Det	er	viktig	å	understreke	at	kartleggingen	av	utdanningsnivå	ikke	gir	oss	svar	på	kompetansenivået	i	bransjen.	
Dersom	målet	er	å	kartlegge	kompetansen,	kreves	en	vurdering	av	kvaliteten	på	kurs-	og	utdanningstilbudet	som	
gjeldende	utdanningsnivå	representerer.12	Like	viktig	forutsetter	dette	en	kartlegging	av	realkompetansen	til	
kandidater	som	har	tilegnet	seg	kompetanse	gjennom	erfaring/	praksis.		

Undersøkelsen	ble	gjennomført	i	tidsrommet	14.	–	21.	januar	2016.	Spørreskjema	med	følgeskriv	ble	sendt	til	
108	kontingentpunkt.	Kjeder	svarte	samlet.	Svar	fra	64	kontingentpunkt	som	representerte	276	sentre.	Det	
tilsvarer	77	prosent	av	medlemsbedriftene	i	Virke	Trening.	Kundegrunnlaget	blant	medlemsbedriftene	i	Virke	
Trening	utgjør	nærmere	¾	av	markedet	i	Norge.	

Undersøkelsen	representerer	til	sammen	1584	personlige	trenere	fordelt	på	484	heltidsansatte,	515	
deltidsansatte	og	585	innleide	personlige	trenere.	Blant	respondentene	jobber	omtrent	halvparten	av	de	fast	
ansatte	personlige	trenerne	heltid.	Undersøkelsen	viser	stor	variasjon	i	antall	timer	heltid-	og	deltidsansatte	
praktiserer	som	PT.	Blant	heltidsansatte	er	gjennomsnittet	30,5	timer	per	uke.	Blant	deltidsansatte	ligger	de	
fleste	mellom	10	–	20	timer.		

	

2	av	3	personlige	trenere	har	trenerutdanning	på	30	studiepoeng	eller	relevante	kurs	uten	
studiepoeng	som	høyeste	utdanningsnivå	
Undersøkelsen	viser	videre	at	2	av	3	PT-er	har	trenerutdanning	på	30	studiepoeng	eller	relevante	kurs	uten	
studiepoeng	som	høyeste	utdanningsnivå.	Elleve	prosent	har	en	1-årig	relevant	trener/deltidsutdanning,	mens	
tretten	prosent	av	respondentene	hadde	bachelor	som	høyeste	formell	utdanning.	Tre	prosent	av	de	spurte	kan	
vise	til	en	relevant	mastergrad.		

		

Figur:	Kompetansenivå	blant	PT-er	fordeling	i	alt.	

																																																													
12	Ettersyn	og	vurderinger	av	kvaliteten	på	utdanningen	ved	akkrediterte	høgskoler	og	universitet	faller	inn	under	NOKUTs	ansvarsområde.	
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Som	figuren	under	avdekker	er	det	noe	variasjoner	i	utdanningsnivå	mellom	de	ulike	grupperingene	av	
Personlige	trenere.	Blant	deltidsansatte	er	andelen	med	relevante	kurs	uten	studiepoeng	78	prosent,	mens	
tilsvarende	tall	for	heltidsansatte	er	48	prosent.	Blant	heltidsansatte	er	det	også	en	høyere	andel	som	har	1-årig	
relevant	trener/idrettsutdanning	som	sitt	høyeste	utdanningsnivå.	Kartleggingen	viser	også	at	det	er	en	høyere	
andel	av	de	personlige	trenerne	som	kan	vise	til	en	relevant	bachelor-	eller	mastergrad	(19	prosent	av	de	
innleide	har	en	bachelor-	eller	master,	mot	½	og	0/2	prosent	for	hel-	og	deltidsansatte).		

	

Figur:	Kompetansenivå	blant	PT-er	fordelt	på	innleide,	hel-	og	deltidsansatte.	

	

Treningssentrenes	krav	til	formalkompetanse		
Vi	ser	også	at	gjeldende	kompetansenivå	speiler	de	formelle	kravene	til	utdanning	som	settes	av	
treningssentrene.	Halvparten	av	treningssentrene	som	deltok	i	undersøkelsen	svarer	at	de	stiller	krav	til	formell	
kompetanse,	femten	prosent	av	respondentene	svarer	at	et	slikt	krav	ikke	er	angitt,	mens	39	prosent	ikke	har	
svart	på	spørsmålet.	2	av	3	treningssenter	som	stiller	krav	til	kompetanse	setter	30	studiepoeng	eller	kurs	som	
høyeste	kurs-	og	utdanningsnivå.	

	

Figur:	Formelle	krav	til	utdanning	/	nivå.		
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Fra	kartleggingen	av	gjeldende	utdanningstilbud	har	vi	sett	at	det	er	et	fragmentert	og	mangfoldig	kurs-	og	
utdanningstilbud	for	den	som	ønsker	en	karriere	som	personlig	trener.	Kortere	praksisrettede	kurs	dominerer,	og	har	
delvis	fortrengt	oppbyggingen	av	relevante	grunnutdanninger	for	treningssenterbransjen.	Utfordringen	er	at	kurs	som	
kvalifiseringsmodell	gjennomgående	skaper	såkalte	blindveier	i	utdanningsløpet	(«innlåsningsmekanismer).	De	
begrensede	mulighetene	for	å	bygge	videre	på	slike	kurs	i	det	formelle	utdanningssystemet	har	svekket	grunnlaget	for	
profesjonaliseringen	av	treningssenterbransjen.		
	
Det	legges	til	at	det	finnes	flere	høgskoler	som	tilbyr	årsenheter/grader	i	helse-	og	treningsfag.	Vurderingen	fra	bransjen	
har	imidlertid	vært	at	disse	i	liten	grad	treffer	treningssenterbransjens	behov.	Treningssenterbransjen	har	svart	på	dette	
med	selv	å	utvikle	kortere	praksisrettede	kurs.	Senere	har	det	også	vokst	fram	eksterne	tilbydere	av	kurs	for	
treningssenterbransjen	og	frittstående	aktører.	Fra	den	historiske	gjennomgangen	har	vi	sett	at	Norges	idrettshøgskole	
bidro	til	å	bekrefte	kvalifiseringsmodellen	med	kortere	kurs	da	de	etablerte	NIH	Fitness	på	starten	av	2000-tallet.	NIH	
Fitness	tilhører	høgskolens	portefølje	for	etter-	og	videreutdanning.		

Gjennomgående	ved	kurs-	og	utdanningstilbud	innrettet	mot	treningssenterbransjen	er	at	disse	i	stor	utstrekning	
baserer	seg	på	egenbetaling.	Dette	gjelder	ikke	for	de	private	kurstilbyderne.	Som	følge	av	at	kurs-	og	utdanningstilbud	
fra	offentlige	institusjoner	defineres	som	etterutdanning	gjelder	også	egenbetaling	i	stor	utstrekning	her.	Kurs	gis	også	i	
liten	grad	støtte	fra	Statens	lånekasse	for	utdanning.	Høy	grad	av	egenbetaling	svekker	grunnlaget	for	
profesjonaliseringen	av	treningssenterbransjen	sammenlignet	med	andre	bransjer.		
	
Vi	ser	at	kompetansenivået	blant	personlige	trenere	speiler	de	utdanningstilbudet	og	formelle	kravene	til	utdanning	
som	settes	av	treningssentrene.	2	av	3	personlige	trenere	har	kurs	eller	30	studiepoeng	som	høyeste	utdanningsnivå.	2	
av	3	treningssenter	som	stiller	krav	til	kompetanse,	setter	30	studiepoeng	eller	kurs	som	høyeste	kurs-	og	
utdanningsnivå.			
	
Utvalget	er	opptatt	av	å	understreke	at	kartleggingen	av	utdanningsnivå	blant	personlige	trenere	gir	ikke	et	fullstendig	
bilde	av	kompetansen	i	treningssenterbransjen.	En	kompetansekartlegging	fordrer	blant	annet	en	tilsvarende	
kartlegging	av	gjeldende	realkompetanse	blant	relevante	fagpersoner.	Det	er	grunn	til	å	anta	at	en	slik	kartlegging	ville	
avdekket	omfattende	praktisk	erfaring	blant	fagpersonene	i	bransjen.	Treningssenterbransjen	er	en	bransje	som	drives	
av	mange	med	et	sterkt	engasjement	for	trening.	Dette	er	et	forhold	som	må	hensyntas	i	forbindelse	med	
implementeringen	av	Kompetanseløftet.			
	
	

9.	Oppsummering	av	nåsituasjonen	|		 	 	 							Utvalgets	
samlede	vurderinger	av	kurs-	og	utdanningstilbud	og	gjeldende	utdanningsnivå	blant	personlige	
trenere		
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DEL	III	UTVALGETS	
ANBEFALINGER		
	

I	det	videre	følger	svar	på	punkt	2	i	mandatet,	hvor	utvalget	bes	definere	
bransjens	behov	i	form	av	et	ønsket	innhold	i	et	utdanningsløp	som	et	ledd	i	å	
etablere	en	bransjestandard	for	(personlige-)	treneres	kompetanse.		

I	tråd	med	mandatets	punkt	3	følger	også	en	vurdering	og	anbefaling	til	modeller	
for	utdanningsløp,	og	drøfte	hvor	kompetansen	best	kan	bygges	opp.		

Utvalgets	vurderinger	knyttet	til	mandatets	punkt	4	følger	i	kapittel	11.		

	 	

Fra	mandatet		
Kompetanseutvalget	skal:	

2)	Definere	bransjens	behov	i	
form	av	en	bransjestandard	i	
bransjen	for	(personlige-)	
treneres	kompetanse,	det	vil	si	
å	beskrive	så	detaljert	som	det	
er	hensiktsmessig	og	
nødvendig	den	kompetansen	
alle	skal	ha	for	å	kunne	jobbe	
som	trenere	i	bransjen	

3)	Vurdere	og	komme	med	
anbefalinger	til	modeller	for	
utdanningsløp,	og	drøfte	hvor	
kompetansen	best	kan	bygges	
opp;	I	det	formelle	
utdanningssystemet,	internt	i	
bransjen	–	eller	begge	steder.		

4)	Vurdere	og	foreslå	hvordan	
bransjen	kan	sette	nasjonale	
kompetansekrav	inn	i	den	
europeiske	bransjestandarden.		
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10.	En	bransjestandard	for	ønsket	
formalkompetanse		
	

10.1	En	bransjestandard		
Fra	mandatet	heter	det	at	utvalget	skal	definere	en	bransjestandard	for	(personlige-)	treneres	kompetanse	som	
svarer	på	bransjens	behov.	«Bransjestandard»	tolkes	av	utvalget	som	den	grunnleggende	formalkompetansen	
som	fagpersoner	i	treningsbransjen	generelt	–	personlige	trenere	spesielt	–	som	jobber	med	kundegruppen	
friske	og	voksne	mennesker	bør	inneha.		

Utvalget	presiserer	at	bransjestandarden	skal	betraktes	som	en	grunnleggende	utdanning.	Det	understrekes	at	
arbeid	med	kundegrupper	med	særlige	behov	fordrer	mer	formalkompetanse.	Som	vi	har	berørt	tidligere	vil	mer	
formalkompetanse	særlig	anses	som	en	forutsetning	dersom	målet	er	å	ta	en	større	rolle	som	avlaster	for	det	
offentlige	i	forebyggende	helsearbeid/rehabilitering.		
	

	
9.2	Hva	bør	kandidatene	kunne?	
Som	inntak	til	å	definere	innhold	og	omfang	i	et	studium	som	kan	gjøres	til	bransjestandard,	startet	utvalget	med	
å	definere	et	sett	hovedemner	og	læringsutbytter	som	svarer	på	bransjens	behov	og	kundenes	forventninger.		
	

Fem	grunnleggende	hovedemner		
Utvalget	anbefaler	at	en	grunnutdanning	for	treningsbransjen	dekker	fem	hovedemner:	
Treningslære	og	
fysiologi	

Bevegelseslære	og	
anatomi	

Mental	trening	og	
coaching	

Aktivitetslære		 Samfunn,	etikk	og	
helse	&	livsstil		

Treningsplanlegging/	
dosering	av	trening:	
Hvordan	og	hvorfor	en	
planlegger	og	utfører	
trening	for:	
1. optimal	helse,	

livsstil		
2. å	bedre	

prestasjonsevnen.	
	

-	Praktisk	og	teoretisk	
innføring	i	
biomekanikk	som	gjør	
studenten	i	stand	til	å	
analyser	bevegelser,	
og	vurdere	om	de	er	
utført	effektivt	og	
med	liten	skaderisiko.	
-	Vise	et	godt	
øvingsbilde	

-	Kommunikasjon/	
feedback		
-	Motivasjon	
-	Planleggingsarbeid:	
-	Forankring	
-	Rekruttering	av	
kunder	

-	Lære	idrettslige	
aktiviteter	som	kan	
brukes	for	å	trene	
individ	og	grupper.	

	
	

-	Rolleforståelse		
-	Ernæring	
-	Antidoping	
-	Spiseforstyrrelser	
	

Noen	sentrale	begrep		
Læringsutbytte	defineres	som	det	en	person	vet,	kan	og	er	i	stand	til	å	gjøre	som	et	resultat	av	en	læringsprosess.	
Læringsutbytte	er	beskrevet	i	kategoriene	kunnskap,	ferdigheter	og	generell	kompetanse.	Nivået	på	læringsutbyttet	
er	avhengig	av	kompleksiteten	av	kunnskapen,	ferdigheten	og	den	generelle	kompetansen.	
En	kvalifikasjon	er	et	formelt	læringsutbytte	på	et	visst	nivå,	godkjent	av	en	instans	og	som	kan	dokumenteres.	I	
Norge	betegnes	en	kvalifikasjon	oftest	som	formell	kompetanse. 
Kunnskaper:	Kunnskaper	er	forståelse	av	teorier,	fakta,	begreper,	prinsipper,	prosedyrer	innenfor	fag,	fagområder	
og/eller	yrker.	
Ferdigheter:	Evne	til	å	anvende	kunnskap	til	å	løse	problemer	og	oppgaver.	Det	er	ulike	typer	ferdigheter	–	kognitive,	
praktiske,	kreative	og	kommunikative	ferdigheter.	
Generell	kompetanse:	Generell	kompetanse	er	å	kunne	anvende	kunnskap	og	ferdigheter	på	selvstendig	vis	i	ulike	
situasjoner	gjennom	å	vise	samarbeidsevne,	ansvarlighet,	evne	til	refleksjon	og	kritisk	tenkning	i	utdannings-	og	
yrkessammenheng	(Kilde:	NOKUT).	
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Overordnede	læringsutbytter	
Utvalget	anbefaler	at	et	studium	for	fagpersoner	i	treningsbransjen	generelt	–	og	blant	personlige	trenere	
spesielt	–	som	jobber	med	kundegruppen	friske	og	voksne	mennesker,	bør	ha	følgende	læringsutbytter:		

	

Praksis		
For	å	oppnå	ønskede	læringsutbytter	er	det	bred	enighet	i	utvalget	om	at	det	bør	legges	opp	til	en	god	
kombinasjon	av	teori	og	praktisk	utøvelse	av	faget.		

For	å	sikre	en	god	overgang	fra	studier	til	yrkesutøvelse	bør	det	også	legges	opp	til	praksis	ved	relevant	
praksissted	innledningsvis	i	studiet	og	i	siste	fase	av	studiet.	Innledningsvis	i	studiet	bør	kandidatene	gis	
anledning	til	å	skygge	en	erfaren	personlig	trener.	I	praksisperioden	i	siste	fase	av	studiet	bør	kandidatene	få	
anledning	til	å	prøve	seg	som	veiledere	i	samarbeid	med	en	erfaren	personlig	trener	som	kan	fungere	i	en	
mentorrolle.	Mentorrollen	kan	utvides	når	kandidaten	skal	gå	fra	studier	til	yrkesliv.		

11	læringsutbytter	for	en	bransjestandard	for	å	praktisere	som	trener	i	treningssenterbransjen		

1. Har	kunnskap	om	grunnleggende	treningsprinsipper,	treningsformer	og	treningsmetoder,	og	kunne	anvende	
denne	kunnskapen	i	planlegging	og	gjennomføring	av	trening,	samt	sørge	for	riktig	dosering	av	trening	sett	opp	
mot	kundens	målsetting	og	treningsbakgrunn.	
	

2. Har	kunnskap	om	kroppens	makro-	og	mikroanatomi,	og	om	hvordan	sentrale	fysiologiske	prosesser	påvirker	
treningen,	samt	hvilke	fysiologiske	tilpasninger	som	kan	oppnås	ved	ulike	treningsformer	og	treningsmetoder.		
	

3. Har	ferdigheter	til	å	vise	gode	øvingsbilder,	kunnskap	til	å	analysere	teknisk	utførelse	og	pedagogiske	evner	til	å	
anvende	dette	i	veiledning	av	kunder.	
	

4. Gjennom	god	dialog	og	testing	kunne	sette	opp	og	sikre	kundens	forståelse	for	relevante	og	realistiske	
målsettinger	for	en	definert	treningsperiode.	
	

5. Kan	veilede	og	gi	råd	basert	på	en	helhetlig	forståelse	av	sammenheng	mellom	trening,	livsstil,	ernæring	og	
helse.	
	

6. Tilegne	seg	(helhetlig)	teoretisk	kunnskap	og	praktiske	ferdigheter	innen	rekruttering	og	oppfølging	av	kunder	
på	en	måte	som	samsvarer	med	trenerens	egen	kompetanse	og	kundens	forutsetninger	og	behov.	
	

7. Har	et	bevist	forhold	til	etiske	problemstillinger	som	trener,	og	har	gjennomgått	Antidoping	Norges	«Rent	
senter»	e-lærings	kurs,	og	dermed	har	kunnskap	om	hvordan	en	som	trener	bør	bidra	til	et	dopingfritt	
treningssenter.	
	

8. Har	kunnskap	og	ferdigheter	som	gir	kunden	trygghet	i	forbindelse	med	treningsoppfølging,	og	ferdigheter	til	å	
gi	god	førstehjelpsbehandling	ved	behov.	
	

9. Er	i	stand	til	å	arbeide	både	selvstendig	og	i	samarbeid	med	andre,	veilede	individ	og	gruppe,	og	ta	initiativ	til	
nytenkning	og	utvikling	av	treningsplanlegging,	treningsgjennomføring	og	yrkesutøvelse.	
	

10. Tilegne	seg	kunnskap	om	grunnleggende	coachingprinsipper	innen	kommunikasjon,	motivasjon,	og	feedback,	
og	ha	ferdigheter	til	å	bruke	coaching	som	metode	i	oppfølgingen	av	kunder.	
	

11. Har	kunnskap	om	bransjens	historie,	tradisjon,	egenart	og	betydning	i	samfunnet,	samt	kjenne	til	egne	
muligheter	i	arbeidslivet	og	videre	utdanning.	



	 37	

Praksis	ved	relevant	praksissted	vurderes	som	nødvendig	i	oppnåelse	av	læringsutbyttene	i	studiet	og	det	gis	
derfor	studiepoeng	for	praksis	på	lik	linje	med	annen	undervisning.		

	

Ett	års	studium		
Det	er	mye	kandidatene	skal	tilegne	seg	av	kunnskap	og	ferdigheter	for	å	oppnå	ønskede	læringsutbytter	fra	
studiet.	Utvalget	mener	at	omfanget	på	de	definerte	læringsutbyttene	derfor	tilsier	ett	års	studium	fordelt	på	to	
semester.		

	

Vurderingsformer		
Det	må	legges	til	rett	for	egnede	vurderingsformer	som	sikrer	at	uteksaminerte	studenter	har	oppnådd	de	
definerte	læringsutbyttene.	Det	fordrer	vurderingsformer	som	sikrer	at	kunnskaper	og	ferdigheter	blir	prøvd	og	
evaluert	tilstrekkelig.	Utvalget	anbefaler	at	det	legges	til	rette	for	en	helhetsvurdering	av	kandidatene	som	
omfatter	muntlig,	skriftlig	og	praksisutøvelse.	Det	vil	være	opp	til	de	aktuelle	studiestedene	å	presisere	innhold	
og	premisser	for	vurderingsformer	ytterligere.		

	
Oppsummering	av	hovedemner	og	læringsutbytter		
I	figuren	under	føler	en	oversikt	over	ønskede	hovedemner	i	årsstudiet,	med	en	tilhørende	oversikt	over	ønsket	
læringsutbytte	i	de	respektive	emnene.		

Treningslære	og	fysiologi	
	

Bevegelseslære	og	
anatomi	
	

Mental	trening	og	
coaching	
	

Aktiviteslære		
	

Samfunn,	etikk	og	
helse	&	livsstil		
	

1)		
2)		
	
4)		
5)		
6)	

	
2)		
	
	
	
6)	
	

1)		
	
3)		
4)		
5)		
6)	
7)		
8)	
9)	
10)		
	

	
	
3)		
	
	
	
7)	
8)	
9)	

	
	
	
	
5)		
6)		
7)		
8)	
	
	
11)	

	
Praksis	(1.	–	11.	læringsutbytte)	
Det	bør	legges	opp	til	praktisk	undervisning	for	å	sikre	at	studentene	tilegner	seg	praktiske	ferdigheter	i	de	definerte	
hovedemnene	og	skisserte	læringsutbytter.		
I	tillegg	bør	det	legges	opp	til	praksis	ved	relevant	praksissted	i	treningsbransjen.	Utvalget	anbefaler	at	dette	legges	tidlig	i	
studieløpet	(hvor	studenten	kan	lære	fra	møtet	mellom	trener	og	kunde	gjennom	å	skygge	en	erfaren	trener)	og	i	siste	fase	
av	studieløpet	(hvor	kandidatene	får	prøve	seg	i	en	kunde-trener	relasjon	med	en	erfaren	trener	som	mentor).	
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11.	Innplassering	av	studiet		
	
I	mandatet	heter	det	at:	«Det	legges	til	grunn	at	valg	av	utdanningsmodell	bør	ta	hensyn	til	hvordan	
kompetansen	dokumenteres,	og	hvilke	muligheter	det	gir	for	videre	påbygging	i	det	formelle	
utdanningssystemet.»	I	tillegg	heter	det	at	utvalget	skal	«Vurdere	og	komme	med	anbefalinger	til	modeller	for	
utdanningsløp,	og	drøfte	hvor	kompetansen	best	kan	bygges	opp;	I	det	formelle	utdanningssystemet,	internt	i	
bransjen	–	eller	begge	steder.»		
	
For	å	bedre	grunnlaget	for	en	profesjonalisering	av	treningssenterbransjen,	er	utvalget	av	den	vurdering	at	
årsenheten	bør	legges	til	akkrediterte	studiesteder	som	sikrer	at	utdanningen	blir	formelt	kompetansegivende.	
Hvem	–	i	betydningen	hvilke	studiesteder	–	som	bør	forvalte	studiet	er	et	spørsmål	om	forventet	læringsutbytte	
av	studiet.	Utdanningene/kvalifikasjonene	i	det	formelle	utdanningssystemet	definerer	videre	de	angitte	nivåene	
i	det	norske	kvalifikasjonsrammeverket.	I	det	videre	følger	en	presentasjon	at	det	norske	
kvalifikasjonsrammeverket	for	livslang	læring,	som	et	bakteppe	for	utvalgets	vurderinger	av	egnet	innplassering	
av	årsenheten.		

	

11.1	Det	norske	kvalifikasjonsrammeverket	for	livslang	læring		
Det	norske	kvalifikasjonsrammeverket	(NKR)	forvaltes	av	Kunnskapsdepartementet,	og	beskriver	de	
kvalifikasjonene	alle	kandidater	minst	skal	ha	etter	fullført	utdanning.	Kvalifikasjonene	beskrives	som	
læringsutbytte	oppnådd	i	kategoriene	kunnskaper,	ferdigheter	og	generell	kompetanse.		
	

Det	norske	kvalifikasjonsrammeverket	for	livslang	læring		
Et	kvalifikasjonsrammeverk	er	en	samlet,	systematisk	og	nivådelt	beskrivelse	av	formelle	kvalifikasjoner	som	kan	
oppnås	innenfor	et	utdanningssystem.	Rammeverket	er	en	systematisk	beskrivelse	av	nivå	og	oppnådd	kompetanse	
for	universitets-	og	høyskolegrader,	fag-	og	yrkeskompetanse,	generell	studiekompetanse,	grunnskolekompetanse	og	
fagskolekompetanse.	Nasjonale	kvalifikasjonsrammeverk	er	basert	på	nasjonens	utdanningssystem,	viser	nivå	og	
progresjon	og	sammenheng	til	arbeidsliv	og	samfunnsliv.	
	
I	det	norske	kvalifikasjonsrammeverket	(NKR)	er	det	åtte	nivåer.	Grunnskolen	er	den	laveste	kvalifikasjonen	og	starter	
på	nivå	2.	Doktorgrad	(ph.d.)	er	den	høyeste	kvalifikasjonen	og	ligger	på	nivå	8.	Kvalifikasjonsrammeverket	beskriver	
de	kvalifikasjonene	alle	kandidater	minst	skal	ha	etter	fullført	utdanning.	Kvalifikasjonene	beskrives	som	
læringsutbytte	oppnådd	i	kategoriene	kunnskaper,	ferdigheter	og	generell	kompetanse.	

	

	

Figur:	Det	norske	utdanningssystemet	(Kilde:	NOKUT,	fra	presentasjonen	i	høringsmøtet	16.	august	2016).	
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Hvert	nivå	i	NKR	er	en	kvalifikasjon.	De	ulike	nivåene	skal	representere	en	progresjon,	selv	om	ikke	alle	nivåer	vil	
forutsette	at	forrige	nivå	er	nådd.	Progresjonen	skal	beskrive	en	stigende	grad	av	kompleksitet.	Dette	gjelder	
selve	kunnskapen,	ferdigheten	og	situasjonen	den	skal	anvendes	i.	I	tillegg	kommer	forventningene	til	
selvstendighet,	analyse,	vurdering	og	nyskapning	hos	den	som	anvender	kunnskapen	og	ferdighetene	(Kilde:	
NOKUT).	
	
Nivåene	i	NKR	er	definert	av	de	eksisterende	utdanningene/kvalifikasjonene	i	det	formelle	utdanningssystemet.	
Det	vil	si	at	nivå	5	er	yrkesrettet	fordi	fagskoleutdanningene	er	plassert	der.	På	nivå	5	skilles	det	mellom	toårige	
fagskoleutdanninger	og	de	med	kortere	varighet	(et	halvt	år	–	1,5	år).		
	
Nivå	6	i	NKR	er	akademisk	rettet	for	der	finner	vi	høgskolekandidat	og	bachelor.	Det	norske	
kvalifikasjonsrammeverket	har	to	forskjellige	læringsutbyttebeskrivelser	på	nivå	6:	Et	delnivå	(høgskolekandidat)	
og	et	fullført	nivå	(bachelorgrad).		
	
Noen	generelle	ulikheter	for	læringsutbyttebeskrivelser	på	nivå	5	og	6	(våre	uthevelser):13	
 
Nivå	5	(fagskole)	 Nivå	6	(høgkolekandidat)	

Bransjekunnskap	og	kjennskap	til	yrkesfeltet	 Kjenne	til	forsknings-	og	utviklingsarbeid	innenfor	

fagområdet	

Kan	oppdatere	sin	yrkesfaglige	kunnskap	 Kan	oppdatere	sin	kunnskap	innenfor	fagområdet	

Forstår	egen	bransjes/yrkes	betydning	og	egenart	 Kjenner	til	fagområdets	historie,	tradisjoner,	egenart,	etc.	

Kan	finne	informasjon	og	fagstoff	for	en	yrkesfaglig	

problemstilling	

Kan	finne,	vurdere	og	henvise	til	informasjon	og	fagstoff	og	

knytte	dette	til	en	problemstilling	

...gjennomføre	yrkesrettede	arbeidsoppgaver…	 …gjennomføre	arbeidsoppgaver…	

Kan	utvikle	arbeidsmetoder,	produkter	og/eller	tjenester	av	

relevans	for	yrkesutøvelsen	

Kan	bidra	til	nytenkning	og	innovasjonsprosesser	

	

Tabell:	forskjeller	mellom	nivå	5	og	nivå	6	i	NKR.	

	

11.2	Fagskoler	og	relevante	høgskoler	som	tilbydere	av	studiet	
Læringsutbyttene	dikterer	nivået	i	NKR	og	innplasseringen	av	et	studium.	Når	vi	ser	på	utvalgets	definerte	
læringsutbytter	for	den	ettårige	utdanningen	ser	vi	at	det	er	punkter	som	både	kan	innrettes	på	nivå	fem	og	nivå	
seks	(se	punkt	9.2	Hva	bør	kandidatene	kunne?).	Hva	gjelder	spørsmålet	om	egnet	innplassering	av	studiet,	er	
derfor	utvalget	av	den	vurdering	at	studiet	både	kan	forvaltes	av	fagskoler	og	relevante	høgskoler.	Dette	fordrer	
imidlertid	at	de	aktuelle	studiestedene	gjør	de	nødvendige	tilpasningene	i	læringsutbyttene	slik	at	de	er	tilpasset	
nivået	i	NKR	som	de	respektive	studiestedene	representerer.	
	
Utvalget	mener	det	er	heldig	at	studiet	kan	tilbys	på	både	fagskoler	og	høgskoler.	Det	tar	høyde	for	at	
kandidatene	som	søker	seg	til	et	formelt	kompetansegivende	studium	er	ulike.	For	kandidater	med	en	sterkere	
praktisk	orientering	til	faget,	vil	fagskole	trolig	være	et	bedre	inntak	for	å	tilegne	seg	nødvendig	kompetanse.	For	
kandidater	med	sterkere	teoretisk	orientering,	kan	et	studium	ved	en	høgskole	være	en	mer	egnet	inngang	for	å	
tilegne	seg	nødvendig	kompetanse.	Utvalget	vil	imidlertid	understreke	viktigheten	av	at	studiestedene	evner	å	
legge	opp	studier	som	sikrer	kandidatene	de	nødvendige	læringsutbyttene	–	uavhengig	av	studiested.	Det	
innebærer	at	det	forventes	at	den	relevante	fagskolen	legger	opp	til	tilstrekkelig	teoretisk	undervisning	for	å	
møte	kravene	til	læringsutbytte.	Tilsvarende	må	høgskoler	innrette	studiet	på	en	måte	som	sikrer	kandidatene	
tilstrekkelig	praksis	for	å	oppnå	ønskede	læringsutbytter.		
	
Utvalget	er	videre	av	den	oppfatning	at	det	også	bør	legges	til	rette	for	å	gjøre	årsenheten	til	en	del	av	en	grad	
(bachelorgrad	som	kan	kvalifisere	til	en	relevant	mastergrad).	Den	ettårige	grunnutdanningen	må	ikke	bli	en	

																																																													
13	På	nivå	5	tildeles	det	fagskolepoeng.	På	nivå	6	tildeles	det	studiepoeng.	På	begge	nivåer	tilsvarer	60	poeng	ett	års	fulltidsstudier.	Nivå	6-
utdanninger	må	forholde	seg	til	lov	og	forskrift	om	universitet	og	høyskoler.	Nivå	5-utdanninger	må	forholde	seg	til	lov	og	forskrifter	om	
fagskoleutdanning.	Begge	nivåer	forholder	seg	til	forskrift	om	kvalitetssikring	og	kvalitetsutvikling	i	høyere	utdanning	og	fagskoleutdanning. 
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blindvei	i	det	formelle	utdanningssystemet.	Innlåsningsmekanismer	må	unngås.	Muligheten	for	å	bygge	ut	
årsenheten	videre	med	formelt	kompetansegivende	studier	anses	særlig	som	relevant	for	å	møte	krav	til	
kompetanse	for	å	delta	i	relevante	offentlige	anbud/	veiledning	av	kundegrupper	med	spesielle	behov/skader,	
eller	for	å	dekke	etterspørselen	etter	andre	fagområder	(ernæring	eller	ledelse,	for	eksempel).		
	
Utvalget	er	kjent	med	at	det	i	dag	er	opp	til	den	enkelte	høgskole	å	gjøre	vurderinger	av	innpassering	av	
fagskoleutdanning	inn	i	en	eventuell	grad.	Det	pågår	imidlertid	et	arbeid	med	å	utvikle	fagskolesektoren,	som	et	
ledd	i	oppfølgingen	av	det	offentlige	utvalget	som	ble	nedsatt	for	å	gjennomgå	hvordan	fagskolesektoren	best	
kan	videreutvikles	(oppnevnt	ved	Kongelig	resolusjon	23.	august	2013).	Vi	registrerer	at	fagskolenes	plass	i	
utdanningssystemet	også	berøres	i	nevnte	NOU.	I	mandatet	heter	det	blant	annet	at:	«Utvalget	skal	vurdere	
hvordan	det	best	kan	legges	til	rette	for	at	studenter	på	en	hensiktsmessig	måte	kan	bevege	seg	mellom	fagskoler	
og	høyskoler	og	universiteter,	herunder	hvordan	det	kan	videreutvikles	gode	overgangsordninger	fra	fagskole	til	
høyere	utdanning.»	(NOU	2014:	14	Fagskolen	–	et	attraktivt	utdanningsvalg).	Utredningen	NOU	2014:	14	
Fagskolen	–	et	attraktivt	utdanningsvalg	er	sendt	på	høring	og	er	til	behandling	i	departementet.		

Hva	gjelder	egenbetaling	legges	det	til	at	det	i	dag	bare	er	de	tekniske	fagskolene	og	de	som	gir	utdanninger	
innen	helse/oppvekst	som	får	støtte	fra	staten.	Alle	andre	fagskoleutdanninger	finansieres	av	studentene.	Den	
ventede	stortingsmeldingen	vil	også	si	noe	om	fremtidig	finansieringsordning	for	fagskoleutdanning.	Det	er	også	
verdt	å	legge	til	at	universiteter	og	høgskoler	kan	bli	godkjente	fagskoleutdanningstilbydere,	mens	fagskoler	ikke	
vil	bli	godkjent	for	å	tilby	høyere	utdanning.	
	

11.3	Tilpasninger	til	den	europeiske	bransjestandarden		
Fra	mandatet	heter	det	at	utvalget	skal	vurdere	og	foreslå	hvordan	bransjen	kan	sette	nasjonale	
kompetansekrav	inn	i	den	europeiske	bransjestandarden.	Det	er	EuropeActive,	tidligere	The	European	Health	
and	Fitness	Association	(EHFA),	som	forvalter	den	europeiske	bransjestandarden	gjennom	The	Fitness	Sector	
Qualification	Framework	(SQF).	EuropeActive	er	en	interesseorganisasjon	som	representerer	hele	den	
europeiske	treningssenterbransjen.	

	

Et	av	ansvarsområdene	til	den	europeiske	bransjeorganisasjonen	er	en	felles	bransjestandard	for	
kompetansenivå	for	ulike	fagpersoner	i	bransjen.	Standardiseringsrådet	i	EuropeActive,	«The	Standards	Council»,	
er	ansvarlig	for	etableringen	og	forvaltningen	dette,	gjennom	SQF.	SQF	baserer	seg	på	European	Qualification	
Framework	(EQF),	som	er	det	felleseuropeiske	kvalifikasjonsrammeverket.	

EuropeActive		
EuropeActive,	formerly	the	European	Health	and	Fitness	Association	(EHFA),	is	the	(leading)	not-for-profit	organisation	
representing	the	whole	of	the	European	health	and	fitness	sector	in	Brussels.	The	European	health	&	fitness	sector	serves	over	
52.4	million	consumers,	generates	26.7	billion	Euro	in	revenues,	employs	650,000	people,	and	consists	of	51,200	facilities.	
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Figur:	The	Fitness	Sector	Qualification	Framework	(SQF).	

	

I	likhet	med	det	norske	kvalifikasjonsrammeverket	har	det	europeiske	rammeverket	åtte	nivåer.	Fra	SQF	ser	vi	at	
personlig	trener	er	innrettet	på	nivå	fire	i	EQF/SQF.	Av	læringsutbyttene	og	innplasseringen	til	fagskole/høgskole	
har	utvalget	anbefalt	å	innplassere	anbefalt	bransjestandard	for	personlige	trenere	og	tilsvarende	fagpersoner	
på	nivå	fem	–	seks	i	det	norske	kvalifikasjonsrammeverket.	Det	betyr	at	utvalget	anbefaler	at	personlige	
trenere/tilsvarende	fagpersoner	holder	et	høyere	formelt	kompetansenivå	enn	anbefalingene	fra	den	
europeiske	bransjestandarden.	I	det	videre	vil	utvalget	anbefale	de	aktuelle	studiestedene	å	søke	om	vurdering	
og	tilhørende	innplassering	av	sine	relevante	studier	inn	i	SQF.	
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I	denne	delen	av	utredningen	har	utvalget	svart	på	mandatets	punkt	2	som	heter	at	utvalget	skal	«Definere	bransjens	
behov	i	form	av	en	bransjestandard	i	bransjen	for	(personlige-)	treneres	kompetanse,	det	vil	si	å	beskrive	så	detaljert	
som	det	er	hensiktsmessig	og	nødvendig	den	kompetansen	alle	skal	ha	for	å	kunne	jobbe	som	trenere	i	bransjen.»	

Utvalget	har	i	denne	delen	av	utredningen:	

• Definert	bransjens	behov	gjennom	å	presisere	fem	ulike	fagområder	som	utvalget	mener	(personlige-)	
trenere	og	sentrale	fagpersoner	i	bransjen	bør	inneha	for	å	trene	og	veilede	friske,	voksne	personer.		

• Disse	fagområdene	er	videre	presisert	i	11	læringsutbytter	som	beskriver	hva	kandidatene	bør	kunne	etter	
endt	utdanning.	

	

I	mandatet	bes	det	også	om	at	utvalget	skal:	«Vurdere	og	komme	med	anbefalinger	til	modeller	for	utdanningsløp,	og	
drøfte	hvor	kompetansen	best	kan	bygges	opp;	I	det	formelle	utdanningssystemet,	internt	i	bransjen	–	eller	begge	
steder.»		

Utvalget	vurderer	at:		

• Omfanget	av	de	definerte	læringsutbyttene,	kombinert	med	utvalgets	anbefaling	om	integrert	praksis	i	
studiet,	tilsier	et	omfang	på	studiet	på	minimum	ett	år.		

• Innretningen	av	læringsutbyttene	tilsier	at	studiet	kan	forvaltes	av	både	fagskoler	og	høgskoler.	Dette	vil	også	
sikre	at	studietilbudet	tar	hensyn	til	at	kandidatene	vil	ha	ulike	innganger	til	studiet.	Fagskolene	vil	ivareta	
hensynet	til	kandidater	med	en	mer	praktisk	orientering	til	faget,	mens	høgskoler	i	større	grad	vil	passe	for	
kandidater	med	en	mer	teoretisk	tilnærming.	Det	understrekes	at	det	vil	være	opp	til	det	enkelte	studiested	å	
tilpasse	studiet/læringsutbyttene	på	en	måte	som	gjør	at	de	svarer	til	nivåbeskrivelsene	i	det	nasjonale	
kvalifikasjonsrammeverket	(nivå	fem	for	fagskoler	og	nivå	seks	for	høgskoler).		

• Det	må	legges	til	rette	for	å	gjøre	årsenheten	til	en	del	av	en	grad	(bachelorgrad	som	kan	kvalifisere	til	en	
relevant	mastergrad).	Den	ettårige	grunnutdanningen	må	ikke	bli	en	blindvei	i	det	formelle	
utdanningssystemet.	Innlåsningsmekanismer	må	unngås.	Muligheten	for	å	bygge	ut	årsenheten	videre	med	
formelt	kompetansegivende	studier	anses	særlig	som	relevant	for	å	møte	krav	til	kompetanse	for	å	delta	i	
relevante	offentlige	anbud/	veiledning	av	kundegrupper	med	spesielle	behov/skader,	eller	for	å	dekke	
etterspørselen	etter	andre	fagområder	(ernæring	eller	ledelse,	for	eksempel).		

• Det	er	i	dag	opp	til	den	enkelte	høgskole	å	gjøre	vurderinger	av	innpassering	av	fagskoleutdanning	i	en	
eventuell	grad.	Det	pågår	imidlertid	et	arbeid	med	å	utvikle	fagskolesektoren,	som	et	ledd	i	oppfølgingen	av	
det	offentlige	utvalget	som	ble	nedsatt	for	å	gjennomgå	hvordan	fagskolesektoren	best	kan	videreutvikles	
(oppnevnt	ved	Kongelig	resolusjon	23.	august	2013).	Vi	registrerer	at	fagskolenes	plass	i	utdanningssystemet	
også	berøres	i	nevnte	NOU.	

	

I	mandatet	heter	det	videre	at	utvalget	skal:	«Vurdere	og	foreslå	hvordan	bransjen	kan	sette	nasjonale	
kompetansekrav	inn	i	den	europeiske	bransjestandarden.»	

I	denne	delen	av	utredningen	har	utvalget	vist	at	personlig	trener	er	innrettet	på	nivå	fire	i	EQF/SQF.	Anbefalt	
bransjestandard	for	personlige	trenere	og	tilsvarende	fagpersoner	innplasseres	på	nivå	fem	–	seks	i	det	norske	
kvalifikasjonsrammeverket.	Det	betyr	at	utvalget	anbefaler	at	personlige	trenere/tilsvarende	fagpersoner	holder	et	
høyere	formelt	kompetansenivå	enn	anbefalingene	fra	den	europeiske	bransjestandarden.	I	det	videre	anbefaler	
utvalget	at	de	aktuelle	studiestedene	som	tilbyr	det	relevante	studiet	søker	om	vurdering	og	tilhørende	innplassering	
av	sine	relevante	studier	inn	i	den	europeiske	bransjestandarden	(SQF).	

12.	Oppsummering	av	utvalgets	anbefalinger	|					Bransjestandard	for	
treneres	kompetanse,	hvor	den	skal	bygges	og	innplassering	i	det	europeiske	
kvalifikasjonsrammeverket		
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DEL	IV	ADMINISTRATIVE	OG	
ØKONOMISKE	
KONSEKVENSER	AV	
FORSLAGET			
	

I	denne	delen	av	rapporten	svarer	utvalget	på	mandatet	som	berører	
administrative	og	økonomiske	konsekvenser	av	forslaget,	samt	utvalgets	vurdering	
av	forhold	som	berører	implementering	og	innfasingen	av	utvalgets	anbefalinger.		

	

	 	

Fra	mandatet		
Kompetanseutvalget	skal	
vurdere	de	ulike	
løsningsmodellene	med	tanke	
på	å	sikre	gode	systemer	for	
realkompetansevurderinger.	
Kartlegging	av	
kompetansenivået	på	trenerne	
i	bransjen	(Pkt	1.b.)	anses	som	
svært	relevant	for	å	identifisere	
behovet	for	
realkompetansevurderinger.		

Utvalget	skal	vurdere	de	
økonomiske	og	administrative	
konsekvensene	av	de	ulike	
løsningsmodellene	for	
medlemsbedrifter	og	
enkeltpersoner.	Utvalget	skal	
også	komme	med	forslag	til	
innfasing	og	gjennomføring	av	
kompetanseløftet.		
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13.	Innfasing	og	implementering	av	
utvalgets	anbefalinger		
	
13.1	Realkompetansevurderinger		
I	mandatet	heter	det	at	utvalget	skal	komme	med	forslag	til	innfasing	og	gjennomføring	av	kompetanseløftet.	
Gjennom	kartleggingen	av	gjeldende	utdanningsnivå	blant	personlige	trenere	har	vi	sett	at	
treningssenterbransjen	er	preget	av	realkompetanse/	ikke-formell	kompetanse.	Det	betyr	at	gode	systemer	for	
vurderinger	og	muligheter	for	en	videre	formalisering	av	denne	kompetansen	vil	bli	viktig	for	en	vellykket	
innfasing	av	utvalgets	anbefalinger.			

	

	

I	henhold	til	loven	som	regulerer	virksomheten	til	studiesteder	har	alle	tilbydere	av	fagskoleutdanning,	
universiteter	og	høyskoler	krav	om	å	legge	til	rette	for	realkompetansevurderinger	i	forbindelse	med	opptak	til	
studier.	I	følge	§4	i	Lov	om	fagskoleutdanning	heter	det	at:	«Alle	tilbydere	av	både	fagskoleutdanning	og	av	
høyskoleutdanning	har	krav	om	å	realkompetansevurdere	søkere	som	ønsker	det	og	ha	et	system	for	dette.»	
Tilsvarende	følger	det	av	§	3-6	i		Lov	om	universiteter	og	høyskoler	at:	«Tilbyder	skal	gi	forskrift	om	opptak	som	
inneholder	krav	til	formell	utdanning	og	realkompetanse.»	

I	forskrift	om	opptak	til	høyre	utdanning	fremkommer	følgende	krav	for	opptak	til	høyere	utdanning:	

Generell	studiekompetanse		
• Det	generelle	grunnlag	for	opptak	som	student	(generell	studiekompetanse)	er	fullført	og	bestått	norsk	

videregående	opplæring	med	de	krav	til	fagsammensetning	og	timefordeling	som	departementet	
fastsetter.	Departementet	kan	fastsette	at	også	annen	høvelig	utdanning	eller	kombinasjon	av	
utdanning	og	yrkespraksis	skal	være	generelt	opptaksgrunnlag.	Institusjonen	skal	vurdere	om	søkere	
har	kvalifikasjoner	likeverdig	med	de	fastsatte	krav	for	opptak.	

		

Realkompetansevurderinger		
• Institusjonene	kan	gi	søkere	som	er	25	år	eller	eldre	i	opptaksåret,	opptak	til	enkeltstudier	dersom	de	

på	grunnlag	av	realkompetanse	har	de	nødvendige	kvalifikasjoner	for	vedkommende	studium.	
Departementet	kan	gi	nærmere	regler	om	dokumentasjon,	saksbehandling	og	eventuell	samordning.	
Det	er	den	enkelte	institusjons	ansvar	å	legge	til	rette	for	og	gjennomføre	
realkompetansevurderingene.		

	

Noen	sentrale	begrep		
Realkompetanse	er	all	kompetanse	som	er	tilegnet	gjennom	formell,	ikke-formell	eller	uformell	læring.	
Realkompetansevurdering	er	vurdering	av	realkompetanse	for	opptak	til	studier	eller	for	avkorting	av	studier,	av	offentlig	
godkjent	instans.	Fylkeskommunen	eller	universitet/høyskoler	har	ansvaret	for	at	dokumentasjon	av	kompetanse,	
vurdering	og	godkjenning	blir	utført	forsvarlig.	Realkompetansevurdering	er	relevant	som	verktøy	for	livslang	læring.	
Ikke-formell	kompetanse	og	uformell	kompetanse	kan	formaliseres	ved	realkompetansevurdering.	
Ikke-formell	kompetanse	er	resultatet	av	organisert	læring	som	har	funnet	sted	på	ikke-formelle	læringsarenaer	(frivillig	
sektor,	læring	på	arbeidsplassen,	private	kurstilbydere	osv.).	Opplæringstilbudet	er	ikke	bundet	av	offentlige	fag-/	
læreplaner,	men	dokumenteres	gjerne	med	et	kursbevis.	
Uformell	kompetanse	er	resultatet	av	ikke	organisert	læring	som	har	funnet	sted	utenfor	det	formelle	systemet.	
Læringsaktiviteten	kan	karakteriseres	som	hverdagslæring	fra	de	ulike	situasjoner	en	person	deltar	i	gjennom	hjem,	
skole,	arbeidsliv	og	samfunnsdeltakelse.	Kompetanse	kan	dokumenteres	gjennom	en	individuell	utfylling	av	et	dokument	
for	kompetansekartlegging	(Kilde:	NOKUT).	
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Implementeringen	av	Kompetanseprosjektet	vil	føre	til	en	økt	etterspørsel	etter	realkompetansevurderinger	av	
fagpersoner	som	ønsker	å	formalisere	sin	kompetanse	tilsvarende	bransjestandarden,	samt	bygge	videre	på	
eksisterende	realkompetanse.	Dette	aktualiserer	et	arbeid	for	en	mulig	standardisering	av	
realkompetansevurderinger	inn	mot	det	aktuelle	studiet	som	sikrer	formalkompetanse	tilsvarende	den	definerte	
bransjestandarden.	En	standardisering	kan	ta	form	av	enten	retningslinjer	eller	veiledning	som	den	enkelte	
institusjon	bruker	for	realkompetansevurdering,	eller	det	kan	opprettes	et	sentralt	organ	med	mandat	til	å	
gjennomføre	realkompetansevurdering	på	vegne	av	institusjonene.	Utvalget	anbefaler	at	Virke	Terning	følger	
opp	dette	på	vegne	av	treningssenterbransjen	sammen	med	de	aktuelle	studiestedene.	

	

13.2	Treningssentrene	vil	spille	en	nøkkelrolle	for	å	heve	det	formelle	
kompetansenivået	i	bransjen		
Fra	kartleggingen	av	gjeldende	utdanningsnivå	blant	personlige	trenere	så	vi	at	to	av	tre	personlige	trenere	har	
trenerutdanning	på	30	studiepoeng	eller	relevante	kurs	uten	studiepoeng	som	høyeste	utdanningsnivå.	Vi	har	
sett	at	gjeldende	utdanningsnivå	gjenspeiles	av	de	kravene	til	formalkompetanse	som	settes	av	
treningssentrene.	49	prosent	av	treningssentrene	som	deltok	i	undersøkelsen	svarte	at	de	setter	formalkrav	ved	
ansettelse	av	personlige	trenere.	15	prosent	svarer	at	de	ikke	setter	slike	krav,	mens	39	prosent	svarer	at	de	ikke	
setter	krav.	To	av	tre	av	de	sentrenes	om	stiller	krav	til	formalkompetanse,	setter	relevante	kurs	eller	30	
studiepoeng	som	minstekrav.	Oppsummert	er	utvalget	er	av	den	vurdering	at	relativt	få	treningssenter	setter	
formalkrav,	og	formalkravene	som	settes	er	relativt	beskjeden.	

Blant	Virke	Trenings	medlemmer	er	det	bred	enighet	om	målet	om	å	øke	profesjonaliseringen	av	
treningssenterbransjen.	Kompetanseprosjektet	er	også	godt	forankret	i	styret	og	blant	medlemmene	i	Virke	
Trening.	Dersom	vi	skal	nå	målet	om	en	økt	profesjonalisering	av	treningsbransjen	forutsettes	det	at	dette	også	
gjenspeiles	i	framtidige	rekrutteringer	av	fagpersoner/trenere	i	bransjen	generelt	–	og	blant	personlige	trenere	
spesielt.	Det	er	treningssentrene	som	setter	premissene	for	gjeldende	utdanningsnivå	i	bransjen	gjennom	de	
krav	som	stilles	til	fagpersonene	som	ansettes.		

Å	definere	forventet	innhold	og	omfang	av	en	utdanning	er	et	første	steg.	Neste	steg	omfatter	relevante	
studiesteder,	og	gjennomføring	blant	studentene	tilsvarende	den	definerte	bransjestandarden.	Dersom	vi	skal	
lykkes	med	å	heve	kompetansenivået	i	bransjen,	er	vi	imidlertid	avhengig	av	at	bransjen	forplikter	seg	til	målet	
og	sikrer	den	nødvendige	etterspørselen	etter	bransjestandarden.		

	

12.3	Økonomiske	og	administrative	konsekvenser	av	forslaget		
Utvalget	har	gjennom	forslaget	til	innpassing	av	bransjestandarden	foreslått	at	den	grunnleggende	utdanningen	
og	kvalifiseringen	av	fagpersoner	generelt	–	og	personlige	trenere	spesielt	–	flyttes	fra	kurs	og	studiestedenes	
porteføljer	for	etter-	og	videreutdanning	til	grunnutdanninger.	Mye	av	rasjonale	for	anbefalinger	følger	av	et	
ønske	om	bedre	å	legge	til	rette	for	å	bygge	en	akademisk	grad	av	den	ettårige	bransjestandarden	(unngå	
blindveier	i	utdanningssystemet	og	innlåsningsmekanismer).	Utvalget	har	valgt	å	åpne	for	at	både	høgskoler	og	
fagskoler	kan	være	relevante	tilbydere	av	studiet.		

Innholdet	i	den	ettårige	bransjestandarden	innebærer	at	både	omfang	og	utstrekning	av	kvalifiseringsløpet	
utvides	sammenlignet	med	det	som	har	etablert	seg	som	norm	i	dag	(to	av	tre	personlige	trenere	har	30	
studiepoeng/et	halvt	års	studier	eller	kurs	som	høyeste	utdanningsnivå).	Det	betyr	at	bransjestandarden	
forventer	mer	av	studentene	hva	gjelder	investert	tid	i	studiene.		

Studier	som	inngår	som	en	del	av	en	grad,	kan	som	hovedregel	ikke	kreve	egenbetaling	fra	studentene	(NOKUT).	
Som	følge	av	dette	vil	utvalgets	forslag	innebære	et	redusert	omfang	egenbetaling	fra	studenter	enn	tilfellet	i	
dag.	Hva	gjelder	egenbetaling	legges	det	til	at	det	i	dag	bare	er	de	tekniske	fagskolene	og	de	som	gir	utdanninger	
innen	helse/oppvekst	som	får	støtte	fra	staten.	Alle	andre	fagskoleutdanninger	finansieres	av	studentene.	Den	
ventede	stortingsmeldingen	vil	også	si	noe	om	fremtidig	finansieringsordning	for	fagskoleutdanning.		



	 46	

13.4	Andre	relevante	problemstillinger		
I	forbindelse	med	dialog-	og	innspillsmøter	har	utvalget	også	mottatt	innspill	på	andre	relevante	
problemstillinger	av	relevans	for	prosjektet,	men	som	likevel	ikke	er	omfattet	av	utvalgets	mandat.	I	det	videre	
følger	en	oppsummering	av	disse	innspillene	med	tilhørende	kommentarer	fra	utvalget.		
	

Spørsmålet	om	en	lisensordning	
I	forbindelse	med	Ledersamlingen	og	innspillsmøtet	med	utdanningsinstitusjonene,	har	flere	foreslått	
etableringen	av	en	lisensordning	for	personlige	trenere.	Utvalget	tolker	innspillet	som	et	ønske	om	å	etterprøve	
kompetansenivået	blant	fagpersoner	i	treningsbransjen	som	et	ledd	i	å	sikre	kvaliteten	på	veiledningen	som	gis	
kunder	ved	treningssenter.		

Utvalget	erkjenner	at	formålet	med	forslaget	om	en	lisensordning	er	i	tråd	med	det	overordnede	målet	med	
Kompetanseprosjektet.	Spørsmålet	om	lisensordning	likevel	ligger	utenfor	det	definerte	mandatet	til	utvalget.	

Utvalget	vil	imidlertid	hevde	at	det	er	viktig	å	starte	arbeidet	med	å	definere	forventet	innhold	og	omfang	i	en	
bransjerelevant	utdanning	(bransjestandard)	før	etableringen	av	en	eventuell	lisensordning.	Bransjestandarden	
definerer	nemlig	læringsutbytter/forventet	kompetanse	hos	de	som	praktiserer	som	personlige	trenere/trenere	i	
bransjen.	I	så	måte	vil	bransjestandarden	også	definere	rammene	for	en	eventuell	lisensiering	av	disse	
fagpersonene.	På	bakgrunn	av	dette	anbefaler	utvalget	at	spørsmålet	om	en	lisensordning	venter	til	den	videre	
oppfølgingen	av	Kompetanseprosjektet.		

	
Ønsket	om	å	gjøre	personlig	trener	til	en	beskyttet	tittel		
Mange	har	problematisert	det	faktum	at	alle	kan	kalle	seg	personlig	trener,	og	derfor	argumentert	for	at	
personlig	trener	burde	bli	en	beskyttet	tittel	på	lik	linje	med	helsepersonell	som	sykepleier	eller	fysioterapeut.		
	
De	siste	årene	har	en	rekke	personellgrupper	fremmet	ønske	om	å	bli	inkludert	i	helsepersonellovens	
autorisasjonsordning.	I	2014	varslet	Helse-	og	omsorgsdepartementet	at	de	ikke	vil	foreslå	å	inkludere	nye	
personellgrupper	i	denne	ordningen.14	I	sakens	anledning	uttrykte	Helseminister	Bent	Høie	(H)	at:	«Det	er	viktig	
med	sterke	fagprofesjoner,	men	en	utvikling	med	stadig	nye	autoriserte	grupper	kan	føre	til	en	mer	fragmentert	
og	profesjonsdelt	helse-	og	omsorgstjeneste.	Det	at	enkelte	av	personellgruppene	kan	ha	autorisasjon,	
godkjenning	eller	tittelbeskyttelse	i	et	annet	europeisk	land,	er	ikke	i	seg	selv	noe	avgjørende	argument	for	at	
gruppen	skal	gis	autorisasjon	også	i	Norge.»	(Pressemelding	7.	juli	2014).	
	
Det	er	også	definert	en	rekke	vilkår	for	å	kunne	søke	om	autorisasjon	for	å	oppnå	en	beskyttet	tittet	i	
helsepersonelloven.15	Blant	annet	forutsettes	det	at	den	enkelte	søker	har	fullført	relevant	utdanning	og	bestått	
eksamen	ved	en	godkjent	utdanningsinstitusjon	(høyskole	eller	universitet).	Departementet	kan	også	i	forskrift	
fastsette	krav	om	praktisk	tjeneste	og	tilleggskrav	for	autorisasjon	for	den	enkelte	helsepersonellgruppe	og	
gjennomføring	av	slike	krav	(Se	§	48	i	Helsepersonellloven,	Vilkår	for	autorisasjon	etter	§	48).16	
	
Utfordringen	for	sentrale	fagpersoner	i	treningsbransjen,	og	for	personlige	trenere	spesielt,	er	at	verken	
innholdet	eller	nivået	for	et	utdanningsnivå	er	definert.	Det	betyr	at	en	autorisasjon	og	en	beskyttet	tittel	ikke	er	
en	farbar	vei	ennå.	Utdanningsløp	og	faglige	kvalifikasjoner	hos	den	som	ønsker	å	søke	autorisasjon	må	være	på	
plass	først.	I	så	måte	kan	vi	si	at	argumentet	om	å	gjøre	personlige	trenere	til	en	beskyttet	tittel	aktualiserer	
dette	Kompetanseprosjektet.		

	
	
	
																																																													
14	https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Onsker-ikke-a-autorisere-nye-personellgrupper/id765156/	
15	Helsepersonell	som	ikke	har	rett	til	autorisasjon	etter	§	48	a,	kan	gis	lisens	etter	søknad.	Lisens	kan	bare	gis	til	helsepersonell	som	er	
skikket	ut	fra	lisensens	art	og	omfang.	Lisensen	kan	begrenses	i	tid,	til	en	bestemt	stilling,	til	visse	typer	helsehjelp	eller	på	annen	måte.	
Departementet	kan	gi	nærmere	forskrifter	om	betingelsene	for	å	få	lisens	og	de	vilkår	som	kan	knyttes	til	den,	herunder	at	kravene	skal	
gjelde	for	dem	som	allerede	har	lisens	ved	forskriftens	ikrafttredelse.	
16	https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9	
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Ansettelsesforhold		
De	fleste	personlige	trenere	som	jobber	i	treningssenterbransjen	har	ikke	ansettelsesforhold,	men	er	innleid	på	
kontrakt	av	treningssentrene.	Flere	har	etterspurt	en	vurdering	fra	utvalget,	om	implikasjoner	av	dette	for	målet	
om	å	styrke	profesjonaliseringen	av	treningssenterbransjen.			

Problemstillinger	forbundet	med	ansettelsesforhold	er	ikke	en	del	av	utvalgets	mandat,	og	derfor	ikke	berørt	i	
rapporten.	Det	betyr	ikke	at	dette	ikke	er	et	forhold	som	ikke	kan	og	bør	forfølges	i	den	videre	oppfølgingen	og	
implementeringen	av	Kompetanseprosjektet.		

Det	legges	til	at	Virke	Trening	har	fulgt	opp	forhold	knyttet	til	kontraktsforholdet	mellom	treningssentrene	og	
innleide	personlige	trenere	generelt.	
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I	denne	delen	av	utredningen	har	utvalget	svart	på	mandatet	hvor	det	heter	at	utvalget	skal:	«vurdere	de	ulike	
løsningsmodellene	med	tanke	på	å	sikre	gode	systemer	for	realkompetansevurderinger.	Kartlegging	av	
kompetansenivået	på	trenerne	i	bransjen	(Pkt	1.b.)	anses	som	svært	relevant	for	å	identifisere	behovet	for	
realkompetansevurderinger.»	

Som	kartleggingen	av	gjeldende	utdanningsnivå	blant	personlige	trenere	indikerer,	kjennetegnes	
treningssenterbransjen	av	et	betydelig	omfang	realkompetanse.	I	henhold	til	loven	som	regulerer	virksomheten	til	
studiesteder	har	alle	tilbydere	av	fagskoleutdanning,	universiteter	og	høgskoler	krav	om	å	legge	til	rette	for	
realkompetansevurderinger	i	forbindelse	med	opptak	til	studier.		

Implementeringen	av	Kompetanseprosjektet	vil	føre	til	en	økt	etterspørsel	etter	realkompetansevurderinger	av	
fagpersoner	som	ønsker	å	formalisere	sin	kompetanse	tilsvarende	bransjestandarden,	samt	bygge	videre	på	
eksisterende	realkompetanse.	Dette	aktualiserer	et	arbeid	for	en	mulig	standardisering	av	realkompetansevurderinger	
inn	mot	det	aktuelle	studiet	som	sikrer	formalkompetanse	tilsvarende	den	definerte	bransjestandarden.	Utvalget	
anbefaler	at	Virke	Trening	følger	opp	dette	på	vegne	av	treningssenterbransjen	sammen	med	de	aktuelle	
studiestedene.	

I	den	siste	delen	av	utredningen	har	utvalget	også	svart	på	det	punktet	i	mandatet	som	heter	at:	«Utvalget	skal	
vurdere	de	økonomiske	og	administrative	konsekvensene	av	de	ulike	løsningsmodellene	for	medlemsbedrifter	og	
enkeltpersoner.	Utvalget	skal	også	komme	med	forslag	til	innfasing	og	gjennomføring	av	kompetanseløftet.»		

Hva	gjelder	de	økonomiske	og	administrative	konsekvensene	av	utvalgets	anbefalinger,	har	utvalget	pekt	på	at	den	
ettårige	bransjestandarden	innebærer	at	både	omfang	og	utstrekning	av	kvalifiseringsløpet	utvides	sammenlignet	med	
det	som	har	etablert	seg	som	norm	i	dag	(to	av	tre	personlige	trenere	har	30	studiepoeng/et	halvt	års	studier	eller	kurs	
som	høyeste	utdanningsnivå).	Det	betyr	at	bransjestandarden	forventer	mer	av	studentene	hva	gjelder	investert	tid	i	
studiene.		

Studier	som	inngår	som	en	del	av	en	grad,	kan	som	hovedregel	ikke	kreve	egenbetaling	fra	studentene	(NOKUT).	Som	
følge	av	dette	vil	utvalgets	forslag	innebære	et	redusert	omfang	egenbetaling	fra	studenter	enn	tilfellet	i	dag.	Hva	
gjelder	egenbetaling	legges	det	til	at	det	i	dag	bare	er	de	tekniske	fagskolene	og	de	som	gir	utdanninger	innen	
helse/oppvekst	som	får	støtte	fra	staten.	Alle	andre	fagskoleutdanninger	finansieres	av	studentene.	Den	ventede	
stortingsmeldingen	vil	også	si	noe	om	fremtidig	finansieringsordning	for	fagskoleutdanning.		

Blant	Virke	Trenings	medlemmer	er	det	bred	enighet	om	å	tilstrebe	økt	profesjonalisering	av	treningssenterbransjen.	
Kompetanseprosjektet	er	godt	forankret	i	styret	og	blant	medlemmene	i	foreningen.	Dersom	vi	skal	nå	målet	om	en	
økt	profesjonalisering	av	treningsbransjen	er	utvalget	av	den	vurdering	at	dette	forutsetter	at	dette	også	gjenspeiles	i	
framtidige	rekrutteringer	av	fagpersoner/trenere	i	bransjen	generelt	–	og	blant	personlige	trenere	spesielt.		

Etter	utvalgets	vurderinger	er	det	treningssentrene	som	setter	premissene	for	gjeldende	utdanningsnivå	i	bransjen	
gjennom	de	krav	som	stilles	til	fagpersonene	som	ansettes.	Utvalget	understreker	derfor	avslutningsvis	i	rapporten	at	
å	definere	forventet	innhold	og	omfang	av	en	utdanning	er	et	første	steg	på	veien	mot	målet	om	å	styrke	
formalkompetansen	i	bransjen.	Neste	steg	omfatter	relevante	studiesteder,	og	gjennomføring	blant	studentene	
tilsvarende	den	definerte	bransjestandarden.	Dersom	bransjen	skal	lykkes	med	å	heve	kompetansenivået,	forutsettes	
imidlertid	at	bransjen	forplikter	seg	til	målet	og	sikrer	den	nødvendige	etterspørselen	etter	bransjestandarden.		

I	forbindelse	med	innspillsmøter	tilknyttet	utvalgets	arbeid,	har	det	dukket	opp	problemstillinger	som	faller	utenfor	
utvalgets	mandat,	men	likevel	kan	anses	som	relevante	for	arbeidet	med	profesjonaliseringen	av	bransjen.	Dette	
berører	blant	annet	ønsket	om	å	gjøre	personlig	trener	til	en	beskyttet	tittel,	en	lisensordning	for	å	etterprøve	
kompetansen	til	praktiserende	fagpersoner	i	treningssenterbransjen	og	problemstillinger	forbundet	med	
ansettelsesforhold.	Det	vil	være	opp	til	styret	i	Virke	Trening	å	avgjøre	hvordan	disse	innspillene	skal	følges	opp	videre	
–	generelt	og	som	ledd	i	arbeidet	med	oppfølgingen	av	Kompetanseløftet.		

	

14.	Oppsummering	av	utvalgets	vurderinger	|						 								
Innfasing	og	implementering	av	Kompetanseprosjektet		
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Begrepsdefinisjoner	med	henvisninger	til	NOKUT	er	hentet	fra	NOKUTs	hjemmesider:	

• http://www.nokut.no/no/Fakta/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-
for-livslang-laring/Begreper/	
	

Øvrige	henvisninger	til	nettsider	vises	løpende	i	teksten	i	form	av	fotnoter.	
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Notater	
	

	



KOMPETANSEUTVALGET
I rapporten redegjør utvalget for sine anbefalinger til innhold og 

omfang i en utdanning som møter treningssenterbransjens behov. 
Utvalget mener dette utdanningsnivået bør gjøres til en bransje-
standard, i den forstand at alle som jobber som trenere minimum 

bør inneha real- eller formalkompetanse som svarer på innholdet på 
dette utdanningsnivået.


