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Hva er en Frisklivssentral(FS)? 

• Frisklivssentralen er en helsefremmende og 

forebyggende kommunal helsetjeneste. 

Målgruppen er de som har økt risiko for, eller 

som har utviklet sykdom og trenger støtte til å 

endre levevaner og mestre helseutfordringer.  



Frisklivssentral er ikke lovpålagt 

• Tjenestene er! 

• Men ikke i detalj… 

 



Hva er lovpålagt? 

• Tjenesteavtaler/samarbeidsavtaler 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

m.m. LOV-2011-06-24-30 



Ulike løsninger 

• Frisklivssentral eller integrerte tilbud 



Frisklivssentralen som aktør 

• Kommunene har forpliktelser mtp. tilbud 

• Ikke alle har en FS 

• Men alle har tilbud som i større eller mindre 

grad kan være organisert som en FS 

 

 



Frisklivssentralen som merkevare 

• Hvem har? 

• Hvilket tilbud? 

• Kunnskaper/kjennskap til? 

 

• Stord Frisklivssentral klarer ikke markedsføre 

nok 

• En får stadig henvendelser frå nabokommuners 

innbyggere som ønsker å delta 



Aktør på rehabiliteringsfeltet? 

• Avhengig av  

– Stabilitet 

– Utvikling 

– Kunnskap 

– Samarbeid 

– Finne sin plass 

– Vinne tiltro hos leger og innbyggere 

 



Markedsføring  

• Innbyggere 

• Leger/fysioterapeuter  

• Kommunale tjenester  

• Spesialisthelsetjenesten 

• Brukerorganisasjoner 



Frisklivsentralen i Stord Kommune 

Status  

• 60% stilling(20+40) 

• Har hatt mye aktivitet siste årene(prosjekter) 

 

 

• Blir hvert år truet med nedleggelse, budsjettet 

er kuttet til beinet 

• Amputasjon neste? 

• Sammarbeidspartnere kutter også-mindre 

sammarbeid, dårligere tilbud 



Frisklivssentralen 2015     

• Bra mat/Røykeslutt 

• Gruppetrening inne og ute 

• Bassengtrening 



Retningsendring 2016  

• Når FS ut?-  

• Hva trenger innbyggerne? 

– Ønske om å bevege seg vekk frå «treningssenter» til 

«ressurssenter» 

 

• Oppstart oppsøkende virksomhet 

– MARIS og Hamna 

• Hvordan nå ut til dem som trenger det? 

• Hvem har ikke noe tilbud? 



Utvikling 2017 

• Læring- og mestringskurs 

– KOLS 

– Kognitive plager 
• Undersøker hvilke grupper vi kan kjøre samme programmet for 

– MARIS og Hamna 

– Aktiv etter kreft 

– Aktivitet for innvandrere og flyktninger 

– Friskliv ung 

 

 



2018??? 

• FS? 

• Fysio/Ergo? 

• Bygge videre på det eksisterende 

• Utfyllende tilbud 



Veien videre 

• Frisklivssentralen og Fysio/Ergo er underlagt 

samme leder 

• Utvikle og utveksle erfaringer og kompetanse 

• Enda mer samarbeid i egen organisasjon 

• Regionalt  

• Helse Foretak-ser en behov? 

• Brukerorganisasjoner 

 

 



Takk for meg! 

 



Habilitering og Rehabilitering  

• "Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens 

livssituasjon og mål. 

 

• Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser 

mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og på relevante arenaer. 

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte,sammenhengende og 

kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. 

 

• Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få 

begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale 

funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og 

mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, 

sosialt og i samfunnet." 



Habilitering og Rehabilitering  

• Rett behandling – på rett sted – til rett tid  
Samhandlingsreformen. St.meld. nr. 47 (2008-2009) 

• «ingen beslutninger om meg, tas uten meg» 

        Fremtiden Primærhelsetjeneste. Meld. St.26 2014-2015 

   «kommunene skal settes i stand til og over tid overta          

flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Prop 1 S (2016- 2017) 

  
 

 



Habilitering og Rehabilitering  

• Inkluderer alle brukere av helse- og 

omsorgstjenesten som har behov for en 

målrettet innsats for å opprette, gjenopprette, 

vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge 

funksjonsfall og å lære å mestre livet med 

sykdom og funksjonsnedsettelse. (opptrappingsplan) 



Tjenesteavtaler  

• Sier noe om forpliktelser mellom HF og 

kommunene 



Hvorfor Frisklivssentral? 

 



• § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og 

omsorgstjenester  

 5. Sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering  

• § 3-3.Helsefremmende og forebyggende arbeid 

• Kommunen skal ved ytelse av helse- og 

omsorgstjenester fremme helse og søke å 

forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. 

Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd 

og veiledning. 

 



• § 3-4.Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 

 Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd 

 innebærer plikt til å legge til rette for 

 samhandling mellom ulike deltjenester  

 innad i kommunen og med andre  tjenesteytere 

 der dette er nødvendig for å tilby tjenester 

 omfattet av loven her. 
 

 Kommunen skal samarbeide med 

 fylkeskommune, regionalt helseforetak og 

 stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i 

 landet best mulig kan virke som en enhet. 

 



Kriterier for samarbeid 

• HF ønsker å nå ut til flest mulig 

• HF har ikke kunnet stille med kompetanse på 

kurs (KOLS/kognitivt) 



Stord kommune 

Status 

Aldrende befolkning 

Nedgang i skatteinntekter 

Lite dekning fysioterapi 

Geografiske utfordringer 

 



Kommunale tilbud: 

• Heimerehabilitering 

• Fallforebyggende trening 

• Fysioterapi 

• Ergoterapi 

• Læring- og mestringskurs 

 



Frisklivssentralen  

 

• Prosjekt Kognitivt lærings- og mestringskurs 

 

 

• Utvikling av L/M-kurs med interne ressurser ved 

hjelp av brukernes egne erfaringer 



Fordeler med friskliv  

 



Bakdeler med Frisklivssentral  

• Troverdighet? 

• Kompetanse? 

• Mål? 

• Utvikling? 

• Prioritering i kommunen? 



Prosjekt 

• Baserer seg på brukeres egne erfaringer 

• Samtalegruppe 

• Tverrfaglige samtaleledere 

 



Resultater 

• Nytt tilbud 

• Nye brukere 

• Mer samarbeid internt 

• (Mer samarbeid eksternt) 

• Ny kompetanse 

 



Veien videre 

• Samarbeide bredt internt i kommunen 

– Profesjonalisere/formalisere 

• Ta i bruk og utvikle den interne kompetansen i 

avdelingen(-e) 

• Utvikle organisasjonen – ny tankegang 

• Tenke nytt 

• Utvikle måten vi jobber på 

 

 

 

 



Vi må: 

• Møte de kravene brukerne stiller 

• Møte de kravene som blir tillagt kommunen 

• Innfri forventningene om samarbeid  

• Og samtidig: Være en attraktiv arbeidsplass 



Takk for meg! 


