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Innledning 

 
 
Kroniske ikke-smittsomme sykdommer utgjør en vesentlig del av helseutfordringene i Norge. 
Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken (35 % av alle dødsfall), og om lag 
25 % av alle dødsfall skyldes kreftsykdommer. Sentrale risikofaktorer for disse sykdommene 
er fysisk inaktivitet, tobakksbruk og usunt kosthold. Helseutfordringene preges videre av 
sosial skjevfordeling: Helsetilstanden bedres med høyere utdanning og inntekt. Det er behov 
for et bredt folkehelsearbeid på tvers av ulike sektorer for å møte disse utfordringene. For å 
legge til rette for bedre helseatferd i befolkningen er det behov for effektive strukturelle 
virkemidler. Strukturelle virkemidler retter seg ikke direkte mot enkeltmennesker, men 
påvirker risiko- og beskyttelsesfaktorer i omgivelsene. Gjennom lovgivning, økonomiske 
virkemidler som pris og avgifter og fysisk tilgjengelighet og utforming, kan samfunnet gjøre 
det lettere for den enkelte å fremme egen helse.   
 
St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen peker på at helsetjenesten gjør for liten 
innsats for å forebygge sykdom og igangsette tidlig intervensjon. Helsesektoren har en unik 
mulighet til å identifisere og følge opp risikoindivider og -grupper. Det er behov for å styrke 
og målrette helsefremmende og forebyggende innsats, også innen helsesektoren.  
  
I Norge er fire av fem voksne ikke tilstrekkelig fysisk aktive til å oppnå vesentlige 
helseeffekter.1 De fleste spiser for lite frukt og grønnsaker og for mye sukker og mettet fett.2 
21 % av den voksne befolkningen røyker daglig.3 Etablerte tilbud benyttes i stor grad av 
personer med høyere utdanning og inntekt. For eksempel benyttes tilbud for fysisk aktivitet i 
hovedsak av personer som allerede er fysisk aktive. Det er behov for kunnskapsbaserte 
tiltak rettet mot personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre 
helseatferd.  
 
Veiledning om helseatferd i helsetjenesten kan være svært virkningsfullt 4. Befolkningen har 
tiltro til veiledning gitt av helsepersonell5. Dersom muntlig veiledning blir fulgt opp med 
øvrige oppfølgingstiltak kan det gi enda bedre effekt på endring i positiv retning6. 

 
Sett i lys av St.meld nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen og forslag til ny 
folkehelselov, ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester og Helse- og omsorgsplan 
(2011-2015) kan frisklivssentraler være et ledd i kommunens styrking av forebyggende 
helsetjenester og individ- og grupperettet folkehelsearbeid. 
Frisklivssentraler (heretter også FLS) kan styrke ”broen” mellom medisinsk behandling og 
egenmestring. Salutogenese og empowerment er sentralt i arbeidet ved FLS.7 
                                            
1 Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge: resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1816. Tilgjengelig 
fra: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00318/Fysisk_form_blant_v_318069a.pdf 
2 Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.; 2010. Rapport 2010:2. Tilgjengelig fra: 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5583&MainArea_5661=5583:0:15,1359:1:0:0:::0:0&MainLeft_5583=5603:84163::1:5
585:1:::0:0 
3 Tall om tobakk. 1973-2009. Oslo: Helsedirektoratet;.2010 IS-1841 
4 Metoder for å fremja fysisk aktivitet- en systematisk litteraturoversikt. Statens beredning for medicinsk utvärdering; 2007. SBU-rapport 2007. 
5 Ommundsen Y, Aadland AA. Fysisk inaktive voksne i Norge. Hvem er inaktive – og hva motiverer til økt fysisk aktivitet? Oslo: Helsedirektoratet; 
2009. IS-1740. TIlgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00145/Fysisk_inaktive_vok_145669a.pdf 
6 Metoder for å fremja fysisk aktivitet- en systematisk litteraturoversikt. Statens beredning for medicinsk utvärdering; 2007. SBU-rapport 2007. 
 
7 Empowerment defineres som en prosess hvor mennesker oppnår større kontroll over egen beslutninger og handlinger som har betydning for 
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Veilederen bygger på dokumentasjon fra studier og evalueringer nasjonalt og internasjonalt, 
samt nasjonale faglige retningslinjer for røykeavvenning og forebygging og behandling av 
diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdom 8. Veilederen er utarbeidet med bakgrunn i den 
kunnskapen vi innehar pr. i dag. Det er behov for følgeevalueringer, forskning og videre 
utvikling av frisklivssentraler. Veilederen vil bli revidert og oppdatert fortløpende etter 
gjeldende kunnskap, anbefalinger og lover. Første revidering vil bli gjort når ny kommunal 
helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er vedtatt, etter planen i 2012. Veilederen vil 
foreligge elektronisk på Helsedirektoratets nettsider. 
 
Veilederen er utarbeidet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra fem fylker med lang erfaring med utvikling av frisklivssentraler.  
 
Den eksterne arbeidsgruppen har bestått av: 
Geir Lærum, leder for arbeidsgruppen, folkehelserådgiver, Nordland fylkeskommune 
Roger Vestrum, prosjektleder Fysiotekene i Oppland, Øverby Helsesportsenter, Oppland  
Einar Braaten, kommuneoverlege i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune, Buskerud 
Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator, Kristiansand kommune, Vest-Agder 
Marit Luktvasslimo, fysioterapeut, Fysak-sentralen i Vefsn, Nordland 
Hilde Nysæther Frantzen, ernæringsfysiolog og frisklivsveileder ved Frisklivssentralen i 
Bardu,Troms 
Jorunn Killingstad, leder ved Frisklivssentralen i Modum, Buskerud 
 
Helsedirektoratet har vurdert alle høringsinnspill som er kommet i prosessen med 
utarbeiding av veilederen. Høringssvarene vil bli tatt hensyn til også ved revidering. 
 
 

                                                                                                                                        
deres helse. (WHO Health promotion glossary, 1998). Salutogenese er læren om det som fremmer positive helse. 
8 Nasjonale faglige retningslinjer. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale_faglige_retningslinjer 
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Sammendrag 

 
 
Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets 
kommuner, eventuelt gjennom interkommunalt samarbeid. Veilederen gir anbefalinger for 
etablering og organisering av frisklivssentraler.  
 
Frisklivssentralen (FLS) er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og 
grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrke 
individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og 
tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Sentralen er et kontaktpunkt 
og en ressurs innen endring av helseatferd. Frisklivssentralen er et helsetilbud og bør 
forankres i kommunehelsetjenesten. Arbeidet baseres på dokumentert effektive metoder for 
endring av helseatferd. Tilbudene som gis, skal være kvalitetssikrede og kunnskapsbaserte. 
Basistilbudet ved FLS er et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som 
har behov for å endre helseatferd (frisklivsresept). FLS styrker ”broen” mellom medisinsk 
behandling og egenmestring. En viktig oppgave for frisklivssentralen er å veilede deltakerne 
videre til lokale lavterskeltilbud og egenmestring. Samarbeid med frivillige, private og 
offentlige aktører er sentralt, og frisklivssentralen bør ha god oversikt over aktuelle lokale 
lavterskeltilbud. Samhandling med lærings- og mestringssentre og andre kommunale tilbud 
er viktig, og utforming av de lokale tilbudene må sees i sammenheng.  
 
Evalueringer har vist at frisklivssentraler rekrutterer personer med lav utdanning.9 og at 
tilbudene er godt tilpasset deltakerne.10 Leger som henviser til frisklivssentraler, mener dette 
er gode tilbud. Studier indikerer at tilbudene kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt 
selvopplevd helse, samt opprettholdt framgang også ett år etter oppfølgingen.11 
 
Det er avgjørende at frisklivssentralen forankres i kommunale planer og budsjett. Etablering 
av en frisklivssentral vil kunne være med å styrke det øvrige forebyggende og 
helsefremmende arbeidet i kommunen. Frisklivssentralen bør, på lik linje med andre 
kommunale virksomheter, bidra i det lokale folkehelsearbeidet. 
 
Kommunen har et lovhjemlet ansvar for at tilbudet ved frisklivssentralene er faglig forsvarlig. 
Fylkesmannen har en myndighetsrolle for helsetilbud og fortolking av regelverk. 
Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og skal være med på å støtte 
folkehelsearbeidet i kommunene. 

                                            
9 Blom, E. E. ”Trening på resept”. Evaluering av et kommunalt, tre måneders individuelt rettet oppfølgingsprogram for pasienter som er blitt 
henvist til ”trening på resept”. En prospektiv intervensjonsstudie med ett års oppfølging. Oslo: Norges Idrettshøgskole; 2008 
10 Båtevik FO og medarb. Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald. Volda: Møreforskning; 2008. 
11 Helgerud, J. og Eithun, G. Evaluering av fysisk aktivitet på resept i Nordland og Buskerud fylkeskommune. Hokksund Rehabiliteringssenter/ 
NTNU; 2010. Tilgjengelig fra: http://www.nfk.no/fil.asp?MId1=1099&FilkategoriId=271 
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1 Definisjoner, begrepsavklaringer 

 
 
 

1.1 Frisklivstilbud 
Frisklivstilbud kan defineres som individ- og grupperettede tiltak for å fremme god 
helseatferd og for å sikre sosiale fellesskap. 

 

1.2 Frisklivssentral (FLS) 
En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging 
primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med 
behov for å endre helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et 
kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.   

 

1.3 Frisklivsresept 
En frisklivsresept er en blankett for henvisning til en frisklivssentral etter en helse-/ 
sosialfaglig vurdering. Henvisningen gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning og 
oppfølgingstiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Begrepet reseptperiode brukes i 
denne veilederen om den tidsavgrensede strukturerte oppfølgingen ved en frisklivssentral. 
 

1.4 Helseatferd 
Helseatferd er atferd og levevaner som har stor betydning for helsa. Noen av de mest kjente 
eksemplene er kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk, alkoholbruk, seksualvaner og bruk av 
illegale rusmidler.12 
 

1.5 Folkehelsearbeid 
Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme 
befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer 
som bidrar til bedre helse.13 

                                            
12. Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1846. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingstrekkrapport_2010__folkehelsearbeidet___veien_til_god_helse_for_alle_763604 
13 Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1846 
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1.6 Helsefremmende arbeid 
Helsefremmende arbeid er en prosess som gjør at den enkelte så vel som fellesskapet får 
mer kontroll over forhold som virker inn på helsa, og som dermed gjør den enkelte i stand til 
å bedre sin egen helse.14  
 

1.7 Sykdomsforebyggende arbeid 
Sykdomsforebyggende arbeid er innsats for å forhindre eller utsette sykdomsforløp (primær 
forebygging), alternativt forhindre forverring eller videreutvikling av sykdom (sekundær 
forebygging), alternativt minske følgene sykdommen får for funksjon og livskvalitet (tertiær 
forebygging).15 

1.8 Habilitering og rehabilitering 
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler og med flere aktører som samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens 
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltakelse sosialt og i samfunnet.16  

 

1.9 Lavterskeltilbud 
Lavterskeltilbud kjennetegnes av at de er lett tilgjengelige fysisk, sosialt og kulturelt. 
Barrierer for deltakelse er bygget ned slik at det blir enklere å delta.17 Lavterskeltilbud krever 
ikke henvisning, de er åpne for alle. 
 
Frisklivsresept er et strukturert oppfølgingstiltak med henvisning og derfor pr. definisjon ikke 
et lavterskeltilbud. Frisklivssentralen fungerer i tillegg som et lavterskeltilbud ved å tilby 
veiledning, råd og eventuell oppfølging til personer som oppsøker FLS på eget initiativ uten 
henvisning.  
 
 

1.10 Endringsfokusert veiledning / motiverende samtale 
Endringsfokusert veiledning, også kalt endringsfokusert rådgivning, motiverende samtale, 
”Motivational Interviewing” (MI), er en kombinasjon av støttende og empatisk veiledning som 
bygger på en teori om at mennesker i større grad følger opp de endringsmålene man selv 
formulerer og forsvarer.18 MI er en dokumentert effektiv metode for å hjelpe personer til å 
endre helseatferd når den benyttes av kompetent personell.19 
 
 
 

                                            
14 NOU 1998:18 Det er bruk for alle. Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Sosial- og helsedepartementet. 1998. 
15 NOU 1998:18 Det er bruk for alle. Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Sosial- og helsedepartementet. 1998. 
16 Forskrift om habilitering og rehabilitering. Tilgjengelig fra: www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010628-0765.html 
17 Helse- og omsorgsdepartementet.Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009. Sammen for fysisk aktivitet. 
18 Hettema J, Steele J, Miller WR. Motivational interviewing. Annu Rev Clin Psychol 2005;1:91-111. 
19 Martins RK, McNeil DW. Review of Motivational Interviewing in promoting health behaviors. Clin Psychol Rev 2009;29(4):283-93. 
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2 Formål med veilederen 

   
 
Flere fylker og kommuner har over mange år utviklet tilbud for dem av sine innbyggere som 
ønsker hjelp til å endre helseatferd. Helsedirektoratet har bidratt til utprøving og evaluering 
av ulike oppfølgingsmodeller for personer som har økt helsemessig behov for å endre 
helseatferd. Med bakgrunn i evalueringene og behovet for mer vekt på forebygging og 
helsefremming i helsetjenesten anbefaler Helsedirektoratet at det etableres frisklivssentraler 
(FLS) i alle kommuner, eventuelt i interkommunale samarbeid.  
 
Mange kommuner planlegger å starte opp en FLS, og mange har nylig gjort det. 
Etterspørselen etter en veileder med råd om hvordan man etablerer, organiserer og drifter 
en FLS, er etterspurt.  
 

 
Veileder for kommunale frisklivssentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for 
etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler. Det beskrives hva en 
frisklivssentral er, hvorfor vi trenger frisklivssentraler, og noen utviklingsmuligheter. 
Veilederen beskriver primært det strukturerte oppfølgingstilbudet, frisklivsresepten, som er 
basistilbudet ved sentralen. En frisklivssentral kan ha flere helsefremmende oppgaver. Alle 
potensielle oppgaver beskrives ikke her, siden hvilke oppgaver som legges til FLS, avhenger 
av lokale forhold og behov. 
 
Veilederen er relevant for kommuner og fylker som ønsker å etablere en kommunal 
frisklivssentral eller videreutvikle et eksisterende tilbud. Den vil være nyttig for 
beslutningstakere på kommunalt og regionalt nivå, utøvende personell ved sentralene, 
ledere i helsesektoren, øvrig helsepersonell og folkehelsekoordinatorer. 
 
På Helsedirektoratets nettsider vil det fortløpende bli lagt ut en ”verktøykasse” med mer 
informasjon og skjemaer til bruk i forbindelse med frisklivsresepten.  
Eksempler på hvordan noen kommuners frisklivssentraler er organisert og driftes, ligger som 
vedlegg i denne veilederen.  
 
. 
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3 Hvorfor trenger vi kommunale 
frisklivssentraler? 

3.1 Et gruppe- og individrettet folkehelsetiltak for å møte 
helseutfordringene 

Helseutfordringene i Norge i kan i stor grad knyttes til helseatferd. De store sosiale 
ulikhetene i helse skaper behov for kommunale oppfølgingstilbud. Frisklivssentraler har 
tilbud til grupper og individer som ikke nås av eksisterende tilbud om hjelp til å bli mer fysisk 
aktiv, å få et bedret kosthold og å slutte å røyke20. 

3.1.1 Sosiale helseforskjeller 

I Norge er det en positiv sammenheng mellom helsetilstand og høyere utdanning og inntekt. 
Både hjerte- og lungesykdommer og type 2-diabetes har høyere forekomst blant dem med 
lavere sosioøkonomisk status.21 Helseatferden varierer også mellom lag av befolkningen. 
Det er tre ganger så mange som røyker blant dem med kun grunnskoleutdanning som blant 
dem med universitets- eller høgskoleutdanning.22 25 % av alle med høyere utdanning 
tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet, mens bare 16 % av dem med 
grunnskoleutdanning gjør det.23 Også innen kosthold er det sosial ulikhet, med mer usunt 
kosthold blant grupper med lavere utdanning.24 
 

3.1.2 Kroniske ikke-smittsomme sykdommer og helseatferd 

• Antall personer med type 2-diabetes er doblet de siste 30 år.25 
• En av fem voksne har fedme.26 
• Antall personer over 67 år i Norge vil øke fra 614 000 i 2008 til 1,6 millioner i 2060. 

Dette vil bety en økt andel som lever med kroniske sykdommer. 
• WHO anser fysisk inaktivitet, usunt kosthold, røyking og høyt alkoholforbruk for å 

være blant de sju største risikofaktorene for den totale sykdomsbyrden i den vestlige 
verden. Blant de resterende største risikofaktorene finner vi høyt blodtrykk, høyt 
kolesterol og overvekt, som alle blir påvirket av de nevnte helseatferdene.27  

• Opp mot 80 % av alle tilfeller av hjerte- og karsykdommer, slag og type 2-diabetes, 
samt over en tredjedel av alle krefttilfeller, kan forebygges ved å redusere 
tobakksbruk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og risikofylt bruk av alkohol.28 

• Gode levevaner gjennom hele livet har stor betydning for funksjonsevnen i 
alderdommen. 

                                            
20 Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1846 
21 Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.; 2010. Rapport 2010:2. 
22 SSB. Nordmenns røykevaner 2009. Tilgjengelig fra: www.ssb.no/royk/ 
23 Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge: resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1816 
24 Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.; 2010. Rapport 2010:2. 
25. Diabetes: forebygging, diagnostikk og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2009 Tilgjengelig fra: 
www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00113/Diabetes___Forebygg_113609a.PDF. 
26 Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.; 2010. Rapport 2010:2. 
27 The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life  WHO; 2002 
28 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. WHO. 
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• I Norge er 80 % av den voksne befolkningen for lite fysisk aktive i forhold til 
gjeldende anbefalinger om minst 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet.29 

• Kostholdet har bedret seg på flere områder, men fortsatt er inntaket av frukt og grønt 
lavere enn anbefalt, og salt- og sukkerforbruket er for høyt.30 

• 21 % av den voksne norske befolkningen røyker daglig.31  
 

3.1.3 Sykefravær og trygd 

Sykefraværet og antallet personer i Norge som mottar trygdeytelser, er høyt. I 2009 lå 
sykefraværet på 7,7 %, mens vel 11 % av den yrkesaktive befolkningen mottok uføreytelser. 
Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de vanligste årsakene til trygdeytelser.32 
Dette er tilstander hvor fysisk aktivitet i stor grad kan ha en forebyggende og behandlende 
effekt.33 
 

3.2 Samfunnsøkonomiske gevinster 
• Sykdommer relatert til helseatferd medfører både direkte og indirekte et betydelig 

velferdstap: tap av mange leveår med god livskvalitet (QALYs), tap av mange gode 
år i arbeidslivet og store kostnader til behandling i helsevesenet.34 

• Det er beregnet at en fysisk inaktiv 55-åring som øker sitt aktivitetsnivå slik at han 
tilfredsstiller anbefalingene, vil vinne 4,17 leveår uten kronisk sykdom35 

• Hvert år dør om lag 6 700 personer av sykdommer forårsaket av røyking. Hver av 
dem har i gjennomsnitt tapt elleve leveår.36 

• For en person som er fysisk inaktiv, røyker og er overvektig kan man forvente et tap 
av 15–25 kvalitetsjusterte leveår (QALYs).37 

• En norsk studie har beregnet at et individuelt treningsprogram for kvinner over 80 år 
koster 3 160 NOK.  Helsegevinstene av treningsprogrammet gir en innsparing på 5 
852 NOK. Implementering av treningsprogrammet er kostnadseffektivt. 

3.3 Samhandlingsreformen 
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen trekker fram tre hovedutfordringer for 
helse- og omsorgstjenesten:  

• Pasientenes behov for koordinerte tjenester dekkes ikke godt nok. 
• Det gjøres for lite for å begrense og forebygge sykdom. 
• Den demografiske utviklingen og endringene i sykdomsbildet vil kunne true 

samfunnets økonomiske bæreevne. 
 

Frisklivssentraler kan være et tilbud som bidrar til å håndtere disse helseutfordringene 
• ved å samhandle med ulike sektorer og nivåer som primærhelsetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten, øvrig kommunal sektor, frivillige organisasjoner og private 
aktører 

• ved å være del av kommunens helsetilbud innen forebygging og tidlig intervensjon 
med hensyn til sykdommer og lidelser som kan knyttes til helseatferd 

                                            
29 Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge: resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1816 
30 Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.; 2010. Rapport 2010:2 
31 Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.; 2010. Rapport 2010:2 
32 Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.; 2010. Rapport 2010:2 
33 Helsedirektoratet.  Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. (Oslo) 2009. Tilgjengelig fra: 
www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169a.pdf 
34 Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle. Oslo: Helsedirektoratet;. 2010 IS-1846 
35 Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet. Helsedirektoratet. 2010 Tilgjengelig fra: 
www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00301/IS-1794_Vunne_QALYs_301629a.pdf 
36. Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2010. Rapport 2010:2 
37 Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle. Oslo: Helsedirektoratet;. 2010 IS-1846 
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• ved å bidra til bedre funksjon og livskvalitet for befolkningen gjennom 
helsefremmende tiltak  

 
Helsedirektoratet har i et brev til alle landets kommuner av mai 2010 anbefalt frisklivstilbud 
som ett av satsingsområdene for bruk av kommunenes økte frie midler til styrking av 
forebyggende helsearbeid i 2010, dette som et ledd i opptrappingen i forbindelse med 
Samhandlingsreformen. I sin proposisjon til Stortinget, Prop. 1 S (2010-2011), har Helse- og 
omsorgsdepartementet videreført disse midlene i 2011, og frisklivssentraler blir nevnt som et 
viktig tiltak for å styrke forebyggende kommunale tjenester.38 
 

3.4 Dokumentasjon  
Evalueringer av Grønn resept viser at leger etterlyser tilbud å henvise pasienter til.39 
Evalueringer fra frisklivssentraler (FLS) i Buskerud og Nordland har vist at dette er tilbud 
som rekrutterer personer med lav utdanning.40 Evalueringer fra fem fylker viste at FLS treffer 
deltakerne med et godt tilpasset tilbud. Rutinene for å henvise deltakere er enkle å 
administrere, og legene som henviser, mener at dette er gode tiltak for å nå dem som ikke 
kommer i gang med fysisk aktivitet på egen hånd.41 En studie fra frisklivssentralene i 
Nordland og Buskerud viste at frisklivsresept kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt 
selvopplevd helse. Halvparten av deltakerne opprettholdt en framgang også ett år etter 
oppfølgingen.42 Svensk og dansk forskning på fysisk aktivitet på resept viser at tilbudet 
hever det fysiske aktivitetsnivået, og at det er mer effektivt enn muntlig rådgivning.43 En 
randomisert, kontrollert studie fra et oppfølgingstilbud i Sverige viste signifikante effekter på 
kondisjon, midjemål, blodtrykk og helserelatert livskvalitet etter tre måneder strukturert, 
gruppebasert trening og kostholdsveiledning. Deltakerne ble fulgt i tre år med suksessivt 
avtakende oppfølging. Deltakerne fikk flere kvalitetsjusterte leveår (QALYs) og hadde færre 
besøk hos fastlegen. Tilbudet viste seg å være kostnadseffektivt med en netto innsparing på 
47 dollar pr. deltaker i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen, som kun 
fikk skriftlig og muntlig rådgivning.44 
 

                                            
38 Helse- og Omsorgsdepartementet. Prop. 1 S (2010-2011), s 180. Tilgjengelig fra: 
http://www.regjeringen.no/pages/14271452/PDFS/PRP201020110001HODDDDPDFS.pdf 
39 Bringedal B og Aasland O.G. Legers bruk og vurdering av Grønn resept ordningen. Legeforeningens Forskningsinstitutt. Juni 2005 
40 Blom, E. E. ”Trening på resept”. Evaluering av et kommunalt, tre måneders individuelt rettet oppfølgingsprogram for pasienter som er blitt 
henvist til ”trening på resept”. En prospektiv intervensjonsstudie med ett års oppfølging. Oslo: Norges Idrettshøgskole. 2008 
41 Båtevik FO og medarb. Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald. Volda: Møreforskning. 2008. 
42 Helgerud, J. og Eithun, G. Evaluering av fysisk aktivitet på resept i Nordland og Buskerud fylkeskommune. Hokksund Rehabiliteringssenter/ 
NTNU. 2010. Tilgjengelig fra: http://www.nfk.no/filnedlasting.aspx?FilId=7841&ct=.pdf 
43 Kallings L.V. Fysisk aktivitet på recept i Norden - erfarenheter och rekommendationer. Sundhedsstyrelsen,  Helsedirektoratet. Statens 
folkhälsoinstitut. 2010. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00318/Fysisk_aktivitet_p__318949a.PDF 
44 Eriksson MK og medarb. Quality of life and cost-effectiveness of a 3-year trial of lifestyle intervention in primary health care.Arch Intern Med. 
2010 Sep 13;170(16):1470-9. 
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4 Frisklivssentraler  

De fleste frisklivssentraler (FLS) i dag er organisert som et helsetilbud. Tilbudet er utviklet for 
å styrke individets kontroll over egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og 
tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Frisklivssentralenes 
viktigste oppgave er å styrke positive helsefaktorer. De skal bidra til å bygge opp individets 
mestringsfølelse, kapasitet og funksjon slik at flere kan oppnå bedre helseatferd og takle 
hverdagens krav.  
 
Frisklivssentraler samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører, har oversikt over 
lokale lavterskeltilbud og stimulerer til utvikling av gode lavterskeltilbud. Mottak og 
oppfølging av personer som har fått frisklivsresept er en viktig oppgave ved FLS. Personer 
som henvender seg direkte til FLS uten henvisning, får informasjon og veiledning ut fra 
behov. 
 
 

4.1 Etablering og organisering 
En beslutning om å etablere en frisklivssentral baseres på kommunal utredning og 
saksbehandling. Utredningen må klargjøre behovet og nødvendige rammebetingelser som 
økonomi, stillingsstørrelser og lokaler.  
 

4.1.1 Oppstartsmøte 

Kommunene anbefales å gjennomføre et oppstartsmøte med administrativ ledelse ved 
rådmann og kommunale sektorledere og aktuelle fagpersoner som kommunelege 
(medisinskfaglig rådgiver), ledende kommunefysioterapeut, lokalt NAV-kontor, ledende 
helsesøster, fastleger, lærings- og mestringssenter, frivillige organisasjoner, private aktører 
og fagpersoner fra fylkeskommunen og Fylkesmannen. Møtet må avklare hvilket behov 
kommunen har, hva intensjon med etableringen er, og hvilke ressurser og tilbud som finnes 
lokalt. Det er en forutsetning med gjensidige samarbeidsavtaler og forpliktelser.  

4.1.2 Samarbeidspartnere 

Frisklivssentralen må samarbeide med ulike instanser i egen kommune, eventuelt andre 
kommuner, innen egen og andre sektorer og med regionalt nivå. Organisering og utvikling 
av gode tilbud ved FLS forutsetter nært samarbeid med henvisende instanser, andre 
relevante helse- og sosialtjenester, frivillige organisasjoner, lokale lavterskeltilbud og 
kompetansemiljø. FLS bør ha oversikt over hvilke tilbud som finnes for fysisk aktivitet, 
kostholdsendring, røykeslutt og andre tidlig intervensjons- og mestringstilbud i kommunen, 
samt hvilke instanser og tjenester det vil være naturlig å samarbeide med for å følge opp 
ulike målgrupper. 
 
 
Naturlige samarbeidspartnere kan blant andre være 

• Fylkesmann og fylkeskommune  
• primærhelsetjenesten 



 

 
 

 
 

14 

• spesialisthelsetjenester 
• kommunale lærings- og mestringssentre  
• andre kommunale tilbud  
• frivillighetssentralen 
• frivillige organisasjoner  
• bedriftshelsetjeneste 
• brukerorganisasjoner 
• innvandrerorganisasjoner 
• friluftsråd 
• utstyrssentraler 
• private aktører 
• arbeidsliv 
• NAV 
• høgskoler, universitet og forskningsaktører 

 

4.1.3 Organisering 

For å sikre helsefaglig kvalitet og kontinuitet anbefales det at frisklivssentralen 
organiseres som et helsetilbud i kommunen med autorisert helsepersonell som faglig 
ansvarlige. Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med 
forskrifter kommer til anvendelse på de helsepersonellfaglige aktiviteter som utføres.45 Det 
bør i tillegg sikres nødvendig tverrfaglig kompetanse.  

4.1.3.1 Lokaler 

Sentralen bør etableres med egnede, universelt utformede lokaler, og lokalene bør være 
utgangspunkt for aktiviteter og tiltak. Aktiviteter som skal foregå jevnlig over tid, bør 
organiseres i geografisk nærhet for deltakerne.  

4.1.3.2 Rutiner og oppbevaring av personopplysninger 

Sentralen skal ha rutiner for gjennomføring av frisklivssamtaler, forskriftsmessig oppbevaring 
av personopplysninger og rapportering til henvisende instans. Personopplysninger og 
journaler må oppbevares på betryggende måte, og i samsvar med taushetspliktreglene, jf. 
helsepersonelloven og forskrift om pasientjournal.46 
 

4.1.4 Interkommunalt samarbeid 

For enkelte kommuner vil det være naturlig å samarbeide med andre kommuner om en 
felles frisklivssentral. Små kommuner kan ha nytte av å dele kompetanse og ressurser. 
Tilbudene bør etableres på steder som er geografisk lett tilgjengelige. 
 

4.1.5 Brukermedvirkning 

Brukere har rett til å medvirke. I St.meld. nr. 34 (1996-1997)47 ble brukermedvirkning definert 
som ”at de som berøres av en beslutning, eller brukere av tjenester, får innflytelse på 
beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud”. Aktiv brukermedvirkning må etableres 
på individnivå og på systemnivå. Brukere og brukerrepresentanter skal delta i planlegging, 

                                            
45 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV 1999-07-02 nr 64: Tilgjengelig fra: www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html 
46 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV 1999-07-02 nr 64:  
47 St. meld. nr 34 (1996-1997) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre. Tilgjengelig fra: 
www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97.html?id=191142 
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gjennomføring og evaluering av tiltak. Brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet i 
utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud. 
 

4.1.6 Frisklivssentralen og andre kommunale helsetilbud 

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen48, forslaget til ny folkehelselov49, 
forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester50 og høringen om Nasjonal 
plan for helse- og omsorgstjenester (2011-2015)51 tar til orde for nye kommunale helsetilbud 
for å møte helseutfordringene framover. Lokalmedisinske sentre og kommunale lærings- og 
mestringssentre er beskrevet som mulige nye tilbud. En kommunal frisklivssentral bør sees i 
sammenheng med andre nye tilbud, og samarbeid om kompetanse og ressurser vil være 
naturlig. Det er opp til hver kommune hvordan man samordner dette samarbeidet. En 
frisklivssentral kan organisatorisk plasseres under et lokalmedisinsk senter, men bør ha 
tydelig avgrensede lokaler og ressurser til helsefremmende og forebyggende arbeid. En 
frisklivssentral og et kommunalt lærings- og mestringssenters oppgaver kan overlappe 
hverandre og bør sees i sammenheng.  
 
Det er naturlig å se organisering av FLS i sammenheng med andre kommunale 
helsefremmende tjenester. Det er imidlertid avgjørende for å nå ønskede målgrupper og 
oppnå ønskede resultat at FLS blir et tydelig tilbud i kommunen. 
 
 

 
 

4.1.7 Ansvar 

Kommunen har et lovhjemlet ansvar for at de helsetjenestene som ytes ved FLS, er faglig 
forsvarlige, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-3, § 1-3a og § 6-352, forskrift om 
internkontroll i sosial- og helsetjenesten53 og helsepersonelloven § 1654.  
 
Fylkesmannen har en myndighetsrolle for helsetilbud og fortolking av regelverk og et ansvar 
for oppfølging av det forebyggende helsearbeidet i kommunene, slik det framgår av det 
årlige embetsoppdraget. Tilsyn av helsetjeneste og helsepersonell er tillagt Helsetilsynet i 
fylkene. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for å samordne og fremme folkehelsearbeidet, blant annet ved 
å støtte og samarbeide med kommunene. Fylkeskommunen har ansvar for regional 
planlegging og skal være en regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen skal ha den 
nødvendige oversikten over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på 
den.55 En slik oversikt over helsetilstanden gir informasjon som er nyttig for kommunene.  

                                            
48 St. meld nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted  - til rett tid. Tilgjengelig fra: 
www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201 
49 Helse- og omsorgsdepartementet. 2010 Høringsnotat - Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen. Tilgjengelig fra: 
www.regjeringen.no/pages/14373188/I1152B.pdf   
50 Helse- og omsorgsdepartementet. 2010 Høringsnotat - Forslag til ny lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen. Tilgjengelig fra: www.regjeringen.no/pages/14377693/I-1151B_B.pdf 
51 Helse- og omsorgsdepartementet 2010. Høring om Fremtidens helsetjeneste – trygghet for alle. Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 
Tilgjengelig fra:  https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/ 
52 Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven). LOV 1982-11-19 nr 66. Tilgjengelig fra: www.lovdata.no/all/hl-19821119-
066.html 
53 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. FOR 2002-12-20 nr 1731. Tilgjengelig fra; /www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-
20021220-1731.html  
54 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV 1999-07-02 nr 64:  Tilgjengelig fra: www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html 
55 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet [folkehelseloven]. LOV 2009-06-19 nr 65:  §§ 3 og 4 Tilgjengelig fra: 
www.lovdata.no/all/hl-20090619-065.html 
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5 Forankring 

Frisklivssentralen bør forankres i kommunens planer og budsjett. Hensikten med forankring 
er å sikre sentralen varige og forutsigbare rammebetingelser med hensyn til økonomi, 
personell og lokalisering.  
 
Organisatorisk bør FLS plasseres i kommunehelsetjenesten. Dette er i tråd med 
kommunehelsetjenesteloven § 1-2: ”Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme 
folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og 
behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva 
den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og 
folkehelsen.” 56  
 
Kommunelegen (medisinskfaglig rådgiver) har formelle oppgaver og påvirkningsmuligheter 
og bør trekkes inn i arbeidet med å forankre FLS.  
 
Samarbeid mellom kommuner, Fylkesmann og fylkeskommune kan bidra til solid forankring 
av FLS. Både fylkeskommunen og Fylkesmannen kan være en pådriver og faglig rådgiver 
ved etablering og oppfølging av frisklivssentralen. Rapporteringer fra fylkeskommuner viser 
at noen fylkeskommuner har gitt tilskudd til kommuner som etablerer FLS, enten som 
engangstilskudd eller fordelt over flere år. Samspillet mellom regionalt og lokalt nivå er 
beskrevet som en viktig suksessfaktor i evalueringen av den modellutprøvingen som 
foregikk i perioden 2004–2008.57 
 
 
 
 
 

                                            
56 Det foreligger nå forslag om ny folkehelselov og ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester, som blant annet skal erstatte 
kommunehelsetjenesteloven. Disse skal etter planen vedtas i 2012. Høringsdokumenter er tilgjengelig fra www.regjeringen.no 
 
57Båtevik F.O. og medarb. Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald. Volda: Møreforskning. 2008  
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6 Kompetanse 

6.1 Formell kompetanse 
Det anbefales at de faglig ansvarlige for frisklivssentralen er autorisert helsepersonell med 
minimum treårig helsefaglig utdanning. De som har ansvar for gjennomføringen av 
frisklivsresepter, bør ha helsefaglig og/eller pedagogisk universitets-/høgskoleutdanning, og, 
dersom det ikke inngår i utdanningen, grunnopplæring (minimum 10 timer) innen 
motiverende samtale eller annen tilsvarende metodikk for kommunikasjon om endring av 
helseatferd. Kollegabasert veiledning, fordypningskurs og videreutdanning anbefales.  
 
Kompetanse innen helseatferdsområdene er viktig. Det anbefales at FLS knytter til seg 
personer med minimum treårig høgskole-/universitetsutdanning innen fysisk aktivitet og 
helse, høgskole-/universitetsutdanning innen ernæring og videreutdanning eller kurs i 
tobakksavvenning. 
 
 

6.2 Generell kompetanse 
Kompetansen ved FLS bør preges av tverrfaglig samarbeid mellom personer med 
helsefaglig utdanning og personer med annen aktuell bakgrunn og kompetanse.  
FLS bør ha kompetanse innen folkehelse, friskfaktorer, sosial ulikhet i helse, kultur og 
migrasjonshelse, lavterskeltilbud, rus, psykisk helse og brukermedvirkning. FLS skal være 
oppdatert innen tobakksforebyggende arbeid og gjeldende anbefalinger for kosthold og 
fysisk aktivitet. 
 
For å supplere den kompetansen som den aktuelle frisklivssentralen har, bør det inngås 
samarbeid med andre tjenester, fagmiljø og kommuner. Fylkene anbefales å etablere 
kompetansesamarbeid og nettverk. Helsebibilioteket har oversikt over aktuell kunnskap,58 og 
oppdatert kunnskap over aktuelle tema finnes hos Folkehelseinstituttet59, 
Kunnskapssenteret60 og Helsedirektoratet61. 
 
 
 
 
 
 
.  
 

                                            
58 www.helsebiblioteket.no/Samfunnsmedisin+og+folkehelse 
59 www.fhi.no 
60 www.kunnskapssenteret.no 
61 www.helsedirektoratet.no 
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7 Informasjonsarbeid 

I etableringsfasen er det viktig å bruke tid og ressurser på å informere om frisklivssentralen i 
lokalmiljøet. Det er viktig at informasjonen gjentas regelmessig. Informasjonsarbeidet bør 
rette seg mot befolkningen, ulike målgrupper, kommunal ledelse, politikere og 
helsepersonell og andre samarbeidspartnere.   
Det foreligger logo og maler til materiell tilgjengelig for alle kommunale frisklivssentralene å 
ta i bruk62. 
 
Kommunal ledelse: Frisklivssentralen bør informere og rapportere til administrasjon og 
politikere i kommunen. Det anbefales at FLS blir presentert i politiske utvalg, kommunestyret 
og andre relevante fora. 
 
Befolkningen: Frisklivssentralen bør gjøres kjent gjennom for eksempel lokalavis,  
kommunale nettsider, lokal-TV, radio,  informasjonsskjermer og plakater og brosjyrer. 
Markeringer kan gjøre i forbindelse med internasjonale og nasjonale merkedager som 
verdens diabetesdag, verdens KOLS-dag og verdens aktivitetsdag.  
 
Definerte målgrupper: I tillegg til å rette seg mot hele befolkningen bør man informere ulike 
høyrisikogrupper. Man kan for eksempel tilby informasjon til pasient- og interesseforeninger 
og minoritetsgrupper   
 
Frivillige lag, foreninger og kommersielle tilbud: Det bør være jevnlig dialog med frivillige 
lag, foreninger og andre som tilbyr lavterskeltilbud, for utveksling av informasjon og 
oppdatering.  
 
Frisklivsresept: Frisklivssentralen bør ha jevnlig kontakt med aktuelle henvisere, skriftlig, 
pr. telefon og gjennom avtalte møter. Henvisere informeres om målgrupper og 
henvisningsrutine. Kommunelegen kan være en god medspiller for å få til et samarbeid med 
fastlegene. Erfaringer viser at det er viktig at informasjon gjentas. For å nå målgruppene for 
frisklivsresept er det avgjørende at fastlegene kjenner godt til innholdet i tilbudet. 
Aktivitetshåndboken63 er et nyttig verktøy i informasjonsarbeid mot henvisende instanser. 
 

                                            
62 www.helsedirektoratet.no\samhandling 
63 Helsedirektoratet.  Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. (Oslo) 2009 Tilgjengelig fra: 
www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169a.pdf 
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8 Frisklivsresept – strukturert 
oppfølging ved  frisklivssentralen 

Frisklivsresepten er et tilbud til personer som ut fra en helse- eller sosialfaglig vurdering har 
behov for å endre sine vaner når det gjelder fysisk aktivitet, kosthold og røyking. 
Frisklivsresept er ikke en lovbestemt kommunal tjeneste, og det er opp til kommunene 
hvordan de ønsker å organisere tilbudet. Målet med frisklivsresepten er å gi deltakerne 
større tillit til egen mestring, større kapasitet og bedre funksjonsevne, slik at de endrer 
helseatferd. Deltagerne skal utvikle egenmestring og hjelpes videre til tilbud i lokalmiljøet 
som de kan benytte seg av på egen hånd. 
 
Deltakerne vil ha ulike diagnoser eller risikofaktorer, og aktivitetene tilrettelegges slik at de 
utøves forsvarlig. I en frisklivsresept er det ikke diagnoser som står sentralt, men de 
mulighetene som finnes. Det tilrettelegges for gruppedynamikk på tvers av bakgrunn og 
årsak for deltakelse. Fastleger og andre medisinske ansvarlige skal ha ansvar for oppfølging 
av sykdommer eller tilstander som krever det. 
 

8.1 Lovverk 
Helsepersonelloven § 3 tredje ledd sier: ”Med helsehjelp menes enhver handling som har 
forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som 
utføres av helsepersonell.” Frisklivsresept regnes som helsehjelp. Av samme paragraf 
framgår også at det personellet ved sentralen som yter helsehjelp, er å anse som 
helsepersonell. Helsepersonells dokumentasjonsplikt er regulert i helsepersonellovens 
kapittel 8, jf. forskrift om pasientjournal (2000-12-21 nr. 1385). Helsepersonelloven § 39 
pålegger den som yter helsehjelp, å nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 
i en journal for den enkelte pasient. 
 

8.2 Målgrupper for frisklivsresept 
Målgruppen for frisklivsresept er personer som har økt risiko for, eller som allerede har, 
sykdommer eller lidelser, og som kan ha helsemessig nytte av økt fysisk aktivitet, endret 
kosthold og/eller røykeslutt. Rapportering fra frisklivssentraler i perioden 2004–2008 viser at 
de risikofaktorene og diagnosene som oftest fører til henvisning, er overvekt, diabetes type 
2, fysisk inaktivitet, muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdom, kronisk obstruktiv 
lungesykdom (KOLS) og psykiske lidelser, og ofte kombinasjoner av disse faktorene og 
diagnosene.64   
 
Det er mest erfaring med frisklivsresept til personer over 18 år, men flere FLS har i dag 
tilbud til barn og unge. Ved tilbud til barn og unge bør FLS samarbeide med foresatte, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste, fastlege, frivillige organisasjoner og øvrige aktuelle 
kommunale tilbud. 

                                            
64 Blom, E. E. ”Trening på resept”. Evaluering av et kommunalt, tre måneders individuelt rettet oppfølgingsprogram for pasienter som er blitt 
henvist til ”trening på resept”. En prospektiv intervensjonsstudie med ett års oppfølging. Oslo: Norges Idrettshøgskole. 2008 
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Evalueringer har vist at det kan være vanskelig å nå menn, unge og innvandrergrupper.65 
FLS bør ha kontakt med innvandrerorganisasjoner og andre brukerorganisasjoner slik at 
man kan samarbeide om å nå aktuelle målgrupper. Personer med rusproblem kan ha god 
nytte av tilbudet, eventuelt med hjelp av treningskontakt. 
 

8.3 Henvisere 
Aktuelle henvisere kan være fastleger og annet autorisert helsepersonell  i 
primærhelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 
 
For å nå ønsket målgruppe kan det være hensiktsmessig med henvisere utenfor 
helsetjenesten, som for eksempel NAV-veiledere. Fastlegen er medisinsk ansvarlig, og det 
anbefales at det etableres rutiner for tilbakemelding til fastlegen når personen henvises av 
annet sosial- eller helsefaglig personell. Taushetsplikt må ivaretas, og som hovedregel må 
deltakeren samtykke til at fastlegen gis tilbakemelding.66 
 
Fastlegen har en viktig rolle når det gjelder å identifisere, gi individuell veiledning til, og 
koordinere den medisinske oppfølgingen av, personer med høy risiko for sykdom eller med 
etablert sykdom. Dersom tilbudet skal nå dem som har mest behov for oppfølging, er det 
avgjørende at det etableres gode samarbeidsrutiner mellom FLS, fastlegene og øvrige 
henvisere.   
 
Det er viktig at aktuelle henvisere har god kjennskap til målgrupper for resepten og 
forståelse for innholdet. Resepten bør være lett tilgjengelig for henviserne. Den kan være 
elektronisk eller i papirutgave. Den som skriver ut resepten, bør sende kopi til FLS. På den 
måten har FLS mulighet til å kontakte dem som ikke selv tar kontakt. 
  

8.4 Reseptperioden 
Oppfølging av personer henvist med en frisklivsresept innledes med en individuell 
frisklivssamtale. Frisklivssamtalen er basert på prinsipper for motiverende samtale og skal 
avklare behov og motivasjon for endring av helseatferd. Ut fra deltakerens ønsker, behov og 
forventning til mestring vil FLS tilby videre oppfølging. Personer med liten tro på egen evne 
til å endre atferd vil ofte ha behov for tett oppfølging i trygge rammer over en viss tid. 
Resepten gir mulighet for jevnlig oppfølging, deltakelse på kurs og ulike gruppetilbud. 
Personer som er motivert og klare for å endre atferd, kan henvises direkte til andre aktuelle 
tilbud i regi av private aktører, frivillige lag og foreninger.  
Trappemodellen (fig.1) viser ulike eksempler på tilbud og grad av oppfølging fra FLS. 
 
 

                                            
65 Båtevik F.O. og medarb. Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald. Volda: Møreforskning. 
2008. 
66 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV 1999-07-02 nr 64. Tilgjengelig fra: www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html 
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Figur 1 Trappemodellen.  

Frisklivssamtalen gir grunnlag for å differensiere tiltakene ut fra deltakerens ønsker og forventninger til egen 
mestring av endring i helseatferd. Rød boks er oppfølging med jevnlig kontakt med sentralen. Oransje boks viser 
oppfølging av deltakere som har sporadisk kontakt med frisklivssentralen. Grønn boks illustrerer at de som er 
klare for å sette i gang med egenadministrerte tiltak i liten grad følges opp av FLS. 
 

 
 
Reseptperioden varer i tolv uker og starter med en frisklivssamtale. Ved behov kan det 
gjennomføres mellomsamtaler, gjerne pr. telefon, e-post eller sms. Ny frisklivssamtale 
gjennomføres etter tolv uker, og ved denne milepælen vurderes behovet for ny resept. 
Endring tar tid, og for mange vil det være nyttig med flere reseptperioder.  
 
 
.   
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Eksempel på reseptoppfølging  
 
Per, 43 år, får frisklivsresept av fastlegen på grunn av type 2-diabetes og høyt blodtrykk. Per tar selv 
kontakt med FLS og avtaler tid for første samtale. Han får informasjon om hvor han skal møte, og at 
han kan ta med resepten. 
 
Før den motiverende samtalen starter, fyller Per ut et skjema for å kartlegge helseatferd og 
egenvurdert helse. Samtalen starter, og veilederen sier: ”Du har fått frisklivsresept. Hva tenker du om 
det?” Per forteller at det er legen som har foreslått det, sikkert fordi Per har høyt blodtrykk, røyker og 
er lite fysisk aktiv. Veilederen spør om Pers tanker rundt det å endre levevaner. Det kommer etter 
hvert fram at Per ønsker å redusere blodtrykket, og kanskje gjøre noe med røykingen. Han vet at det 
er viktig å være fysisk aktiv når man har diabetes. Han liker å være ute. Veilederen informerer om de 
aktuelle resepttilbudene.  
 
Per bestemmer seg for å prøve resepttrening. Planen er å delta to ganger i uka. Veilederen spør 
hvilke muligheter han ser for andre aktiviteter i dagliglivet. Per likte å sykle før, og han har sykkel og 
sykkelavstand til jobb. Han skal vurdere om han kan sykle til jobb en dag i uka. 
   
Per orker ikke kutte røyken med en gang, og ønsker ikke å delta på kurs, men tar imot informasjon 
om Røyketelefonen. Han ønsker heller ikke å gjøre noe med kostholdet. 
 
Veilederen informerer om at en ny frisklivssamtale gjennomføres etter tolv uker. Egenadministrert 
aktivitet som for eksempel sykling til jobb skal han registrere og ta med til neste frisklivssamtale. 
Veilederen tilbyr å kontakte mannen på telefon etter fire uker for en mellomsamtale. Neste møtepunkt 
er mellomsamtalen. Veilederen ringer Per, og Per forteller at han har vært på resepttrening fire 
ganger. Han har ikke syklet til jobb. Planen er å få til flere resepttreninger. 
  
Under samtalen ved avslutningen av resepten forteller Per at han ikke er så trøtt som før, og at han 
merker at kondisen er bedre når han går i trappa. Han er lei av å være avhengig av å røyke, men er 
ikke klar for å slutte. Han forteller uoppfordret at han på en av de temabaserte samlingene ved FLS 
fikk vite at det var mye salt i halvfabrikatmat, og at salt er lite gunstig for blodtrykket. Per forteller at 
han for det meste bor alene og spiser mye halvfabrikatmat, og at han alltid salter selv også. De 
snakker litt om alternativ til halvfabrikatmat. Veilederen spør om Per er interessert i en kokebok med 
enkle bra mat-oppskrifter. Per tar imot. Veilederen informerer om at FLS skal arrangere et Bra mat-
kurs med oppstart om en måned. Veilederen spør om ”veien videre” med utgangspunkt i det Per har 
oppnådd på tolv uker, og de snakker litt om røykingen. Per har hørt at turistforeningen har turer, og 
han kunne tenke seg å prøve en slik tur. Han opplever at han er litt i gang med noen endringer, men 
er usikker på fortsettelsen. Veilederen foreslår en ny reseptperiode, og de avtaler en ny samtale etter 
tolv uker. Per fyller ut et frisklivsprofilskjema, og et rapportskjema sendes fastlegen. 
 
 
 
 

8.5 Rapportering/epikrise 
Det framgår av § 9 i journalforskriften at det skal sendes en epikrise (sammenfatning av 
journalopplysninger) til det helsepersonellet som trenger opplysningene for å kunne gi 
pasienten forsvarlig oppfølging.67 Dersom ikke annet opplyses eller framgår, sendes 
epikrisen når reseptperioden er over, til henvisende helsepersonell og pasientens faste lege. 
Rapportene fra sentralene er nyttige, for eksempel når man skal vurdere videre oppfølging. 
 

                                            
67 Forskrift om pasientjournal. FOR 2000-12-21 nr 1385: Tigjengelig fra: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html 
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9 Tiltak 

Tiltak ved frisklivssentralen bør bygge på den beste tilgjengelige dokumentasjonen om 
effekt. I verktøykassa finnes mer informasjon om ulike tiltak.68 

9.1 Tiltaksoversikt 

 
Figur 2 Tiltaksoversikt  

En oversiktsmodell over tiltak knyttet til frisklivsresept. Oppfølgingen starter med en 
frisklivssamtale, hvor det blir utarbeidet en plan for reseptperioden. I perioden gjennomføres, 
med bakgrunn i planen, ulike tiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. 
Reseptperioden avsluttes med en oppsummerende frisklivssamtale, hvor behovet for en ny 
resept vurderes. Det er et mål at resepten skal lede deltakerne ut i ulike tilbud i lokalmiljøet 
eller egenadministrerte tiltak. Frisklivssentralen har flere utviklingsområder ut over det 
tiltaksoversikten viser.   

 
 

                                            
68 www.helsedirektoratet.no\samhandling 
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9.2 Frisklivssamtalen 
Frisklivssamtalen er en strukturert, individuell samtale som bygger på prinsipper for 
motiverende samtale. Motiverende samtale er en empatisk, ikke-moraliserende tilnærming 
hvor deltakerens selvforståelse er sentralt. Metoden er dokumentert effektiv for endring av 
helseatferd.69 Det er et mål at deltakeren er aktiv og finner løsninger selv. Veilederens 
oppgave er å hjelpe deltakeren med å finne grunner til å ville endre atferd, og å hjelpe 
deltakeren med å bli motivert og å få en følelse av mestring. I samarbeid med deltaker skal 
det utarbeides mål og plan for reseptperioden.70 

 
I frisklivssamtalen skal veilederen 

• identifisere deltakerens behov og motivasjon for endring 
• utforske ambivalens og barrierer for endring 
• identifisere aktuelle tiltak ut ifra deltakerens behov 
• bistå deltakeren i å sette seg konkrete målsettinger 
• kartlegge og sammenligne helseatferd før reseptperioden og etter gjennomført 

reseptperiode 
• informere om aktuelle tilbud (hvor, når, hva, pris) 

 
 

9.3 Fysisk aktivitet 
Det er grundig dokumentert at fysisk aktivitet kan forebygge og være en effektiv del av 
behandling av en rekke sykdommer.71 

9.3.1 Trening i reseptperioden 

Frisklivstrening foregår i grupper, noe som er effektivt og erfaringsmessig bidrar til økt trivsel 
og mestring for de fleste deltakerne. FLS kan ha samarbeidsavtaler med lokale 
aktivitetsaktører som gir reseptdeltakere mulighet til å delta på disse tilbudene. Dette kan 
bidra til at man får prøvd ut tilbud man kan benytte på egenhånd etter reseptperioden.  
 
Treningen skal følge effektive treningsprinsipper og være tilpasset målgruppen. Målsettingen 
er at deltakerne skal bli mer fysisk aktiv, komme i bedre form (styrke, areob kapasitet, 
bevegelighet og balanse), lære, få mestringsopplevelser og få tro på egen evne til å endre 
vaner. Treningen bør følge anbefalinger for fysisk aktivitet i Aktivitetshåndboken72 og de 
nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet og helse 73. 

 
Det bør legges opp til at aktivitetene i størst mulig grad er overførbare til de mulighetene 
deltakerne har etter reseptperioden. Det bør fokuseres på aktiviteter som ikke krever utstyr. 
Deltakerne skal gjøres kjent med turmuligheter og aktuelle lokale aktivitetstilbud. Det er en 
fordel om deltakerne i løpet av reseptperioden får erfaring med ulike aktiviteter. Målet er at 
reseptperioden gjør deltakerne i stand til å vedlikeholde en økt fysisk aktivitet via 
egenaktivitet eller som deltakere i lokale tilbud. 
 
Bruk av treningskontakt eller støtte/fritidsassistent kan være aktuelt for noen deltakere. 

                                            
69 Hettema J, Steele J, Miller WR. Motivational interviewing. Annu Rev Clin Psychol 2005;1:91-111. 
69 Martins RK, McNeil DW. Review of Motivational Interviewing in promoting health behaviors. Clin Psychol Rev 2009;29(4):283-93. 
70 Se verktøykasse for mal til Frisklivssamtalen og verktøy til hjelp for samtalen 
71 Helsedirektoratet  Aktiviitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. (Oslo) 2009. 
72 Helsedirektoratet  Aktiviitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. (Oslo) 2009. Tilgjengelig fra: 
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/faktahefter/aktivitetsh_ndboken___fysisk_aktivitet_i_forebygging_og_behandling_360684 
73 http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-1011_1958a.pdf 
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9.4 Kosthold  
 
Det er gjort studier på langtidsoppfølging av prediabetikere som viser at endring i kost og 
mosjonsvaner forsinker eller forhindrer utvikling av type 2-diabetes.74Selv små justeringer i 
levevaner gir vektreduksjon og bedring i glukosetoleranse.  
Det anbefales at FLS knytter til seg en klinisk ernæringsfysiolog eller en ernæringsfysiolog. 
Deltakerne kan få hjelp til å endre sine matvaner ved FLS. Hjelpen skal være basert på 
endringsfokusert veiledning og norske myndigheters anbefalinger for et sunt kosthold.   
 
 

9.4.1 Kostholdskurset Bra mat for bedre helse 

Kostholdskurset Bra mat for bedre helse er basert på de generelle kostholdsanbefalingene 
fra Helsedirektoratet. Kurset har en endringsfokusert tilnærming og kan være en god start i 
arbeidet med å få varige forbedringer i kostholdet. Kurslederkurset og materiellet i Bra mat 
for bedre helse er kvalitetsikret av Helsedirektoratet.75 Det ble gjort en evaluering av de 
første Bra mat-kurslederkursene i 2009, og den viser at kurset egner seg til endringsfokusert 
veiledning sammen med enkel kostholdsopplysning. 
  
Kursholdere i Bra mat kan i tillegg til å lede kurs benyttes til formidling av kostrådene i et 
bredere folkehelsearbeid i kommunen. Bra mat-kurs erstatter ikke individuell kostbehandling 
hos klinisk ernæringsfysiolog. 

9.4.2 Andre kostholdstiltak 

FLS må kjenne til aktuelle aktører i nærmiljøet som tilbyr matlagingskurs og kostveiledning. 
Dersom det benyttes andre kurskonsept for endring av kosthold, må de kvalitetssikres og 
være basert på nasjonale myndigheters anbefalinger og faglige retningslinjer for ernæring 
og helse. 

 

9.5 Tobakksavvenningstiltak 
De negative helsekonsekvensene av røyking er grundig dokumentert.76 
Røykeavvenningskurs er et viktig forebyggende tiltak. I tråd med Nasjonal strategi for det 
tobakksforebyggende arbeidet 2006–2010 kan henviste personer få tilbud om 
røykesluttveiledning i forbindelse med reseptordningen. 

9.5.1 ”Røykfrie sammen” røykesluttkurs 

Kurset Røykfrie sammen, som er utviklet av Helsedirektoratet, er et gruppebasert kurs for 
dem som ønsker å slutte sammen med andre. Det bør være tilbud om Røykfrie sammen-
kurs i kommunene. FLS kan være kursarrangør. Tilbudet bør være åpent, og aktuelle 
deltakere på frisklivsresept informeres om kurstilbudet. Kurset bygger metodisk på 

                                            
74 Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, Valle TT, Hamalainen H, Ilanne-Parikka P, et al. Prevention of type 2 diabetes 
mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344(18):1343-50.   
Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or 
metformin. N Engl J Med 2002; 346(6): 393-403 
75 www.helsedirektoratet/no/ernæring /helsepersonell 
76 How Tobacco Smoke Causes Disease: The biology and behavioural basis for smoking-attributable disease. A report of the Surgeon Seneral. 
U.S. Department of Health and Human Service, Public Health Service. Office of the Surgeon General, Rockville, MD. 2010 
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endringsfokusert veiledning og på filosofien om at fellesskapet, den gjensidige støtten, og 
deltakernes erfaring, gjør det lettere å opprettholde motivasjonen for røykeslutt og røykfrihet.  

9.5.2 Røyketelefonen 

Røyketelefonen er en gratis tjeneste for dem som ønsker hjelp til å slutte å røyke eller 
snuse. Røyketelefonen tilbyr personlig veiledning i hele prosessen rundt røyke-/snusslutt og 
opprettholdelse av røyk-/snusfrihet. De som har tenkt å slutte innen en måned, eller nylig har 
sluttet, får tilbud om oppfølging i inntil ett år. Veilederne ved røyketelefonen har bred 
kompetanse innen tobakk, røykeslutt og helse.  
Røyketelefonen kan også benyttes for veiledning av kursledere. 
 

9.5.3 Nettbasert røykeavvenning 

Nettsiden slutta.no er et tilbud til personer som vil bli røykfrie. Tilbudet er gratis, nettbasert 
og interaktivt. Det finnes informasjon, tester om røykeslutt og motivasjon, og ulike funksjoner 
der man kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon. De som melder seg 
inn i programmet, får oppfølging med individuelt tilpassede råd. Slutta.no kan brukes i 
kombinasjon med Røyketelefonen. Nettsiden driftes av Helsedirektoratet. 
 

9.6 Individuell veiledning om helseatferd  
Individuell veiledning om fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt kan være aktuelt for enkelte 
deltakere. Kompetanse og ressurser vil være førende for hvor mye individuell veiledning 
FLS gjennomfører. FLS må ha oversikt over andre kvalitetssikrede aktører som kan gi 
individuell veiledning. Dersom deltakeren har behov for spesifikk, individuell behandling med 
hensyn til sin skade eller sykdom skal han anbefales å kontakte sin fastlege, henvisende 
instans eller, dersom det gjelder individuell kostveiledning, en klinisk ernæringsfysiolog.  
 

9.7 Deltakerstyrte tiltak 
Gjensidig utveksling av erfaringer, hjelp og støtte mellom gruppedeltakerne kan bidra til økt 
kunnskap om egen situasjon og bedre mestringsopplevelser. 
Noen kommuner har god erfaring med å kurse tidligere reseptdeltakere til å lede 
aktivitetssgrupper. Deltakerstyrte aktivitetsgrupper kan være fine tilbud etter reseptperioden. 
I mange kommuner finnes ulike likemannsgrupper som kan være gode tilbud for 
frikslivsdeltakere. FLS bør etablere rutiner for veiledning og oppfølging av 
brukerrepresentanter som engasjerer seg i frisklivsarbeidet.  

9.8 Temabaserte samlinger 
I reseptperioden bør det organiseres gruppesamlinger med relevante tema innen 
helseatferd. Samlingene bør preges av forståelse for at gruppen i seg selv er en ressurs, og 
deltakerne bidrar i stor grad i diskusjoner om levevaner og endring av levevaner. Korte 
innlegg ved fagpersoner løfter tema fram og kan bidra til at deltakeren får større kunnskaper.  
 

9.9 Aktuelle tilbud etter den strukturerte reseptperioden 
Det er hensiktsmessig å presentere aktuelle tilbud for deltakeren i løpet av reseptperioden. 
Aktuelle tilbud kan være innen frivilllige lag og foreninger, brukerorganisasjoner, private 
aktører og brukerstyrte tiltak. Tiltak som stimulerer kulturell og sosial tilhørighet, kan være 
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viktige. Frisklivssentralen må ha dialog med frivillige, offentlige og private aktører for å kunne 
ha en oppdatert oversikt over aktuelle tilbud innen både fysisk aktivitet, kosthold og 
røykeslutt, samt tilbud for oppfølging av andre aktuelle utviklingsområder som risikobruk av 
alkohol og mestring av psykiske vansker.   

 

9.10 Mulige utviklingsområder for frisklivssentraler 
Dersom frisklivssentralen har kapasitet i form av ressurser og kompetanse, er det 
hensiktsmessig at den tilbyr oppfølging av barn og unge med overvektsproblemer, tiltak for 
mestring av psykiske vansker, og kartlegging og oppfølging av risiko alkoholkonsum, enten i 
egen regi eller i samarbeid med andre aktører.  
 

9.10.1 Tilbud for barn og unge  

Barn og unge med overvektsproblemer kan ha god nytte av en motiverende samtale og 
gruppetilbud for økt fysisk aktivitet og bedring av kostholdsvaner. Foreldre må alltid 
involveres. Tilbud om frisklivsresept til unge kan gis som et supplement til annen oppfølging. 
Skolehelsetjeneste, fastleger, skole og barnehage er sentrale samarbeidsaktører. En alvorlig 
overvektsproblematikk krever at andre instanser og fagpersoner involveres, for eksempel en 
klinisk ernæringsfysiolog. 
 

9.10.2 Tiltak for mestring av psykiske vansker 

Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer. Studier av 
forekomsten i befolkningen viser at omtrent halvparten av alle nordmenn vil bli rammet av en 
psykisk lidelse i løpet av livet. Forskning tyder på at depresjon bidrar til å øke dødeligheten 
av de store somatiske folkehelsesykdommene som hjerte- og karsykdommer, 
infeksjonssykdommer og muligens kreft. Hver tredje pasient med alvorlig somatisk lidelse 
har depresjon i moderat grad.77  
 
Frisklivssentralen kan, enten i egen regi eller i samarbeid med andre aktører, tilby aktuelle 
deltakere 

• kurs i mestring av depresejon 
• hjelp til selvhjelp 
• rådgivning vedrørende søvnproblemer 

 

9.10.3 Oppfølging av risiko alkoholkonsum  

Konsum av alkohol er en viktig risikofaktor for sykdom i befolkningen og er også en 
årsaksfaktor til redusert livskvalitet og for tidlig død. Alkoholrelaterte helseskader er en stor 
utfordring i samfunnet. Alkoholkonsumet øker i voksenbefolkningen og vil medføre økte 
alkoholrelaterte skader og ulykker. Vitenskapelige studier har vist at det å ha ganske enkle 
samtaler med pasienter om deres alkoholvaner kan være en effektiv metode for å bedre et 
risikofylt drikkemønster og minske konsumet (volumet).78 
 
Frisklivssentralen bør ta opp alkohol som helseatferdsområde på lik linje med fysisk aktivitet, 
kosthold og tobakk ved hjelp av en motiverende samtalemetode. Ved store 
alkoholproblemer bør deltakeren kontakte sin fastlege.  

                                            
77 Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle. Oslo: Helsedirektoraret; 2010.  IS-1846 
78 Tidlig intervensjon på rusområdet. Oslo: Helsedirektoratet; 2007 IS-1455 
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10  Evaluering av frisklivssentralen  

Det er viktig å etablere gode rutiner for evaluering av organiseringen og tiltakene ved 
frisklivssentralen. Dokumentasjonsarbeidet vil ha betydning for både statlig og regionalt 
utviklingsarbeid, og ikke minst for kommunal ledelse, både politisk og administrativ. FLS er 
et nytt tilbud i kommunen. Det er viktig å dokumentere hvilke tiltak som fungerer bra, og få 
indikasjoner på hvordan sentralen kan videreutvikles. 
 
Evaluering har to hovedformål: 

1. evaluering av om frisklivssentralens tiltak og organisering er i samsvar med 
intensjoner og målsettinger 

2. evaluering av hver enkelt deltaker for å kunne gi vedkommende individuell veiledning 
 
Verktøy for gode målemetoder vil bli videreutviklet av Helsedirektoratet og fortløpende lagt i 
verktøykassa. 
 

10.1 Forskningsprosjekt for å måle langtidseffekter av 
frisklivstilbud 

 
Det er stort behov for dokumentasjon av langtidseffekter av tiltak for endring av helseatferd 
(fysisk aktivitet, kosthold og røykevaner). Derfor oppfordres det til å utføre forskningsbaserte 
evalueringer som kan vurdere effekter av frisklivstilbud over tid (mer enn seks måneders 
oppfølging). Effektresultat kan sammenstilles med oversikter over omfang og kostnader av 
frisklivstilbudene, og dermed bidra til analyser av kostnad og nytte. 
 
Frisklivssentralene kan samarbeide med forskningsmiljø ved høgskoler/universitet, 
fylkeskommuner, regionale kompetansesentre, medisinske sentre eller andre om å 
gjennomføre forskningsprosjekter.  
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VEDLEGG 

 
 
 
Eksempler på kommuner som har etablert frisklivssentral 
 
Pr. desember 2009 var det etablert omtrent 70 frisklivssentraler i Norge. Se oversikt på 
www.helsedirektoratet.no. Under følger nøkkelopplysninger fra noen av dem. 
 
Alstahaug kommune 
7 200 innbyggere 
Navn på sentralen: Fysak Alstahaug 
Oppstartsår: Har hatt fysakresepter av ulike slag siden 1998. Har arbeidet tilnærmet som i 
dag siden 2002/2003.  
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: Fysak har eget budsjett. Fysak inngår i 
kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse for 2005–2008. Planen er ikke 
rullert. Fysak er også en viktig del av handlingsplanen for folkehelse 2008 (den siste som er 
laget hittil). 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: Fysak ligger under Helse. Har lokaler sammen med 
fysioterapitjenesten og driver tilbudene sammen med fysioterapiavdelingen. 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 

• 60 % stilling fysioterapeut. 
• 60 % stilling fysioterapeut, med utdanning i idrett og friluftsliv, videreutdanning 

veiledning/konsultasjon, videreutdanning folkehelsearbeid  
• To fysioterapeuter arbeider med grupper, ca. 60 % stilling til sammen 
• Ti instruktører på timebasis. 

 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, treningslære, kurslederkurs i Bra mat, røykesluttkurslederkurs, 
videreutdanning i veiledning og konsultasjon, videreutdanning folkehelsearbeid, 
idrettsutdanning fra høgskole. 
 
Tilbud ved frisklivssentralen: 

• helsesamtaler 
• kondisjonstest, UKK gåtest, Balke test på mølle.  
• Røykfri sammen-kurs 
• Bra mat for bedre helse-kurs 
• trening på resept, trening ute 2 x uke 
• 4 x 4 intervalltrening inne på mølle + styrketrening (sykkel eller elipse) 3 x uke 
• 4 x 4 barn, intervalltrening inne på mølle + styrketrening for barn 4 x uke ( 2 grupper 

à 2 ganger) 
• 4 x 4 ute, intervalltrening ute i bakken + styrke 2 x uke 
• styrkesirkel 1 x uke 
• kondis/styrke 2 x uke 
• 60+, 4 x 4 intervaller på mølle + styrke for dem over 60 år, 1 x uke. 
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• Fysak XL, intervalltrening + styrke for dem som er store, 2 x uke. 
• trim og avspenning 1 x uke 
• dametrim 3 x uke 
• trening for gravide 1 x uke 
• gågruppe 1 x uke 
• pensjonisttrim 1 x uke 
• eldretrim 1 x uke 
• seniordans 1 x uke 
• egentrening rygg 1 x uke 

 
Budsjett: 
Fysak finansieres av kommunale midler og har eget budsjett. Har også kjørt en del prosjekt 
som har vært støttet av midler fra Nordland fylkeskommune. De fast ansatte 
fysioterapeutene lønnes over fysioterapibudsjettet. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler:  
Treningssal, rom med tredemøller, uteområde. 
Fysak ligger sammen med fysioterapiavdelingen.  
Fysak ligger ved et grøntområde, på en åsrygg langs byen. Området blir mye brukt til 
uteaktiviteter. 
Intervallbakke ute ved åsen, gruset og merket opp med avstander. 
Åtte tredemøller og to beinpressapparat. 
 
Samarbeidspartnere: 
Åtte fastleger henviser pasienter. 
HIAS (Helgeland Industrier a/s) henviser via fysakresept. 
Sykepleiere, fysioterapeuter og leger ved sykehuset henviser.  
Sektorledere og mellomledere i kommunen henviser til Fysak. 
Etter reseptperioden fortsetter de fleste å trene på Fysak. Noen fortsetter på private 
treningssentre eller trener på egen hånd med turer.  
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Samarbeid mellom Alstahaug, Vefsn og Brønnøy, samlinger 2–4 gang pr. år. Her tar vi opp 
organisering og tiltak gjennom frisklivsresepten. 
Tar imot enkeltdeltakere fra nabokommunene. 
Deltar på nettverkssamlinger for fysaksentraler i Nordland. 
Deltar på nettverkssamlinger for fysak- og frisklivssentraler i Buskerud og Nordland. 
 
Antall henviste deltakere pr. år:  
2008: 125 
2009: 137 
2010: 103 (fram til okt.). 
 
Bardu kommune  
4 000 innbyggere  
Navn på sentralen: Frisklivssentralen  
Oppstartsår: 2005  
 
Forankring i kommunale planer/budsjett:  
Forankret i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse.   
 
Organisatorisk plassering i kommunen:  
Avdeling kultur  
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Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen:  
• 50 % frisklivsveileder (ernæringsfysiolog).   
• Ca. 15 % timebasert instruktør  

 
Relevant kompetanse:  
Ernæringsfysiolog, kurs i motiverende samtale, Bra mat-kursleder, spinninginstruktør  
 
Tilbud ved frisklivssentralen:  

• gruppeaktivitet tre ganger pr. uke, individuell oppfølging én til to dager pr. uke 
• uteaktivitet: stavgang/kondisjon 
• inneaktivitet: spinning/kondisjon, styrke, uttøying og avspenning. Tilbud om 

svømming  
• helsesamtale 1 og 2.  
• UKK gåtest eller modifisert gåtest (tidsbruk på 2 km).   

 
Budsjett:  
Til nå prosjektmidler fra fylket og egne midler. Ressursene brukes  på  lønn,  kursledere  og 
tiltak. 
Egenbetaling reseptdeltakere kr 300.   
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokalene:  
Kontor i Barduhallen med tilgang på innetrening i sal, spinningsykler, styrkerom og møte-
/undervisningsrom. Uteaktiviteten drives i nærområdet ved Barduhallen.   
 
Samarbeidspartnere:  
Arbeidsgruppen for folkehelse bestående av ledende helsesøster, fysioterapeut, en politiker, 
en fra seniorrådet og pensjonistforeningen, en fra psykiatritjenesten, en fra skole og 
folkehelsekoordinator.   
 
Fastlegene, fysioterapeuter og NAV Bardu henviser på frisklivsresept.  
Fysioterapitjenesten har gruppeaktivitet også for frisklivsdeltakere.  
Helsestasjonen: barn, ungdom og kostveiledning. 
Psykiatritjenesten: aktivitet og kostveiledning.  
LHL for aktivitet etter reseptperioden.  
 
Samarbeid med andre kommuner:  
Det er ikke formalisert samarbeid med andre kommuner.   
 
Antall henviste deltakere pr. år:   
For 2010 var det omkring 80 henvisninger. 70 har fått oppfølging ved gruppetrening,  
individuelt treningsoppfølging og/eller kostveilending. 
 
 
Drammen kommune 
62 500 innbyggere 
Navn på sentralen: Fysioteket Drammen 
Oppstartsår: 2006 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Kommuneplanen for Drammen kommune  
Helse og sosialplan for Drammen kommune 
Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
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Organisatorisk plassering i kommunen: 
Helsetjenesten 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
tre fysioterapeuter: 80 %, 90 % og 100 % stilling 
 
Relevant kompetanse: 
Master i helsevitenskap, videreutdanning i tverrfaglig folkehelsearbeid, prosjektledelse, kurs 
i motiverende intervju, treningslære, Bra mat-kurslederkurs,  
 
Tilbud ved frisklivssentralen: 

• Trening på resept med tilbud om helsesamtale, UKK gåtest før og etter en treningsperiode 
på tolv uker. Trening i gruppe, ute og inne med vekt på utholdenhet og styrke, tre ganger 
pr. uke. Temaundervisning ukentlig. 

• Trening på norsk, trening for kvinner med innvandrerbakgrunn. Trening i gruppe, ute og 
inne med vekt på utholdenhet og styrke, to ganger pr. uke. Temaundervisning. 

• Samarbeid med frivillige lag, foreninger og kommersielle aktører om trening i tolv uker, 
såkalt introduksjonskurs. Dette tilbys etter avtale på helsesamtalene. 

• Mosjonskatalogen gis ut av Fysioteket. Katalogen gir en oversikt over de fleste 
mosjonstilbudene som finnes i Drammen til den voksne delen av befolkningen.  

• Røykesluttkurs to ganger pr. år i forbindelse med Helsedirektoratets kampanje, og ellers 
ved behov. 

 
Budsjett: 
Kommunal finansiering og partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Et flott grøntområde sentralt beliggende i Drammen, treningssal, garderober og kontor 
 
Samarbeidspartnere: 
Generell informasjon om frisklivstilbudet sendes jevnlig ut til alle samarbeidspartnerne. 
47 fastleger – henvisning av deltakere / rapportering 
Samarbeid med kommuneoverlegen, fastlegeinfo 
Samarbeid med fastlegene gjennom samarbeidsutvalget for legetjenesten i Drammen 
Samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter gjennom samarbeidsutvalget for 
fysioterapitjenesten i Drammen 
Flyktningehelsetjenesten/Introduksjonssenteret 
Spesialisthelsetjenesten 
Samarbeid med Buskerud Idrettskrets og Drammen Idrettsråd. 
Samarbeid med frivillige lag, foreninger og kommersielle aktører: Turistforeningen, 
Drammensbadet, treningsstudio, m.m. 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Gjennom lokale, regionale og nasjonale samlinger, og ved behov. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: ca. 240 
 
 
Gjøvik kommune 
28 800 innbyggere 
Navn på sentralen: Fysioteket i Gjøvik 
Oppstartsår: 2006 
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Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Gjøvik kommune har nedfelt satsing på folkehelsearbeid i sin langtidsplan, så vel som i 
kommunale delplaner innen Helse og Omsorg 2025 og planen for idrett og fysisk aktivitet. 
Videre satsing på utvikling av Fysioteket nevnes spesifikt i Helse- og omsorgsplan 2025. 
Budsjettmessig er tilskuddet fra Oppland fylkeskommune viktig, i tillegg til bruk av 
grunnbemanning. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: 
Sentralen er plassert i Virksomhetsområde Helse og omsorg, Seksjon Helse, Avd. for fysio- 
og ergoterapitjenester. 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
To fysioterapeuter i 50 % stilling hver 
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, treningslære, Bra mat-kurslederkurs og kurs i helsefremmende 
og forebyggende arbeid. 
 
Tilbud ved frisklivssentralen: 

• gruppetrening for brukere i Opplandsresepten x 2 i uka. En gruppe inne og en 
gruppe ute. 

• trening for pasienter med kreftdiagnoser x 1 i uka 
• trening for innvandrerkvinner x 1 i uka 
• bassengtrening i samarbeid med Allhuset for psykisk helse x 1 i uka 
• Aktiv på dagtid, åpen treningssal x 1 i uka 
• Bra mat-kurs x 1 i halvåret 
• Individuelle motivasjons-/helsesamtaler ca. x 3 i løpet av en reseptperiode på tre 

måneder 
 
Budsjett: 
Fysioteket finansieres ved tilskudd fra Oppland fylkeskommune og grunnbemanning. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Fysioteket er plassert i lokalene til TOPRO Arbeidshelse- og livstilsinstitutt, som ligger litt 
utenfor bykjernen, men som er lett tilgjengelig med buss. Kontor, samtalerom og tilgang til 
treningsrom med tredemøller, ergometersykler og styrkeapparater. Dette blir brukt til tester 
og gruppetreninger 
 
Samarbeidspartnere: 
Henvisere i Opplandsresepten er fastlegene i Gjøvik, helsepersonell (ofte fysioterapeuter og 
sykepleiere i poliklinikker) og NAV. 
Kommunalt:  
Allhuset for psykisk helse og Virksomhetsområdet Kultur og fritid.  
Lavterskelaktiviter: turgrupper, hobbygrupper, trening på treningssenter og lignende 
En rådgivningstjeneste for eldre som etableres høsten 2010, og som kommer til å 
samarbeide med fysioteket. 
Folkehelsekoordinator for barn og unge.  
Kommersielt:  
Spenst Gjøvik, Toten treningssenter, Friskis og svettis. 
Rabattert pris og prøveperiode på tre måneder slik at deltakerne kan finne ut om 
treningssenter er noe for dem 
Frivillig: 
Frivillighetssentralen og Røde Kors. De har lavterskelaktiviter som deltakerne kan sendes til. 
Dette er varige tilbud. 
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Topro (Totenprodukter): 
Lokalene er samlokalisert med Topros Helse og livsstilsinstitutt. Samarbeider om grupper 
(Aktiv på dagtid og Bra mat-kurs), og åpner opp for hverandres deltakere på aktiviteter der 
det er ledige plasser. Faglige diskusjoner og informasjonsutveksling 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Ikke formelt samarbeid med andre kommuner, men er fleksible når det gjelder hvor 
innbyggere i nabokommunene vil bruke sin resept, alt etter hvor det passer best. Samarbeid 
med andre kommuner i Oppland i form av felles kurs/samlinger i regi av fylkeskommunen. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: Øker for hvert år. I 2009 litt over 100 henvisninger. Tallet vil 
bli høyere i 2010. 
 
Gol kommune 
4 500 innbyggere 
Navn på sentralen: Friskliv Gol 
Oppstartsår: Januar 2001 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett:  
Sentralen er forankret politisk og administrativt i kommunen med eget budsjett i 
helseavdelingen. 

 
Organisatorisk plassering i kommunen: 
Helseavdelingen 

 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
20 % fysioterapeut, 60 % idrettspedagog 

 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende samtale, Bra mat-kursleder, røyksluttkursholder, prosjektledelse 

 
Tilbud ved frisklivssentralen: 
Gruppeaktivitet to ganger pr. uke. Uteaktivitet: kondisjon 
Inneaktivitet: styrke, uttøying og avspenning. Helsesamtale 1 og 2; noen har behov for mer 
oppføling underveis med en samtale. Tilrettelegger så langt vi klarer for personer som ikke 
kan følge det ordinære opplegget.  

 
Budsjett: 
Til nå partnerskapsmidler fra fylket og egne midler. Ressursene brukes på lønn, leie av 
lokaler, kursledere og tiltak. 

 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler:  
Kontor i idrettslagets lokaler to ganger pr. uke med tilgang på innetrening i sal, styrkerom og 
forelesningssal. Kontoret ligger ved en idrettsbane, hvor det gjennomføres UKK gåtest, og 
inntil marka, hvor uteaktivitetene foregår. De andre dagene har Friskliv Gol kontor på 
helsestasjonen. 
 
Samarbeidspartnere: 
Seks fastleger – henviser pasienter 
Psykisk helsevern – henviser pasienter 
Vinn AS og Fretex attføringsbedrifter – henviser brukere 
NAV 
Fysioterapeuter – noen henvisninger + gruppeaktiviteten 
Seniorgruppen (60 +) for aktuelle etter resept periode 
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Samarbeid med andre kommuner: 
Gol har regionsansvar for friskliv/folkehelse i Hallingdalsregionen. Det betyr at de arrangerer 
samlinger med folkehelsekoordinatorer og frisklivsledere i regionen og deltar i 
samarbeidsmøter i regi av fylkeskommunen. Samkjører Bra mat-kurs og røyksluttkurs. 
Arrangerer aktivitetslederkurs for ungdomsskoleelever. Felles møter – ca. 4 pr. år.  
 
Antall henviste deltakere pr. år: 55 
 
Gran kommune 
13 300 innbyggere 
Navn på sentralen: Fysioteket, Gran kommune 
Oppstartsår: 2006. 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Fysioteket i Gran ble opprettet uten konkret forankring i kommunale planer. I ettertid er 
arbeidet med folkehelse forankret i flere kommunale planer og gjennom ulike prosjekt som 
bl.a. helse i plan. I tillegg har Gran kommune inngått et partnerskap med Oppland 
fylkeskommune hvor levering av fysiotektjenester er sentralt. Fysioteket er forankret i 
kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2008–2019 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: 
Sentralen ligger organisk plassert under helse og omsorg, avd. Ergo- og 
fysioterapitjenesten. 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
60 % stilling, fysioterapeut. 
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, kurslederkurs i Bra mat for bedre helse, dagskurs i 
hjerterehabilitering i regi av Feiringklinikken. I tillegg har fysiotekaren grunnfag i pedagogikk. 
 
Tilbud ved frisklivssentralen: 

• Det tilbys individuell oppfølging (motiverende helsesamtale).  
• Fysiotekaren har oversikt over lokale aktivitetstilbud og fungerer som mellomledd 

mellom brukeren, melderen av behovet og fysiotekarens kontaktperson ved det 
aktuelle aktivitetstilbudet. 

• Det tilbys oppfølging gjennom telefonsamtaler. Fysiotekaren kan være med på 
aktiviteten første gang eller komme en gang i perioden for individuell veiledning om 
det er ønskelig.  

• Fysioteket har ikke aktivitetstilbud i egen regi, men samarbeider med kommersielle 
aktører, lag, foreninger og organisasjoner om aktiviteten. I perioder har fysiotekaren 
tilbudt grupper for brukere med spesielle behov.  

• Fysiotekaren kan søke om treningskontakt til brukeren. Selve tildelingen av en 
treningskontakt skjer gjennom kommunens tildelingsenhet. 

• Man tilbyr kurset Bra mat for bedre helse. 
• Fysioteket samarbeider med andre tjenester i kommunen for utdanning av nye 

treningskontakter.  
 
Budsjett: 
Fysioteket finansieres med egne midler og partnerskapsmidler fra Oppland fylkeskommune. 
Ressursene brukes til forsterkning av fysioteket og som lønnsmidler. Eksempler på 
forsterkning av fysioteket er økt stillingsressurs (60 % prosent fast stilling), planlegging og 
gjennomføring av ulike kurs, samt kjøp av aktuelt utstyr.  
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Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler:  
Sentralen har et kontor til disposisjon i rådhuset. Ved behov er fysioterapirom ved to av 
kommunens sykehjem til disposisjon, både ved individuell oppfølging og aktivitet i gruppe. 
Sykehjemmene ligger ved et flott naturterreng, og dette har også blitt benyttet. Som følge av 
et godt samarbeid med kommersielle treningstilbud har fysiotekaren mulighet til å veilede 
brukere inne på treningssentrene, både individuelt og i gruppe. I samarbeid med frivillige lag, 
organisasjoner og klubber blir i hovedsak gymsalene på ulike skoler benyttet. Kurs har blitt 
avholdt på skoler, og frivillighetssentralen har vært spesielt godt egnet til kurset Bra mat for 
bedre helse.  
 
Samarbeidspartnere: 
Fysioteket samarbeider i hovedsak med fastleger, NAV og annet helsepersonell. 
Samarbeidet foregår ved at disse melder et behov til fysioteket. Lege, NAV eller annet 
helsepersonell sender en kopi av henvisningen til fysiotekaren, som tar kontakt med 
brukeren og avtaler tid for en motivasjonssamtale. Etter endt periode vil fysiotekaren 
utarbeide en skriftlig tilbakemelding til den henvisende legen, NAV eller annet 
helsepersonell. Fysiotekaren har en kontaktperson ved de ulike aktivitetstilbudene. 
Fysiotekaren samarbeider med andre tjenester i kommunen og kommunes 
folkehelsekoordinator om aktuelle kurs og videreutvikling av fysioteket.   
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Det er ikke et formelt samarbeid med andre kommuner, men fysiotekaren i Gran kommune 
syns at det er en god utveksling av erfaringer og kunnskap mellom fysiotekarene i de ulike 
kommunene.  
 
Antall henviste deltakere pr. år: Mellom 60 og 100.  
 
Hamarøy kommune 
1 800 innbyggere 
Navn på sentralen: Frisklivssenteret/Hamarøyhallen 
Oppstartsår: 2003 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Eget budsjett pr. 2010 under navnet Fysaksentralen 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: 
I dag under kultur 
 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
• 50 + 50 % adm. ledelse, fagutdannet, pedagog, idrett, ledelse 
• 100 % fysioterapistilling direkte mot folkehelsearbeid  
• 50 % aktivitetstilrettelegger 
• 50 % renholder 
• Spinningsinstruktører inntil 20 % 

 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, treningslære, Bra mat og røykekutt: Har ekstern kompetanse, 
men ser at det er behov for slik kompetanse på senteret. 
Erfaringsrelatert kompetanse. Jobber tett med kommunelege 1 Hamarøy, kan ha daglig 
kontakt om ønskelig. 
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Frisklivssentralens tilbud: 
Fysakresept, opptil fem grupper à ti personer pr. uke. Individuelt opplegg over tolv uker. 
Faste grupper. I dag nytilsatt fysioterapeut, jobber med å legge til rette for tre til fire grupper 
ut fra mottatte resepter. Alle aldersgrupper. 
Legger til rette leie i Hamarøyhallen, grunnskole, videregående skole, frivillige lag og 
foreninger. 
Tilbud klatring gjennom klatreklubb, egen klatrevegg inne. 
Eget treningssenter hvor vi har ulike tilbud fra videregående i skoletiden. 
Opplegg med fysioterapeut alle aldere etter henvisning fra lege, fysioterapeut på dagtid. 
Tilbud kommuneansatte, bedriftsansatte, skoleansatte m.fl. 
Tilbud psykiatrien med fysioterapeut m.fl. 
Veiledning til andre sentre i kommunen. 
Veiledning ønsket utvidet flere områder folkehelse. 
Tilbud til sykehjemmet. 
Gjennomført to Bra mat-kurs våren 2010 med åtte deltakere i hver gruppe. 
 
Budsjett: 
Eget kommunalt budsjett. Noe tilskudd fylke og stat 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
En idrettshall med egen klatrevegg. 
Eget nytt treningssenter bygd i tilknytning til hallen åpnet høst 2009. 
Egen 2 og 3 km aktivitetsløype i tilknytning til hallen samarbeid idrettslag. 
2-kilometerløypa har ti aktivitetsposter spredt rundt i løpa. 
Dette ligger i kommunesentret. 
Samkjøring med to andre tettsteder i kommunen – ønsker å bidra mer til veiledning. 
 
Samarbeidspartnere: 
Fastleger og private fysioterapeuter henviser. 
Det jobbes med å få samkjørt bedre alle aktivitetstilbud i kommune, ennå en vei å gå. Er 
med på alle idrettsrådsmøtene med en fast representant for kommunen/Frisklivssenteret. 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Veileder og informerer andre kommuner som ønsker bistand og ideer så sant det er 
kapasitet og tar imot informasjon og nye impulser fra andre kommuner. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: 56 i 2009 (ble fulgt opp i tolv uker), 44 i 2010 (februar–juli; 
30 gjennomførte). 
 
Modum kommune 
12 900 innbyggere 
Navn på sentralen: Frisklivssentralen i Modum 
Oppstartsår: 1996 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett:  
Forankret i kommuneplan, kommunedelplaner og i budsjett.  
Folkehelsekoordinator organisatorisk plassert på rådmannsnivå. Rådmannen har opprettet 
en tverretatlig arbeidsgruppe for folkehelse. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: Helse og sosial 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
Tre årsverk, fordelt på fem personer: 
2, 25 fysioterapistillinger 
50 % pedagogisk utdanning 
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25 % uten høgskoleutdanning. Kompetanse: lokalkunnskap og engasjement i frivillige lag og 
foreninger 
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, treningslærekurs, Bra mat-kurslederkurs, kurslederkurs 
røykeslutt, videreutdanning folkehelse, diverse aktivitetskurs, UKK testlederutdanning, LHL-
kurs, førstehjelpskurs, kurs innen psykisk helse 
 
Tilbud ved frisklivssentralen: 
Frisklivsresept og frisklivsresept UNG: Tilbudet til deltakerne bygger på samarbeid med 
frivillige, private og kommunale aktivitetsaktører. Bra mat-kurs, Røykfri sammen, KID-kurs i 
samarbeid med bedriftshelsetjenesten, lavterskelgrupper (for eksempel kul-turen, 
senioraktiviteter, Ut på tur), aktivitet og temadager for personer i introduksjonsprogrammet 
og personer knyttet til psykiatrisk hjemmetjeneste, Aktiv UNG i samarbeid med 
skole/skolehelsetjeneste, barn og vekt i samarbeid med helsestasjon, lærings- og 
mestringstilbud i samarbeid med Frydenberg, Leve livet-kurs i samarbeid med Modum i 
bevegelse, Impulssiden i Bygdeposten. 
 
Budsjett: 
1 400 000 kr. Finansieres gjennom det kommunale helse- og sosialbudsjettet.  Tilskudd fra 
fylkeskommunen (150 000 de siste årene). Egeninntjening ca. 200 000. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler:  
Kommunalt eid hus, lykkelig samlokalisering med LHL Modum.  
To kontorer, lagerplass, garderobe, og møterom. Storstue ute! Tilgang på enkelt 
treningsrom. 
 
Samarbeidspartnere: 
Fastleger,(allmennlegerådet), private fysioterapeuter, psykiatrisk poliklinikk, LMS-senter, 
NAV, skolehelsetjeneste, lokale aktivitetsaktører, folkehelsekoordinator, næringsprosjektet 
Modum i bevegelse, flyktningtjenesten, psykiatrisk hjemmetjeneste og dagsenter, 
arbeidsgruppa for folkehelse, kommunale sektorer, skole, kultur, teknisk, 
tannhelsetjenesten, fylkeskommunen 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Samarbeider med nabokommunene Sigdal og Krødsherad om resept. Felles Bra mat- og 
røykesluttkurs, Røris-kurs for lærere, Fiskesprell i barnehagene, stoff til impulssiden i 
lokalavisen, felles annonseringer, felles kompetansehevende samlinger og kurs. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: 300 (2010), 37 % menn, gjennomsnittsalder 45 år   
 
Tønsberg kommune  
39 400 innbyggere 
Navn på sentralen: Impuls, senter for fysisk aktivitet og mestring. Aktivitetsresepten 
Oppstartsår: 2008 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Sentralen er forankret i Virksomhet helse, seksjon for fysioterapi, ergoterapi og 
hjelpemiddeltjeneste. Har budsjett under samme virksomhet. Sentralen er forankret i 
virksomhetsplan og i kommuneplan. Sentralen blir omtalt årsmeldingen og andre styrende 
dokumenter for kommunen. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: Virksomhet helse 
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Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
100 % fysioterapeut (fordelt på to stillinger) og 70 % ergoterapeut.  
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, kurs/etterutdanning i treningslære og fysisk aktivitet som 
behandling, Bra mat-kurslederkurs, videreutdanning i psykiatri, grunnfag idrett og løftkurs 
(løsningsorientert tilnærming) 
 
Frisklivssentralens tilbud: 
Aktivitetsresepten inneholder to til tre helsesamtaler, submaksimal utholdenhetstest ved 
oppstart og avslutning, veiing på en bodyanalysevekt, trening ute to ganger pr. uke, 
undervisning med ernæringsfysiolog, veiledning i treningslære, tilbakemelding til henviser og 
oppfølgingssamtale pr. telefon. 
Frisklivssentralen/Impuls har også mange forskjellige treningstilbud i hall. Det er ulik 
intensitet og innhold i de forskjellige gruppene. Tilbud om 4 x 4 trening ute til deltakere som 
ønsker høyere intensitet. 
Likemannsgruppe som trener ute på egen hånd, med tilbud om styrketrening inne under 
veiledning av Impuls-ansatte etter uteøkten. 
Kantinedrift med oppmerksomhet på sunne alternativ på Impuls én gang pr. uke. Kantinen 
drives av sanitetsforeningen, som blir støttet med folkehelsemidler fra Vestfold 
fylkeskommune. 
 
Budsjett: 
Stillingene lønnes av Virksomhet helse.  
Deltakeravgift på alle gruppene. Pengene brukes til leie av hall, innkjøp av utstyr og faglig 
oppdatering (kurs/konferanser) av terapeutene. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler:  
Leier lokaler og idrettshall av idrettslaget Flint. Impuls har et kontor, et testrom og en liten 
treningssal (ca.133 m2) som leies på åremål. Hallen leies på timebasis. 
 
Samarbeidspartnere: 
Fastleger, fysioterapeuter, annet helsepersonell, rus- og psykteamet i kommunen, 
Sentralsykehuset i Vestfold og Kysthospitalet i Stavern henviser pasienter. 
Andre samarbeidspartnere: Friskis og Svettis og Sanitetsforeningen. 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Vi utveksler erfaring med andre kommuner i hele landet. Vi har vært veileder ved oppstart 
for flere kommuner i Vestfold. Vi har hatt mange kollegaer på hospitering, både fra 
kommuner i Vestfold og fra andre kommuner i Norge. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: 
2009 hadde vi 71 nye henvisninger. Vi hadde ca. 90 deltakere i 2009, ca. 20 deltok for andre 
gang. 
 

Vefsn kommune 
13 400 innbyggere 
Navn på sentralen: Fysak 
Oppstartsår: Høst 2004 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Planforankringen ligger i at folkehelse er valgt som ett av fire gjennomgående tema i 
kommuneplanens samfunnsdel. Det er opprettet et eget budsjett for sentralen. 
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Organisatorisk plassering i kommunen: 
Ligger under Plan og utvikling, avd. idrett 
  
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
En fysioterapeut i 100 % stilling 
 
Relevant kompetanse: 
Motiverende intervju/samtale 
Treningslære 
Kurslederkurs i Bra mat for bedre helse 
 
Frisklivssentralens tilbud: 
Alle som skal være med på resept, skal trene minst to ganger i uka. For 300 kr får de trene 
på senteret så mange ganger de ønsker i uka. 
Aktiviteter: Alle som er med på resept, skal delta på minst én aktivitet med 4 x 4 
intervalltrening. De kan velge mellom en økt utendørs og en sykkeløkt innendørs. Den andre 
treningen i uka, som skal være ”fast”, kan velges ut fra aktivitetene på timeplanen (ofte 
styrketrening). Alle aktiviteter kan sees på www.kippermoen.com 
Kurs: Alle deltakere får tilbud om å være med på Bra mat for bedre helse-kurs. Til neste kurs 
skal det leies inn en ekstern ernæringsfysiolog. ”Røykfri sammen-kurs ledes av en ekstern 
lungesykepleier. Det har vært få aktuelle deltakere til disse kursene, og fastlegen har derfor 
henvist potensielle deltakerne til en samtale om røykeslutt med lungesykepleieren. 
Oppfølging: Sentralen har en helsesamtale med deltakeren før treningsoppstart og etter 
reseptperioden. Veilederen er også med på de treningene deltakeren er med på. 
Etter reseptperioden får deltakeren tilbud på treningskort på senteret. Det gjør at flere klarer 
å fortsette med aktivitetene. Alle får tilbud om å fortsette på de treningene de har deltatt på i 
reseptperioden, men med forbehold om kapasitet. Sentralen er nylig kommet i gang med 
sms- og telefonoppfølgning én måned etter endt reseptperiode. 
 
Budsjett: 
Finansieres av kommunens egne midler, fastlønnstilskudd fysioterapeut og tilskudd gjennom 
partnerskapsavtale med fylkeskommunen, samt noe egenbetaling fra brukerne. Ressursene 
brukes hovedsaklig på oppfølging av brukere, noe kursvirksomhet og utstyr/hjelpemidler. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Fysaksentralen holder til på Kippermoen Idrettssenter, et kommunalt treningssenter. Her har 
vi fri tilgang til treningsstudio, treningssal med utstyr, spinningsal, fotballhall som vi bruker til 
gåtester, og basseng. 

Samarbeidspartnere: 
Henvisende instanser: 
10 fastleger 
4 kommunale fysioterapeuter 
3 fysioterapeuter fra institutt 
Sykehuset 
NAV 
Psykiatritjenesten 
Bedriftshelsetjenesten 
Attføringsbedrift 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Samarbeider mest med de nærmeste kommunene, Brønnøysund og Alstahaug, ved at vi 
møtes og utveksler ideer og erfarninger. Vi håper at vi etter hvert vil kunne prøve ut metoder 
i systemet sammen. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: ca. 90 
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Vestre Slidre Kommune 
3 200 innbyggere 
Navn på sentralen: Fysioteket i Vestre Slidre 
Oppstartsår: 2007 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Engasjement for ett år av gangen.  
Partneskapsavtale med Oppland fylkeskommune om folkehelsesatsning. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: 
Direkte under helse- og sosialsjefen. 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
30 % fysioterapeut, 10 % sosionom 
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, treningslære, Bra mat-kurslederkurs, røykslutt-kurslederkurs, 
kurs i kognitiv terapi. Diverse dags- til ukeskurs i barnemotorikk, hjerterehabilitering, 
aktivitetsmedisin m.m. 
Mangeårig erfaring fra arbeid i idrettslag og idrettsråd som tillitsvalgt. 
 
Frisklivssentralens tilbud: 
Røykesluttkurs. Bra mat-kurs 
Lavterskel egenaktivitet i stort treningsrom på dagtid to dager i uka gratis i seks mnd.  
Individuelle samtaler etter behov, men to obligatoriske samtaler: én ved oppstart og én etter 
tre mnd.  
 
Budsjett: 
Årlig tilskudd fra Oppland fylkeskommune kr 80 000. 102 000 fra kommunen. 
Til lønn, arbeidsgiveravg. m.m. 150 000. Driftsomkostninger som reise, kurs, litteratur kr 
32 000. Tiskudd fra Oppland Idrettskrets, Valdres Natur- og Kulturpark og Oppland 
fylkeskommune til lavterskel aktivitetstilbud og treningskontakter. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Deler kontor med fysikalsk institutt i kommunesenteret.  
Disponerer to formiddager i uka et velutstyrt treningsrom i kommunesenteret.  
 
Samarbeidspartnere: 
De tre lokale fastlegene henviser pasienter. De to lokale fysioterapeutene henviser 
pasienter. NAV lokalt henviser brukere. 
Nasjonalforeningen for folkehelsa i Oppland organiserer Bra mat-kurs og røyksluttkursene. 
De lokale frivillige lagene og foreningene er vanligvis godt kjent for brukerne og brukes av 
mange.  
Treningskontakter brukes til lavterskel gruppeaktiviteter. 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Felles røykslutt- og Bra mat-kurs med 2–3 nabokommuner. 
Felles helsekoordinator for de 6seks kommunene i regionen. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: 
1. år – 2007: 4 henvist. 
2. år – 2008: 72 henvist 
3. år – 2009: 94 henvist 
4. år – 2010: 35 henvist pr. 15.okt 
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Østre Toten kommune 
14 500 innbyggere 
Navn på sentralen: Østre Toten Fysiotek 
Oppstartsår: september 2005 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Folkehelse eget kapittel i kommuneplanens samfunnsdel 2008–2020, hvor fysiotek 
(frisklivssentral) er nevnt spesielt som strategi. 
Stilling budsjetteres på vanlig måte. Også prosjektstilling som går fra år til år inn til videre. Er 
uforutsigbart og sårbart mht. kompetansebygging og stabilitet. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: Helse – fysio-/ergoterapitjenesten 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
Fysioterapeut: 20 % fysiotekar / 50 % folkehelsekoordinator. Har pr. medio 2010 20 % 
permisjon. Folkehelsekoordinator tiltenkt oppgaver ut over fysiotek, men stor etterspørsel 
gjør at hele stillingsandelen er disponert på fysioteket. 
Fysioterapeut: 40 % prosjektstilling Fysiotek Aktiv 
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende samtale. Treningslære. Kurslederkurs i Bra mat for bedre helse. 
Kokkeutdannelse. Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. 
 
Frisklivssentralens tilbud: 

• Individuell oppfølging avtales med den enkelte ved første time. Oppfølgingen kan ta 
form av nye samtaler på Fysioteket fra hver 14. dag til hver 6. uke. De fleste har én 
samtale i starten, én halvveis og én i slutten av henvisningsperioden på tre måneder. 
Dette kommer tillegg til telefonkontakt (deltakerne ringes opp etter eget ønske).  

• Det arrangeres Bra mat for bedre helse-kurs etter behov for Fysiotekets deltakere.  
• Aktiviteter og grupper: Møteplassen, Trening på Toten Treningssenter, Svømming på 

Skreia ungdomsskole. Frivillighetssentralen: turgrupper. Friskis og Svettis: styrke, 
spenst og kondisjonstrening til musikk. Fysio- og ergoterapitjenesten Østre Toten 
kommune: Trim for helsa, Lena Bad. Gjøvik og Toten Golf: Golf. Gruppe ledet av 
fysioterapeut: Likemannsgruppe (overvekt), gruppetrening på Hoffsvangen og 
Stange skole. Bassenggrupper med ulike ting i fokus: rygg, hofter, kne og revmatiske 
plager. Kolbu IL: Chung-moo Tae Kwon Do. Skreia Fysioterapi: styrketrening. LHL: 
hjerte- og lungetrim, Lena Bad. Skreien Line Dance Club: dans. Toppen I.L.: allidrett. 
Toten Treningssenter: styrketrening, aerobic, spinning. 

• Opplands-resepten 
• Røykeslutt. 

 
Budsjett: 
Fysioteket finansieres todelt: Selve Fysioteket/folkehelsekoordinatoren finansieres i det 
ordinære budsjettet, mens Fysiotek Aktiv finansieres med prosjektmidler. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Østre Toten Fysiotek har kontor på Rådhuset, Lena.  
 
Samarbeidspartnere: 
Samarbeidspartnere i henvisningsapparatet: 15 leger inkludert turnuslege, årlige møter med 
dem. Arbeidsgivere, NAV, DPS Poliklinikk Toten, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter og 
Rehabiliteringssentre, Sykehuset Innlandet Gjøvik. For øvrig er vi i kontakt med disse alt 
etter hva behovet er for den enkelte bruker/pasient.  
Samarbeidspartnere i mottaksapparatet: frivillige lag, organisasjoner og kommersielle 
aktører: Se listen som er oppført ovenfor under overskriften ”Frisklivstilbud”. 
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Samarbeid med andre kommuner: 
Samarbeider med andre kommuner. Sender deltakere til andre kommuner og motsatt vei 
ved flytting. Informerer om ledig kapasitet på grupper eller kurs.  
 
Ca. antall henviste deltakere pr. år: 
2005: 19 henvisninger. Oppstart september. 
2006: 42 henvisninger 
2007: 136 henvisninger 
2008:  207 henvisninger. Fysiotek Aktiv, oppstart september 2008. 
2009: 262 henvisninger.  
2010: Over 160 henvisninger pr. 26.10.2010. 
 
Øvre og Nedre Eiker kommune 
39 300 innbyggere (Øvre- og Nedre Eiker kommuner) 
Navn på sentralen: Aktiv Eiker Frisklivssentral 
Oppstartsår: 2008 
(Øvre Eiker hatt frisklivsresept siden 2002, men ny FLS sammen med Nedre Eiker siden 
2008) 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
I kommuneplanen for Øvre Eiker står det: ”Folkehelse er et av satsningsområdene og 
folkehelsearbeid er en naturlig side av alt kommunalt planleggingsarbeid. Det ønskes å 
satses på forebyggende arbeid innen å arbeide for å utjevne sosiale forskjeller, øke fysisk 
aktivitet, fremme sunt kosthold, rus- og tobakksforebyggende arbeid.”  
 
I kommuneplanen for Nedre Eiker står det at de skal etablere offensive forebyggende tiltak 
for barn og unge i risikosonen, bidra aktivt til å gi informasjon og initiere tiltak som virker 
helsefremmende, dreie ressursinnsatsen mot forebyggende tiltak og aktivisering og sikre 
befolkningen tilgang til nærfriluftsområder, elva og marka. I kommunedelplanen for fysisk 
aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse i Øvre Eiker står det at et av målene er at Øvre Eiker 
kommune skal markere seg på nasjonalt plan i arbeidet med samfunnsmedisin og 
folkehelse. Det positive samarbeidet om folkehelse med Nedre Eiker skal utvikles videre, og 
Friskliv (nå Aktiv Eiker) skal videreføres som et varig tiltak. Det skal bevilges helsepenger til 
folkehelse for å flytte hovedoppmerksomheten fra reparasjon til forebygging. Tilsvarende 1,5 
% av årlig vedtatt budsjett til helse- og sosialseksjonen skal gå til kommunens 
folkehelsetiltak (Aktiv Eiker). 
 
I kommunedelplanen for Helse og Omsorg i Nedre Eiker kommune står det at hovedmålet er 
å bedre folkehelsa i befolkningen og bedre levekårene for vanskeligstilte. Målet er å styrke 
og samordne helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. Blant annet skal Aktiv 
Eiker videreutvikles. 
Aktiv Eiker er også beskrevet i Fysioterapiplanen for Nedre Eiker kommune. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: 
Nedre Eiker kommune under Helse. 
Øvre Eiker kommune under Plan, Ressurs og Næring under Kommunelegen. 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
To årsverk fysioterapeuter i Aktiv Eiker, disse jobber også som folkehelsekoordinatorer og i 
andre prosjekter. 60 % stilling pedagog som jobber mot barn/unge, men dette er pr. i dag 
ikke definert som en del av frisklivssentralen.  
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, idrett grunnfag, kurslederkurs i Bra mat, røykesluttkurslederkurs, 
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fysisk aktivitet og helse/fritidspedagogikk, diabeteskurs, førstehjelpskurs, stavgangkurs. 
Videreutdanning i tverrfaglig folkehelsearbeid og kurs i UKK test. 
 
Frisklivstilbudens tilbud: 
Aktiv Eiker brukes som et overordnet navn for alle tiltak. Eksempel på tiltak: tre nivå 
av ”vanlig” frisklivstrening inndelt etter deltakernes fysiske nivå, 4 x 4-trening, gågrupper i 
lokalmiljøene. Aktivitetsdager én gang i måneden med varierte aktiviteter. 
Tematimer/infomøter hver 14. dag.  
Individuell oppfølging etter behov ved samtale eller pr. telefon. 
 
Budsjett: 
Egenandeler fra kommunene, partnerskapsavtale med fylkeskommunen og prosjektpenger. 
Stillinger, lokaler og utstyr. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Midt mellom kommunene inne på et treningssenter. Bruker treningssalen til innetrening på 
matte etter at de har vært ute. 
 
Samarbeidspartnere: 
Alle fastleger og fysioterapeuter i begge kommuner kan henvise samt 
spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringssenter. NAV, attføringsbedrifter og psykisk 
helsetjeneste kan også henvise dersom det er en ekstra utfordring for personen å gå via 
fastlege/fysio. Ledere i kommunen skal også kjenne til dem. 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Informerer om kurs som tilbys i nabokommunene. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: 200 
 
Åseral kommune 
900 innbyggere 
Navn på sentralen: Aktivitet på Resept 
Oppstartsår: 2009 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Det ligger forslag i neste budsjettperiode (2011–2014) om fullfinansiering fra 
kommunen(beregnet til kr 150 000). Første året har kommunen bidratt med kr 50 000 og 
fylkeskommunen med kr 100 000. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: Under helse og sosial 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
15 % fysioterapeut, samt en instruktør som leder én aktivitet i uka 
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende intervju, Bra mat-kurslederkurs, praktisk kurs i hjerterehabilitering ved Feiring. 
 
Tilbud ved frisklivssentralen: 
Mottakssamtale, sluttsamtale og ved behov individuelle samtaler underveis. En tre min 
sykkel-/gangtest ved oppstart og en etter de første tolv ukene. Fire treningstilbud pr. uke: tur, 
bassengtrening, lavterskelaerobic og trening i styrkerom, deltakerne velger 1–3 aktiviteter 
som de deltar på. Røykeslutt (sammen med nabokommuner), Bra mat. Oppfølgingen blir for 
de fleste fortsatt deltakelse på en eller flere aktiviteter. Noen er ført over på det eksisterende 
treningstilbudet i kommunen, men de fleste finner dette for intensivt og føler at de ikke 
”passer inn”.  
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Budsjett: 
Med kommunale midler, og egenandel fra deltakerne på 200,- pr. tre måneder. Går til  lønn 
fysioterapeut og instruktør, noe utstyr; (gåstaver m.m.), felles samlinger med andre ApR-
kommuner i nærheten (Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal), både møter og aktivitetsdager for 
deltakerne, trykking av reseptblokker. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Mottakssamtaler og testing skjer i fysioterapeutens lokaler på sykehjemmet i sentrum i 
kommunen. Styrkerom med godt utvalg av styrketreningsapperater, svømmehall (28 
grader), stor gymsal, alt lokalisert i sentrum, like ved sykehjem og skole. 
 
Samarbeidspartnere: 
I kommunen: Arbeidsgruppe bestående av kommunelege 1, psykiatrisk sykepleier, 
helsesøster, folkehelsekoordinator og fysioterapeut. Har møter ca. to ganger pr. halvår. 
Møtene er konkrete og handler om når neste Bra mat-kurs skal holdes, hvordan det står til 
med økonomien, hvilke målgrupper vi ikke når, og hvordan legene kan motivere dem til å bli 
deltakere på ApR. 
 
Samarbeid med andre kommuner: 
Samarbeid med nabokommunene om å komme i gang og tipse hverandre om drift, 
samarbeid om trykking av informasjonsfoldere og reseptblokker. Felles aktivitetssamlinger 
for deltakerne. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: 
Forholdene er små, de aller fleste tar selv direkte kontakt med fysioterapeut, legekontoret får 
oppdatert liste med nye deltakere. Kun et par stykker er henvist fra lege. Pr. dags dato 25 
aktive, etter sommerferien 2010 fire nye deltakere. Mange deltakere har vært med siden 
oppstart i april 2009.  
 
Dovre kommune 
2 800 innbyggere 
Navn på sentralen: Fysioteket Dovre 
Oppstartsår: 2010 
 
Forankring i kommunale planer/budsjett: 
Fysioteket er en delsatsning i Prosjekt Folkehelsearbeid i Dovre. 
Prosjektet har en tverrfaglig og tverrsektoriell fysakgruppe (arbeidsgruppe)  
Styringsgruppa ledes av en politiker. Består ellers av kommunelege, helse- og 
rehabiliteringsleder, en representant for tannhelsetjenesten, kommunalsjef. 
Folkehelsekoordinatoren er sekretær. Har egne budsjett. 
Folkehelsearbeid er definert som satsningsområde i Dovre kommune. 
 
Organisatorisk plassering i kommunen: 
Prosjektet og dermed fysioteket er direkte underlagt kommunalsjefen. 
 
Årsverk og faggrupper som arbeider ved frisklivssentralen: 
Folkehelsekoordinatoren jobbet 60 % fra februar 2010. Stillingsprosenten økt til 100%  i 
oktober 2010. Fysioterapeut med videreutdanning i administrasjon og ledelse, tverrfaglig 
rehabilitering og veiledningspedagogikk. 
 
Relevant kompetanse: 
Kurs i motiverende samtale, Bra mat-kurslederkurs, fulgt nettverkssamlingene i Oppland 
fylke siden 2005. I tillegg mange enkeltkurs og konferanser gjennom 30 år. 
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Tilbud ved frisklivssentralen: 
Fysioteket disponerer treningsrom til grupper og individuell trening. Har bassenggruppe én 
gang ukentlig. Starter stavgang-/gågruppe i uke 44. Bra mat-kurs høst 2010 med 16 
deltakere, både deltakere fra fysiotek og andre interesserte. Deltar på forespørsel i 
ansvarsmøter for enkelte brukere. 
Folkehelsekoordinatoren samarbeider med sanitetsforeningen om en gruppe for seniorer. 
Har oversikt over lag og organisasjoners tilbud i kommunen. I dialog med LHL og andre 
organisasjoner vedrørende samarbeid. 
Har fysakturkasse og ca. 20 nye turmål hvert år (lette og korte og lange og litt tyngre turer 
med Rondeslottet som toppturen i år). 
 
Budsjett: 
Folkehelseprosjekt og fysiotek har i 2010 blitt finansiert via eksterne midler og fond. 
Fond benyttet til finansiering av treningsrom. 
 
Fysisk plassering av frisklivssentralen / lokaler: 
Fysioteket er samlokalisert på Helsehuset, Dombås med Helse- og rehabiliteringsavdelingen 
og Barne- og ungdomsavdlingen. 
Kan disponere det meste av kommunens lokaler på forespørsel. Benytter basseng, Bra mat-
kurs holdes på skolekjøkken og møterom på omsorgssenter osv. Melder behov og får tildelt 
ledig tid. 
 
Samarbeidspartnere: 
Etablering av fysioteket er fortsatt i en startfase. Så langt henviser leger (fire inkl. en 
turnuslege), annet helsepersonell inkl. privatpraktiserende fysioterapeuter, og NAV.  Har 
treningskontakter som har gått kurs. Vil utforske mulighet for samarbeid med Dombås 
Fjellskole (leirskole) og frivillige lag og organisasjoner for drift av gågrupper osv. Kommunen 
har rutine på å invitere lag og organisasjoner to ganger i året på samarbeidsmøte. 

 
Samarbeid med andre kommuner: 
Ja. Er med på møter i FFNG Folkehelseforum Nord-Gudbrandsdal.  
Men ikke direkte samarbeid ang. tiltak i fysiotek pr. i dag. Fysiotektiltak må skje der folk bor. 
 
Antall henviste deltakere pr. år: 
Siden oppstart medio mars til høst 2010 mottatt 54 henvisninger.  
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