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«Et kompetanseløft i 

treningsbransjen»

Hvorfor ble dette arbeidet 

igangsatt?



Bakgrunn 1: Vi lever i kunnskapssamfunnet 
Andelen av befolkningen med universitetsutdanning har mer enn doblet seg fra 1990 til 2015
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Kort universitetsutdanningLang universitetsutdanning

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. Universitets- og høgskolenivå lang, 

omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
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Det handler om kompetanse…

Kilde: Aftenposten: 4. februar 2016

•«Vi trenger personlige trenere som ser hele 

mennesket, og ikke bare en kunde som skal ned 

noen kilo eller modellere en kropp.»

•Jorunn Sundgot-Borgen og Solfrid Bratland-Sanda – Aftenposten 4.2.16



Litt om Virke Trening og treningssenterbransjen i 

Norge – før jeg går videre…



Virke Trening  gir stemme til 400 treningssentre med nærmere 

600 000 medlemmer

Visjon: Flere – aktive – oftere

Oppdrag:

- Samle bransjen

- Øke bransjens profesjonalitet både

både treningsfaglig og 

forretningsmessig

- Sikre gode rammebetingelser

- Være bransjens talerør i prioriterte 

saker

- Arbeide for å bygge omdømme

Ambisjon: 

Å være en sentral aktør i viktige 

spørsmål vedrørende fysisk aktivitet og 

forbyggende 

helse i Norge



Treningssenteret | 30 prosent av befolkningen | En arena 

for alle aldersgrupper  
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Norge er det landet i Europa med høyest andel av befolkningen 

som er medlem på et treningssenter
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Veksten i antall treningssentre i Norge flater ut som 

konsekvens av tøff konkurranse i et modent marked
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Bakgrunn 2: Den faglige troverdigheten til bransjen utfordres 

- Vi krever tre års utdanning 

for at noen skal få snakke 

med barna våre på skolen 

eller i barnehagen, eller gi oss 

råd i helsevesenet. Da synes 

jeg det er merkelig at det skal 

holde med helgekurs for at 

PT-ene skal gi råd om trening. 

Råd vi til og med betaler for. 

Det henger ikke på greip, sier 

professor Jan Hoff ved NTNU.
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Bakgrunn 3: Nye markeder og kundegrupper fordrer høyere 

formell kompetanse. Økte kundekrav

30 prosent 

av markedet 

for fysisk 

aktivitet 

Utvide kundegruppen 
 Få flere til å trene på treningssenter

Utvide markedet 
 Gå inn i et stadig voksende marked 

bestående av forebyggende helsetiltak 

og rehabilitering 

 Forutsetter at myndighetene anser 

treningsbransjen som en kompetent 

leverandør av disse tjenestene
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Bakgrunn 4: Bransjens omdømme utfordres av bloggere 

og fitnessprofiler 
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Bransjens omdømme er under press
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«Hollywoodtreneren» Cornelis Elander

http://elander.blogg.no/
http://elander.blogg.no/






Bakgrunn 5: Gav muligheter for kartlegging av kompetansenivå |  

PT som «inntak»
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Bakgrunn 6: Kartlegging av gjeldene kurs- og utdanningstilbud

• Kurs og etterutdanning er det 

dominerende kvalifiseringsløpet 

for treningssenterbransjen 

• Ulik lengde og dybde for kursene 

og utdanningsløpene

• Begrensede muligheter for 

påbygning av studier 

(«innlåsningsmekanismer»)

• Etterutdanninger dominerer og 

fortrenger grunnutdanningen

• Egenbetaling er normen, med 

varierende grad av støtte fra 

Statens lånekasse for utdanning

• FRAGMENTERT
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Vi stilte spørsmålet: 

Ivaretar dagens utdannings- og kurstilbud bransjens nåværende og 

framtidige kompetansebehov? 

Kurs- og kortere studieprogram

• Bransjens kursvirksomhet 

ble forløperen til NIH 

Fitness deltid (oppstart 

november 2002) 

• NIH skulle forvalte og 

utvikle sine 

utdanningstilbud i nært 

samarbeid med bransjen. 

• Flere selvstendige aktører 

etablert seg etter hvert som 

kurstilbydere for trenere til 

bransjen 

• Bransjen har i liten grad 

hatt innvirkning på 

innhold, omfang og 

kvalitet på utdanningen 

som tilbys



Hånda på rattet

Målsetting

Treningssenterbransjen skal ta regi på 

utdanningsløp for sentrale fagpersoner i 

bransjen gjennom å tydeliggjøre 

forventninger til:

• Innhold

• Omfang

• Kvalitet 

«Personlig trener» brukt som inntak til 

arbeidet, men målet er en generell styrking 

av det treningsfaglige kompetansenivået i 

bransjen. 
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Bakgrunn 7: «To regulate or be regulated»?

Ønske om å være i forkant av myndighetskrav



Utvalgets anbefalinger – vedtatt i styret i Virke Trening 

18.11.16: 

• Bransjestandard i form av en ettårig utdanning som svarer på bransjens 

behov for treningsfaglig kompetanse

• Bransjens behov er beskrevet i fem grunnleggende hovedemner

• Bransjens behov er oppsummert i læringsutbytter på nivå 5 og 6 i det 

norsk kvalifikasjonsrammeverket

• Bør være en grunnutdanning med mulighet for videre utdanningsløp

• Videre kvalifisering kan eventuelt også dekkes av etterutdanning og kurs 

• Unngå «innlåsningsmekanismer»

• Fleksibilitet avgjørende 

• Praksis i utdanningsløpet og i samarbeid med treningssenter vil styrke 

kvaliteten på kandidatene

• Bedre tilrettelegging for realkompetansevurderinger 



Hva nå?

Oppfølging

•Møter med alle relevante 

utdanningsinstitusjoner 

våren 2017

•Strategiske 

samarbeidsavtaler utvikles
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Apropos: Treningsbransjen - en viktig folkehelseaktør
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Takk for oppmerksomheten!

Rapporten kan lastes ned 

fra www.virke.no/trening

http://www.virke.no/trening

