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Innledning 

 

I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner har Kristiansund 

kommune i samarbeid med Lærings- og Mestringssentert i Helse Møre og 

Romsdal og brukerepresentant gjennomført et prosjekt kalt 

”Frisklivssentralen Kristiansund” 

 

Prosjektet har pågått i perioden september 2011 – desember 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aktiv På Dagtid, Thomas Ryther 

Hovedmål:  

Utrede muligheten for et tilbud om Frisklivssentral (FLS) i 

Kristiansund (fysisk aktivitet og helsefremmende opplæring for 

mennesker med behov for støtte til livsstilsendring). Den primære 

målgruppen er i alderen 18 – 67 år og har av helsemessige eller 

sosiale årsaker behov for endring av levevaner.  
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Sammendrag - anbefalinger 

Utilstrekkelig fysisk aktivitetsnivå i befolkningen er en stor 

helseutfordring. Fire av fem voksne i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk 

aktive til å oppnå vesentlige helseeffekter og de fleste nordmenn spiser i 

tillegg for lite frukt og grønnsaker og for mye sukker og mettet fett 

(Folkehelseinstituttet, 2010). Vi ser også at forekomsten av fedme og 

overvekt øker (Folkehelseinstituttet, 2009). 

Stortingsmelding nr. 16, ”Resept for et sunnere Norge”, retter søkelyset 

mot folkehelsearbeidet i Norge, med fokus på mer forebygging og mindre 

reparering. Stortingsmelding nr. 47,”Samhandlingsreformen”, peker blant 

annet på behovet for et tverrsektorielt folkehelsearbeid med økt 

helsefremmende innsats og tidlig intervensjon. Det er behov for å styrke 

de helsefremmende og forebyggende helsetjenestene i kommunene, og 

etablere tiltak som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Helsedirektoratet mener at FLS er og vil være et bidrag i dette arbeidet 

fremover og anbefaler opprettelse av FLS i alle kommuner i Norge.  

Kunnskapsoppsummeringen viser at bruk av frisklivsresept har effekt, 

men det er behov for mer kunnskapsutvikling på området. Data fra 

HUNT-undersøkelsen viser at det er behov for etablering av et 

frisklivstilbud, blant annet med hensyn til inaktivitet og overvekt/fedme i 

befolkningen vår (Hunt 3, 2006-2008). FLS skal tilby helsefremmende 

tiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og helse, som skal føre til 

livsstilsendring.  

Prosjektgruppen anbefaler: 

 Det legges fram sak om etablering av Frisklivssentral i Kristiansund 

til politisk behandling i løpet av 2012 

 Frisklivssentralen forankres i kommunen  

 Etablering av en FLS lokalisert i Sentrum av Kristiansund, nærmere 

bestemt Langveien 19, i samlokalisering med Servicekontoret 

 Tilbudet drives av Kristiansund kommune, med minimum 2 stillinger 

à 50 % i oppstarten 

 Tilbudet bør utvikles i samhandling med fastlegene, NAV, Lærings- 

og mestringssenteret ved Helse Møre og Romsdal og andre 

naturlige samarbeidspartnere som frivillig organisasjoner, private 

aktører og brukerorganisasjoner 
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 Utvikling av opptrappingsplan 

 Bruk av nasjonal veileder for FLS i det videre arbeid 

 Målgruppen bør være personer mellom 18-67 år. På lengre sikt må 

det vurderes om aldersgruppen 0-17år skal inkluderes 

 

1 Bakgrunn  

I september 2011 mottok Kristiansund kommune fra Møre og Romsdal 

fylkeskommune et tilskudd på kroner 200 000 til planlegging av en 

frisklivssentral i kommunen. På samme tidspunkt ble det nedsatt en 

prosjektgruppe som frem til desember 2011 har utredet muligheten for 

etableringen av et slikt tilbud i Kristiansund. 

Til tross for tilgjengelig kunnskap går samfunnsutviklingen i retning av en 

mer stillesittende livsstil. I Norge er fire av fem voksne ikke tilstrekkelig 

fysisk aktive til å oppnå vesentlige helseeffekter etter helsedirektoratets 

anbefaling på 30 minutter daglig fysisk aktivitet (Helsedirektoratet, 

2009). I løpet av relativt kort tid har samfunnet gjennomgått store 

endringer med hensyn til krav om fysisk aktivitet. For bare 20-30 år siden 

var fysisk aktivitet en naturlig del av hverdagen.  Hverdagsaktiviteten 

reduseres, noe som fører til at behovet for fysisk aktivitet er større nå 

enn tidligere.  

 

 

I følge siste rapporten fra HUNT ”Folkehelse i endring – 

Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT1 (1984-86) – HUNT 2 (1995-

97) – HUNT 3 (2006-08)” er det en økning av overvekt og fedme i nesten 

alle aldersgrupper. Det er mest uttalt hos de unge voksne, og betydelig 

mer hos menn enn hos kvinner. Gledelig er det imidlertid at det har vært 

en betydelig reduksjon av antall røykere i Norge i løpet av de siste årtier. 

Forekomst av røykere er tre ganger høyere hos de med lav utdanning enn 

Vi spiser for lite frukt og grønnsaker, men for mye sukker og mettet 

fett (Folkehelseinstituttet, 2010), og 19 % av den voksne 

befolkningen røyker daglig (Helsedirektoratet, 2011). 
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blant de med høyskoleutdanning eller mer. Man finner også at personer 

med lav utdanning har mer usunt kosthold enn de med høy utdanning 

(Folkehelseinstituttet, 2010). Det er altså store sosiale skjevheter. 25 % 

av alle med høyere utdanning tilfredstiller anbefalinger om fysisk aktivitet 

mens bare 16 % av dem med grunnskoleutdanning gjør det.  

St.meld. nr 47 (2010-2011) ”Samhandlingsreformen” peker på at det er 

behov for et tverrsektorielt folkehelsearbeid med økt helsefremmende 

innsats og tidlig intervensjon. Det er behov for å styrke de 

helsefremmende og forebyggende helsetjenestene i kommunene. 

Folkehelseloven (Helsedirektoratet, 2011), som trer i kraft fra 1.januar 

2012, retter samtidig søkelyset mot folkehelsearbeidet i Norge, med fokus 

på mer helsefremmende og forebyggende innsats. Helsedirektoratet 

(2011) mener at FLS er og vil være et bidrag i dette arbeidet fremover.  

             

  Forside st.meld. nr. 47  

Prosjektgruppen i Kristiansund kommune har sett på kunnskapsoversikten 

utarbeidet av Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU og annen 

Kroniske ikke-smittsomme sykdommer utgjør en betydelig 

helseutfordring i Norge i dag. Hjerte-/kar og kreftsykdommer er 

blant de vanligste dødsårsakene.  

Sentrale risikofaktorer for disse sykdommene er blant annet fysisk 

inaktivitet, tobakksbruk og usunt kosthold. 
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relevant teori. Hovedmålet med kunnskapsoversikten er å gi en oversikt 

over hva som per i dag er ”beste praksis” (jfr. Kunnskapsbasert praksis) 

for organisering og innholdet i en FLS, basert på tilgjengelige informasjon 

og resultater fra upubliserte og publiserte rapporter og studier. På 

bakgrunn av dette har prosjektgruppen kommet til anbefalinger om 

lokalisering av en eventuell FLS. 

 

2 Teori 

 

2.1 Definisjoner og begrepsavklaringer 

Frisklivstilbud 

Individ- og grupperettede tiltak for å fremme god helseatferd og sikre 

sosiale fellesskap (Helsedirektoratet, 2011). 

Frisklivssentral (FLS) 

Et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært 

innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, med 

et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov 

for å endre helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som ressurs og 

kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen 

(Helsedirektoratet, 2011) 

Frisklivsresept 

En blankett for henvisning til en FLS 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 rapporten om den tidsavgrensede 

strukturerte oppfølgingen ved en frisklivssentral. 

 

Positiv økning i fysisk aktivitetsnivå når man kombinerer organisert 

treningstilbud i tillegg til rådgivning (Sørensen et al., 2008: 

Kallings, 2008: Harrison et al., 2005). 

Kost- og mosjonsvaner i tråd med gjeldende anbefalinger kan 

forebygge eller utsette risikoen for å utvikle type 2-diabetes med 

nesten 60 % (Tuomilehto et al., 2001: Knowler,2002) 
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Folkehelsearbeid 

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 (Helsedirektoratet, 2010). 

Kunnskapsbasert praksis 

Å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert 

kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en 

gitt situasjon. Ny Folkehelselov (2011) tydeliggjør kravet om at 

folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert. 

Helsefremmende arbeid 

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 (Sosial – og helsedepartementet, 

1998). 

Sykdomsforebyggende arbeid 

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) (Sosial – og helsedepartementet, 1998). 

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 

(Helse – og omsorgsdepartementet, 2004). Lavterskeltilbud krever ikke 

henvisning, de er åpne for alle. 

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 (Hettema et al, 2005). MI er en dokumentert 

effektiv metode for å hjelpe personer til å endre helseatferd når den 

benyttes av kompetent personell (Martins et al, 2009). 
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2.2 Oversikt 

 

Folkehelsepolitikkens overordnende mål er flere leveår med god helse i 

befolkningen og reduserte sosiale helseforskjeller (Folkehelseloven, 

2011). Det internasjonale begrepet ”health promotion” ble for alvor 

etablert med Ottawa-charteret (WHO, 1986). ”Health promotion” dekker 

det vi gjerne benevner som folkehelsearbeid, og omfatter både det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet. I det helsefremmende 

arbeidet dreier det seg primært om å styrke helsen blant folk, altså en 

salutogen tilnærming som først og fremst vektlegger positive ressurser 

for helse (Antonovsky, 1979; 1987; Eriksson, 2008). Logisk nok må 

folkehelsearbeidet også inkludere innsatser for å motvirke at helsen 

svekkes.  Når det gjelder mål og innsatsområder er ikke skillet mellom 

det helsefremmende og det forebyggende arbeidet så tydelig, men 

derimot er det klare forskjeller i ideologi, arbeidsmåter og valg av 

virkemidler (Mæland, 2005). 

En utvidet definisjon av helse, jfr. WHO (1986) gir i langt større grad 

plass for tiltak som ikke bare har til formål å forhindre sykdom og skade, 

men også å fremme trivsel og livskvalitet. Helsefremmende arbeid er 

definert som ”den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin 

helse” (Ottawa-charteret, WHO 1986). På mange måter kan man si at 

Ottawa-charteret la grunnlaget for et paradigmeskifte i folkehelsearbeidet 

med sitt brede samfunnsperspektiv på helse og fordeling av helse 

(Helsedirektoratet, 2010). Dette innebærer en økende forståelse for at 

folkehelsearbeidet må ta utgangspunkt i faktorer som påvirker helsen 

(helsedeterminanter). Eksempel på slike helsedeterminanter kan være 

utdanning, arbeid, inntekt, bo- og nærmiljø, sosial inkludering, tilgang til 

tjenester, tilgang til friskfaktorer som ren luft, naturområder, gang – og 

sykkelstier med mer.  

 

 

Begrepet ”empowerment” står sentralt i folkehelsearbeidet 

(Folkehelseloven, 2011). Empowerment benevnes gjerne synonymt med 

 

Det er vist at endring av levevaner kan gi redusert risiko for spesielt 

type 2-diabetes (Tuomilehto et al., 2001: Anderssen et al., 2007), og 

kan være mer effektivt enn medisinering (Reduction in the…, 2002). 
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begrep som myndiggjøring og mestring, og handler om å styrke 

egenskapene hos enkeltmennesket. Det er viktig å legge til rette for at 

den enkelte skal kunne delta i prosesser som har betydning for å kunne ta 

kontroll over eget liv og helse (Mæland, 2005; Borge, 2007; Engeset, 

2010). Med andre ord fordrer en helsefremmende tilnærming et fokus på 

tiltak for å bedre livskvaliteten for enkeltindividet, i lokalmiljøet og i 

samfunnet (Raphael, 2010).  Det ultimate fokuset i det helsefremmende 

arbeidet er aktiviteter/tiltak som muliggjør et godt liv, og hvor opplevd 

god helse betraktes som en sentral determinant for livskvalitet 

(Lindsstöm & Eriksson, 2010). 

Folkehelsearbeidet skal forankres i alle sektorer – helse skapes i hovedsak 

utenfor helsesektoren! Endring av levevaner er en vanskelig og langvarig 

prosess som kan kreve individuell og/eller gruppetilpasset veiledning og 

oppfølging over tid i et støttende miljø (Helsedirektoratet, 2010). Dette 

kan gjennomføres ved å benytte frisklivstilbud. Frisklivstilbudet har til 

hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Tilbudet er derfor spesielt 

rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose 

hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende 

effekt.  

2.3 Samfunnsøkonomiske perspektiver 

Det knytter seg store samfunnsøkonomiske utgifter til livsstilsykdommer -

blant annet direkte forbruk av helsetjenester, sykefravær og 

trygdeutgifter.   

 

For å kunne vurdere nytten av fremtidig ressursbruk i helsesektoren må  

helseeffekten av både forebyggings- og behandlingstiltak måles. Det er 

behov for mer kunnskap, og en økt satsning på forsknings- og 

utviklingsarbeid er derfor nødvendig. 

God helse påvirker den økonomiske utviklingen, både på individnivå og 

nasjonsnivå gjennom: Høyere produktivitet, økt tilbud av arbeidskraft, 

bedre ferdigheter som resultat av høyere utdanning og opplæring og økt 

I Norge er helseutgiftene doblet på under 10 år og utgjør i 2008     

8,6 % av BNP (Helsedirektoratet, 2008). 
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sparing som kan anvendes for investering i både fysisk og intellektuell 

kapital (Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune, 2010).  

Økende forekomst av livstilssykdommer er et voksende problem over hele 

den vestlige verden. Hele 70 % av helsebudsjettene på verdensbasis går 

til behandling av disse sykdommene. I følge WHO (2002) kan et sunt 

kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykfrihet redusere risikoen for 

hjerte- og karsykdom med 80 %, type 2 diabetes med 90 % og kreft     

30 %. 

2.4 Frisklivssentral (FLS) 

 

Tilbudet ved FLS skal være individuelt tilpasset og samtidig gi deltakerne 

en følelse av å delta i et fellesskap. I tråd med dette tilbyr sentralene 

gjerne individuell veiledning og motivasjonssamtaler sammen med 

gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt (Martins, 2009). 

Flere av eksisterende frisklivstilbud i Norge baserer seg på helsesamtaler 

ved bruk av metoden ”motiverende intervju” (MI). Veileder for etablering 

av kommunale frisklivssentraler (Helsedirektoratet, 2011) anbefaler bruk 

av MI som metode i individuell veiledning. MI har et mestringsorientert 

fokus, og har dokumenterte effekter i forhold til å skape endringer i 

helseatferd (Resnicow, m.fl., 2005; Lai, m.fl., 2010; Rubak, m.fl., 2009). 

Videre fremheves viktigheten av at FLS skal fungerer som en ressurs og 

et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. 

 

Frisklivstilbudet skal hjelpe deltagerne med å: 

  

 Finne grunner til å ville endre atferd ved å identifisere og ta i bruk 

positive helsefaktorer 

 Å bli motiverte og få en følelse av mestring og ta ansvar for egen 

helse 

 Å bygge opp kapasitet for å bedre sin helseatferd og takle 

hverdagens krav  

 

Ved organisering av kommunale FLS er målsettingen å bidra til kontinuitet 

og kvalitet i tilbudene. Helsedirektoratet anbefaler at FLS forankres i 

kommunehelsetjenesten, og gjennom dette underlegges relevante 

lovverk, reguleringer og kvalitetskrav. Helsedirektoratet anbefaler at det 

etableres FLS i alle landets kommuner. I Møre og Romsdal er 7 FLS under 

planlegging og 2 er allerede startet opp i Volda og Surnadal.  
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Illustrasjon 1: Hva skjer ved en henvisning – ressursbruk og tiltak 

 

2.4.1 Frisklivsresept – henvisning og oppfølging 

 

FLS skal ha et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer 

med behov for å endre helseatferd. En trenger ikke å være syk for å bli 

henvist til en FLS. Man kan ta kontakt og få veiledning og gi råd om 

lavterskeltilbud og andre tilbud.   

Henvisere er autorisert helsepersonell (fastleger og annet autorisert 

helsepersonell i primærhelse-, bedriftshelse- og spesialisthelsetjeneste, 

samt NAV – veiledere). Fastlegene vil være en sentral aktør i samspillet 

rundt henvisning og oppfølging. Dersom tilbudet skal nå de som har mest 

behov for oppfølging er det avgjørende at det etableres gode 

samarbeidsrutiner mellom FLS, fastlegene og øvrige henvisere. Det er 

viktig med forankring lokalt, spesielt hos kommunelege. Kommunelegen 

har en nøkkelfunksjon for å få de andre legene med på ordningen. Dette 

må gjøres gjennom informasjon. Fastleger har opplevd at FLS var en bra 



 

 

14 

 

metode for å nå pasienter som hadde vanskeligheter med å komme i 

gang med fysisk aktivitet som behandling (Båtevik 2008). 

Helsedirektoratet anbefaler at reseptperioden varer i tolv uker. Etter disse 

ukene gjennomføres en ny frisklivssamtale. Denne danner grunnlaget for 

videre oppfølging og vurdering av behovet for ny resept.  

Sentralen skal ha rutiner for rettmessig oppbevaring av 

pasientopplysninger og rapportering til henvisende instans via Elektronisk 

Pasient Journal (EPJ). Her kan det lages maler for Motiverende Intervju 

(MI), epikriser, rapporter og andre nødvendige skjema. Pasient-

opplysninger og journaler oppbevares dermed på en trygg og forsvarlig 

måte og er i samsvar med reglement om taushetsplikt, jamfør 

helsepersonelloven og forskrift om pasientjournal. 

2.4.2 Innsatsområder  

Tiltak og aktiviteter i FLS bør bygge på den best tilgjengelige 

dokumentasjonen om effekt, jfr. prinsippet om kunnskapsbasert praksis. I 

hovedsak skal innsatsområdene være: Fysisk aktivitet, kosthold og 

røykeslutt. 

 

     Foto: God helse 

FLS har imidlertid flere utviklingsområder, for eksempel gjennom utvikling 

av tilbud for barn og unge, personer med minoritetsbakgrunn, oppfølging 

av risiko alkoholkonsum og tiltak for mestring av psykiske plager. FLS bør 

bygges opp til å bli et kompetansesenter for endring av levevaner ovenfor 

hele befolkningen, og dermed også stimulere til og gjennomføre 

befolkningsretta tiltak. 
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2.4.3 Frisklivssamtalen / Motiverende intervju 

Oppfølging av personer henvist med en frisklivsresept starter med en 

frisklivssamtale. Samtalen skal være basert på prinsipper for motiverende 

intervju. Ut fra vedkommende sine ønsker, behov og forventning til 

mestring vil FLS tilby videre oppfølging på tre ulike nivå. Ved de ulike 

nivåene, gir resepten mulighet for veiledning, jevnlig oppfølging og/eller 

deltakelse på kurs eller ulike gruppetilbud. Se illustrasjon 1.  

Foto: Word ClipArt 

2.4.4 Informasjonsarbeid 

En FLS bør bekjentgjøre tilbudet til befolkningen gjennom sosiale medier, 

lokale medier og kommunens nettside. Samtidig er det viktig at FLS har 

god oversikt over aktuelle tiltak/tilbud innen tiltaksområdene fysisk 

aktivitet, kosthold og tobakksavvenning, samt tilbud for oppfølging av 

utviklingsområder som beskrevet tidligere. Informasjonen om tilbudet i 

FLS bør jevnlig sendes til alle samarbeidspartnere. For kjennskapen til, 

kunnskapen om og bruken av ordninga er avhengig av kontinuerlig 

informasjon (Båtevik et al., 2008). 

2.4.5 Tverrsektorielt samarbeid  

FLS bør samarbeide om aktiviteter/tiltak med andre sektorer. Eksempler 

på dette kan være frisklivstilbud som en del av introduksjonsprogrammet 

for flyktninger eller lignende program. Frisklivssentralen kan også bidra i 

gjennomføring av ”gå til skolen aksjoner” og lignende. 
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Et nært samarbeid med Barn, familie og helse blir viktig for å bli en 

sentral leverandør for kompetanseutvikling om helsefremming og tiltak 

innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakksavvenning. 

På sikt vil barn og unge også falle inn under FLS. Arbeidet med kultur og 

helse vil være relevant å trekke inn i de fleste samhandlingstiltak. 

2.4.6 Forsknings- og utviklingsarbeid 

FLS Kristiansund bør arbeide systematisk med forsknings- og 

utviklingsarbeid i nært samarbeid med Utviklingssenteret i kommunen og 

relevante kunnskapsbedrifter (Høgskolen i Molde), brukerorganisasjoner 

og andre samarbeidsaktører.  

2.5 Tolkning og konklusjon av teori 

 

Selv om data fra flere studier viser positive funn er det stor mangel på 

evidens på mange områder. Vi vet lite om hvem som benytter tilbudene i 

forhold til sosial status, hvem faller fra underveis og hvem er de som ikke 

velger å delta i tilbudet. Primært har det vært fokus på å måle effekt på 

fysisk form og fysisk aktivitetsnivå. Det er i liten grad brukt målemetoder 

som måler individets evne til mestring og deltakelse i arbeidslivet eller 

samfunnet for øvrig f. eks kulturdeltakelse. En sentral og viktig utfordring 

for målgruppene som henvises til frisklivssentralen er hvordan man kan 

øke aktiviteten i hverdagen. En annen utfordring er hvordan man får folk 

til å fortsette med egenaktivitet etter at de er ferdig med reseptperioden. 

  

2.6 Lovverk, forskrifter, veileder og kommunalt plansystem 

 

Forankret i følgende lov – og planverk: 

 Lov om helsetjenesten i kommunen (Kommunehelsetjenesteloven) 

§ 1-2 

 Lov om sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven) § 1-1 og § 3-1 

 Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  

 Samhandlingsreformen 

 Ny folkehelselov 



 

 

17 

 

 Forslag om ny nasjonal helse- og omsorgsplan 

 Veileder for organisering og etablering av kommunale 

frisklivssentraler 

 Kommuneplan for Kristiansund 2008 - 2020 - Samfunnsdelen 

 

3 Forslag og anbefalinger 

 

Prosjektgruppen har basert seg på Helsedirektoratets ”veileder for 

kommunale frisklivssentraler” (Helsedirektoratet, 2011) i våre forslag og 

anbefalinger til etablering av FLS i Kristiansund. Prosjektgruppens 

anbefalinger bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap tilpasset 

lokalmiljøet. 

Prosjektgruppen legger med dette fram forslag om å etablere FLS 

Kristiansund som et kommunalt kompetansesenter for veiledning og 

oppfølging, primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, 

kosthold og tobakk.  

 

 3.1 Mål og målgruppe 

Hovedmål: 

 Forebygge og fremme helse i befolkningen i aldersgruppen 18-67 år 

Delmål: 

 Legge frem sak om etablering av FLS i Kristiansund til politisk 

behandling i løpet av 2012  

 Etablere tilbud og arena for livsstilsendring  

 Tilby ulike helsefremmende tiltak innenfor fysisk aktivitet, tobakk og 

kosthold 

 Ha oversikt over og koordinere tilbudet i sammenheng med  

eksisterende folkehelsetilbud 

 Bli et kompetansesenter for endring av livsstil  
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 Bidra til økt livskvalitet og mestringsfølelse for den enkelte gjennom 

aktivitet, kunnskap og deltakelse i sosialt nettverk 

 Bidra til opprettelse og utvikling av andre frisklivstilbud, samt 

stimulere til lavterskeltilbud 

 Bli et eksempel på ”Beste praksis” / Kunnskapsbasert praksis 

Målgruppe: 

 Personer mellom 18-67 år. På lengre sikt må det vurderes om 

aldersgruppen 0-17år skal inkluderes  

 Personer som har økt risiko for eller som allerede har sykdommer / 

lidelser og som kan ha helsemessige nytte av økt fysisk aktivitet, 

endret kosthold og/eller røykeslutt  

 

3.2 Drift, organisering og lokalisering  

 

Prosjektgruppen anbefaler: 

 FLS forankres i kommunehelsetjenesten og underlegges gjennom 

dette relevante lovverk, reguleringer og kvalitetskrav 

 Faglig ansvarlig for sentralen må være autorisert helsepersonell, 

med nødvendig tverrfaglig kompetanse  

 Frisklivstilbudet bør gis fra ett egnet lokale. Det bør imidlertid være 

en overbyggende ramme for samarbeid mellom ledelse av FLS, 

kommunelege, folkehelsekoordinator og samhandlingskoordinator 

 Det ansettes to personer, i 50 % stilling hver. Personal- og 

økonomiansvaret legges til enheten FLS organiseres under  

 En stilling må være forbeholdt en daglig leder med ansvar for daglig 

drift. De ansatte skal ha ansvar for kvalitetssikring av grupper, 

veiledninger og kurs som ligger under FLS. Ansatte skal ha dialog 

med tjenesteytere og følge opp eksterne samarbeidsaktører, 

inkludert henvisere 

 Enheten bør legges under eksisterende enheter som benytter seg av 

lovverk knyttet til helse 
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3.3 Samhandling med privat og frivillig sektor 

FLS bør: 

 Samarbeide med frivillig sektor for å lykkes med drift av FLS 

 Frivillige lag og foreninger og brukerorganisasjoner vil ha en 

selvstendig rolle for å gi tilbud for målgruppene sammen med FLS  

 Kristiansund Frivilligsentral og Selvhjelp Norge (distriktskontoret) er 

sentrale samarbeidspartnere. FLS bør ha kunnskap om private 

aktører og deres tilbud, som også kan være mulige 

samarbeidspartnere.  

 Foto: Word ClipArt 

3.4 Lokaler og lokalisering 

 

Prosjektgruppen har vurdert flere mulige lokaler, både kommunale og 

private. På bakgrunn av de vurderinger som er foretatt, anbefaler 

prosjektgruppen en samlokalisering med Kristiansund Servicekontor som 

den beste lokalisering pr. i dag. Utleier er FG Eiendom AS. Kostnader 

vises i egen tabell under punkt 3.7 og en vurdering av lokalene ses i 

vedlegg. 

FLS bør: 

 Etableres med egnede lokaler og være lett tilgjengelig 

 Være i sentrum av Kristiansund  

 Lokalene bør være i nærheten av friluftsområder og kommunale 

idrettshaller/ gymsaler  
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 Betjent ekspedisjon for best mulig mottak av brukere   

 Det kan være fordelaktig å samlokalisere FLS med andre enheter 

med hensyn til flerbruk og reduksjon av leie 

 Bruke sentralen på dagtid, og at lokalene kan brukes av frivillige 

lag/organisasjoner på kveldstid  

 Inneholde testrom og arbeidsrom/kontorareal  

3.5 Kompetanse i frisklivssentralen (FLS) 

 

Krav om: 

 Autorisert helsepersonell med minimum treårig helsefaglig 

utdanning innen fysisk aktivitet og helse  

 Personlig egnethet og engasjement er sentrale suksessfaktorer 

 Formell kompetanse innen endringsfokusert veiledning som 

motiverende samtale (minimum 10 timers grunnopplæring) 

 Evt. videreutdanning / kurs innen fysisk aktivitet, kosthold, psykisk 

helse, kognitiv terapi, motiverende intervju, coaching eller lignende 

vil være relevant for stillingen  

 Kompetanse innen folkehelse, friskfaktorer, sosial ulikhet i helse, 

kultur og migrasjonshelse, lavterskeltilbud, rus, psykisk helse og 

brukermedvirkning  

 At personell skal være oppdatert innen tobakksforebyggende arbeid 

og gjeldende anbefalinger for kosthold, fysisk aktivitet og psykisk 

helse 

 Faglig kvalitet og videreutvikling, ved rutiner for veiledning og 

evaluering av faglig innhold. Dette kan være kollegabasert 

veiledning, fordypningskurs og videreutdanning, men også ekstern 

veiledning og/eller coaching  

 Etablering av kompetansesamarbeid og nettverk med fremtidige 

frisklivssentraler i eget fylket 

3.6 Ressurser og personell 
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Kommunen vil i kraft av sin beliggenhet nær sjø, skog/fjell og tilrettelagte 

friluftsområder, ha unike muligheter for aktiviteteter utendørs som 

frisklivssentralen (FLS) vil ha nytte av.  Mangfoldige og gode utbygde 

kulturtjenester både i kommunal og frivillig regi vil være viktige 

forutsetninger for FLS sin virksomhet. Samarbeid med Brasen 

opptreningsenhet, Utviklingssenteret, Sykehuset i Kristiansund, Lærings- 

og mestringssenteret, fastleger, fysioterapeuter, enhet psykisk helse, 

Varde og NAV gir et solid grunnlag for et videre partnerskap ved 

etablering av frisklivssentral i Kristiansund. Et samarbeid med 

private/offentlige aktører vil også kunne være naturlig.  

 
Tursti ved bolgavatnet, Frei.   Foto: Bente Elshaug 

3.7 Opptrappingsplan – utvikling av tilbudet 

 

Prosjektgruppen anbefaler politikere om å igangsette prosesser for 

etablering av en FLS i Kristiansund. Ved oppstart vil målgruppen være 

personer mellom 18-67 år. Det er ønskelig på sikt at barn og unge 

inkluderes i FLS. Dette må skje når rutiner og arbeidsmetoder er utviklet 

og når antall stillingsstørrelser er økt.  

I tråd med at Frisklivssentralen blir mer kjent, vil også antall henvisninger 

øke. Stillingsstørrelsene må ses i sammenheng med antall henvisninger, 

og anbefalingen i denne sammenheng er et minimum. På neste side vises 

en foreslått opptrappingsplan vedrørende stillingsstørrelser og antall 

henvisninger.  
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 2012 2013 2014 2015 

Stillinger 50 % x 2 70 % x 1  

60 % x 1  

100 % 

60 %   

100 % 

60 % 

50 % 

Henvisninger  120 200 250 300 

Kostnad 

(estimert) 

1 000 000 1 300 000 1 600 000 1 700 000 

Målgruppe 18-67år 

 

Prosjekt 

0-67 år, 

om gode 

rutiner  

Evt. nytt 

prosjekt / 

etablering 

av tilbud 

for yngre 

Utvidelse til hele 

befolkningen – 

livsløps- / 

familieperspektiv 

Tabell: Opptrappingsplan for FLS Kristiansund 

 

Ved FLS i Modum kommune er egenandelen på frisklivsresepten satt til 

kroner 300. I 2010 hadde FLS i Øvre og nedre Eiker i overkant av 200 

henvisninger. Med utgangspunkt i innbyggertall i Kristiansund vil det 

forventes om lag 120 henvisninger det første året. Frem til 2015 ser vi for 

oss at dette tallet øker. FLS i Modum kommune beregner at minimum1,5 

stilling går med til å administrere frisklivsresepten ved 250 henvisninger. 

Dermed er beregningen av 2 x 50 % stillinger hensiktsmessig i 

oppstartsfasen. 

Budsjettforslaget opererer med stipulerte utgifter på leie av lokale, 

innkjøp av utstyr, kompetansebygging og evaluering. Det er iberegnet 

instruktører (egne ansatte) og eksterne kursholdere. Instruktørkostnaden 

er noe høyere det første året, da det innbefatter kompetanseheving blant 

ansatte.  
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5 Vedlegg 

Vedlegg  

Lokaler 

Atlanterhavsbadet, 1.etg
Mellom 40-80kvm

Positivt:

• Aktivt nærmiljø

• Mulighet til leie av saler (en sal 55,-/ hele sal 240,-)

• Folkeparken med muligheter for utegrupper

• 1.etg, kommunalt bygg, rimelig leiepris

• God miljø; Vindu, frisklivssområde

• Mulighet for samkjøring av svømmeklubb/andre 
møterom for holde kurs og temamøter

• Plass til tredemølle i ett rom, 2 eller flere 
datamaskiner i rom 1.  

• Gratis parkering

• Mulighet for bruk av garderobe/dusj

• Kontor til helsesamtaler

• Egen inngang med egen skilting

Utfordringer:

• Noe opptatt sal på dagtid, kan være en 
må ha 1/3, hvor resten er fylt av ungdom, 
kanskje ikke like lett å være anonym i 
gruppen da.

• Idrettsmiljø  terskel for overvektige?

• Renovasjon av lokalene – kan ta noe tid

• Oppkobling av nettilgang/telefonnett

• Anonym plass for kontorer, ikke midt i 
bybildet, forbehold de friskeste?

• Dødt kontorfellesskap om ingen er der. 
Lettere at man blir avvist

• Ikke universell utforming – trange ganger

 

Servicekontoret, samlokalisering
Ca.100 kvm. 

Positivt: 

• Lav terskel både fysisk og psykisk

• Infrastruktur

• Kjent blant mange av innbyggerne allerede

• Tilbyr koordinering på mange nivå 

• Tilgjengelighet for alle, uavhengig av bil

• Bemannet resepsjon

• Eksisterende Kontorfasiliteter (kopimaskin, faks ++)

• Samkjøring med helseforetaket forespeilet enklere

• Møter med eksterne forelesere fra f.eks
fastleger/sykehus enklere

• Utleier bruker kun 3mnd på oppussing

• Trenger ikke være fysisk tilstede, telefoner kan 
mottas av servicekontoret.

• Møter i eget møtelokale som kan brukes av resten 
av kommunen, samt idretten. Utleie på kveldstid 
reduserer leien. 

Utfordringer:

• Kostnader

 



 

 

27 

 

Barmanhaugen, Brasen opptreningsenhet
1.etg. Pr. dags dato finnes det ingen ledige kontorer

Positivt:

• Enhet som skal drive med forebygging

• Økonomi- rimeligere

• Fagmiljø

Utfordringer:

• Oppdeling av stillinger - Tidsbruk

• Identifisering

• Vanskeligere å få en god forankring

• Sted og lokalisering er viktig (erfaring fra 
Trondheim)

• Ikke plass, og en ekspandering fra år til 
år, vil medføre at frisklivssentralen må 
flyttes, noe som er uheldig for 
forankringen

• Ingen mottak – ansatte har allerede 
utfordringer med henvendelser fra før

• Eget budsjett

 

Fysioterapiinstitutt
Leie ett kontor.

Positivt:

• Lettere for terapeuter å henivse videre til FLS

• Økonomi- kan gjøre avtale med institutt

• Fagmiljø

• Til fysioterapeuter mange av denne gruppen i dag 
blir henvist

• Testrom (tredemølle) kan leies, i stedet for kjøpes

Utfordringer:

• Identifisering

• En ekspandering fra år til år, vil kanskje 
medføre at frisklivssentralen må flyttes, 
noe som er uheldig for forankringen. 
Kanskje flere institutt?

• Om det ikke er resepsjon (mottak) ved 
instituttet kan det være utfordrende. 
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Helsehuset i sentrum,1.etg
Ca.209kvm

Positivt:

• Nærhet til Barn, familie og helse

• Fagmiljø

• Mulig bruk av ekspedisjon til Barn, familie og helse

• Parkering  og kollektivtransport nær.

• Ligger i området hvor NAV ligger

• Kan samlokaliseres med andre kommunale enheter

Utfordringer:

• Ekspedisjonen ligger i 2.etg, ikke noen 
som fysisk møter deg når du går inn døra.

Estimerte kostnader

Atlanterhavsbadet Servicekontoret Barmanhaugen Institutt Helsehuset i
sentrum

Stilling
(2 x 50%)

600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Lokaler 100 000 300 000 
(inkl. strøm og renhold)

0 100 000 590 00
(inkl.strøm og 
renhold)

Diverse 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Inntjening 
(utleie av 
lokaler)

0 -50 000 0 0 -50 000

SUM 850 000 1 000 000 750 000 850 000 1 290 000

Lokaler ved Brasen opptreningsenhet forutsetter ingen utgifter.

 


