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Velstandsutviklingen i Norge har vært stor de siste tiårene. Helsetilstanden i befolkningen har bedret seg. 
Levealderen i Norge har i snitt økt to år per tiår. Vi forventer fortsatt vekst i forventet levealder 
fremover. 
 
Utviklingen i helsetilstanden henger nøye sammen med en rekke utfordringer knyttet til tobakk, 
kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykisk helse. Dette gjør at den positive utviklingen kan trues.  
Helsedirektoratet arbeider for å fremme folkehelsen og endre levevaner hos befolkningen i positiv 
retning. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen og mindre helseforskjeller mellom sosiale lag, 
etniske grupper og kjønn. 
  
I mai 2012 ga Norge sin tilslutning til et vedtak fattet av Verdens Helseforsamling (WHA), om å redusere 
for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte-og karsykdommer, kreft, kroniske 
lungesykdommer og diabetes, med 25 prosent innen 2025. I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 
vektlegges en styrking av den helsefremmende og forebyggende innsatsen for å hindre at sykdom 
oppstår og utvikler seg. St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen peker på at det er behov for 
et tverrsektorielt folkehelsearbeid, økt helsefremmende og forebyggende innsats, og styrking av de 
forebyggende helsetjenestene i kommunen. Helse-og omsorgstjenesteloven vektlegger kommunens plikt 
til å yte tjenester som fremmer helse og søker å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer.  
 
Helsedirektoratet mener at frisklivssentraler er et viktig bidrag i dette arbeidet. Å endre levevaner kan 
være en krevende prosess. På frisklivssentralene får deltakere hjelp til dette gjennom metoder med 
dokumentert effekt. Det å delta i grupper i regi av frisklivssentralen kan i tillegg bidra til økt motivasjon 
og til nettverksbygging.   
 
Helsedirektoratet anbefaler etablering av frisklivssentraler i alle kommuner, eventuelt i interkommunale 
samarbeid. Antallet frisklivssentraler har økt betydelig, og er nå oppe i ca. 150 totalt, og flere er under 
etablering. Interessen for frisklivssentraler er stor, og mange kommuner etterspør råd for etablering, 
organisering og kvalitetssikring. Frisklivssentraler er en ny helse- og omsorgstjeneste med behov for 
videre forskning, utvikling og evaluering. På bakgrunn av endringer i lovverk, og som ledd i et ønske om 
ytterligere kvalitetssikring av tilbudet, ble det besluttet at veilederen skulle revideres. Helsedirektoratet 
vil takke de involverte i den eksterne arbeidsgruppen og alle som har gitt høringsinnspill, for konstruktive 
og gode bidrag i prosessen med utarbeiding av den reviderte veilederen. Vi håper at veilederen kan bli et 
godt verktøy for etablering, drift og videre utvikling av frisklivssentraler. 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Guldvog 
Helsedirektør 

 

 
 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
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1 I nn led ing  

 
 

Frisklivssentralen skal gi tilbud til personer med behov for å endre levevaner, og bidra til mestring og 
fremming av fysisk og psykisk helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, 
bedre kosthold og tobakksavvenning. Utviklingsområder er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer 
knyttet til psykisk helse, risikobruk av alkohol, lærings- og mestringstilbud for personer med kroniske 
sykdommer og lidelser med stor utbredelse i befolkningen og andre tilbud som fremmer mestring av 
egen helse.  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (1) pålegger kommunene å etablere 
forebyggende helse- og omsorgstjenester (jf. § 3-2). Frisklivssentralen er en måte å organisere en 
kommunal helse- og omsorgstjeneste på som kan ivareta flere av kommunens lovpålagte plikter i 
henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, samt andre tjenester ut i fra lokale behov. Samarbeid med 
andre aktører  er sentralt for å kunne nå målgruppene og bidra til langvarig endring og mestring. 
Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets kommuner, 
eventuelt gjennom interkommunalt samarbeid. Frisklivssentralen kan bidra til at ”broen” mellom 
medisinsk behandling og egen mestring styrkes.  
 
Veileder for kommunale frisklivssentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, 
organisering, videreutvikling og drift av kommunale frisklivssentraler. Veilederen beskriver 
basistilbudet;«frisklivsresepten», og utviklingsområder for frisklivssentralene. Veilederen er relevant for 
kommuner som ønsker å etablere kommunal frisklivssentral eller videreutvikle et eksisterende tilbud. 
Den vil være nyttig for beslutningstakere på kommunalt nivå, utøvende personell ved frisklivssentralen, 
ledere i helse- og omsorgstjenesten, øvrig helsepersonell, folkehelsekoordinatorer og 
samarbeidspartnere.  
 
De første kapitlene i veilederen er fortrinnsvis beregnet på beslutningstakere og ledere. Denne delen 

beskriver helseutfordringer i Norge, hvordan og hvorfor kommunale frisklivssentraler kan bidra til å 
redusere disse, samt kvalitetskrav og anbefalinger for etablering og organisering av 
frisklivssentraler. De neste kapitlene er beregnet på utøvende personell ved frisklivssentralen, og 
beskriver innhold, metoder og tiltak. Som et supplement til veilederen er det etablert en elektronisk 
samleside for frisklivssentraler på Helsedirektoratets nettside; www.helsedirektoratet.no. Her finnes 
utdypende fagstoff, aktuelle verktøy, skjema, eksempler, presentasjoner, profil og anbefalinger for 
innhold og tilbud ved frisklivssentralen. Nettsiden vil bli oppdatert kontinuerlig. 
 
Veileder for kommunale frisklivssentraler bygger på tilgjengelig kunnskap om hvordan en etablerer og 
organiserer frisklivssentraler, dokumentasjon fra studier og evalueringer nasjonalt og internasjonalt, 
Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (2), Kosthåndboken - veileder i 
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (3), samt aktuelle nasjonale faglige retningslinjer og andre 
veiledere. (4-10)1. Det er behov for følgeevalueringer, forskning og videre utvikling av frisklivssentraler. 
 
Veilederen ble første gang utgitt i 2011 og revidert i 2013 på grunn av ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester (1) og ny folkehelselov av 2012 (12) samt på grunn av utvikling av tjenesten. Den 
reviderte utgaven av veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med en ekstern 
arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter og representanter fra fem fylker og Oslo kommune. 
Disse representantene har lang erfaring i å utvikle frisklivssentraler.  
 

                                            
1 Nasjonale faglige retningslinjer. Tilgjengelig fra Helsedirektoratets nettsider (11) 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.helsedirektoratet.no/
Lov%20om%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester
Lov%20om%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/Sider/default.aspx?Kategori=Nasjonale+faglige+retningslinjer
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Følgende personer har deltatt i den eksterne arbeidsgruppen: 
Geir Lærum, folkehelserådgiver, Nordland fylkeskommune 
Roger Vestrum, frisklivssentralen i 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 Ål kommune, 
Buskerud 
Jorunn Killingstad, leder ved Frisklivssentralen i Modum, Buskerud 
Anne Merete S. Bjørnerud, daglig leder for Frisklivssentralen Aktiv Eiker 
Silje Aarnes, prosjektleder for Frisklivssentralen i bydel Bjerke, Oslo  
Stig Terje Tolo, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  
Kathrine Hestø Hansen, Diabetesforbundet  
 
Revidert versjon har vært på åpen høring. Alle høringsinnspill har blitt vurdert. 
 
Veilederen foreligger elektronisk på Helsedirektoratets nettsider, og vil bli oppdatert ved behov. 
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2 Begrepsavk la r i n g  
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2.1 Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, 
primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov 
for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdommer eller 
lidelser som kan relateres til levevaneområdene. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende 
faktorer og mestring av egen helse. 
 
Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike 
gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Utviklingsområder for frisklivssentralen er tilbud om 
hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikofylt alkoholbruk, lærings- og 
mestringstilbud og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse. Frisklivssentralen skal ha oversikt 
over andre helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeide med aktuelle aktører. 

2.2 Frisklivsresept 

Frisklivsresept er en henvisningsblankett som gir tilgang til et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og 
oppfølgingstiltak som starter og avsluttes med en helsesamtale.  

2.3 Helsesamtale 

Helsesamtale er en endringsfokusert samtaleom levevaner mellom deltaker og veileder ved 
frisklivssentralen.  

2.4 Helseatferd 

Helseatferd er atferd og levevaner som har stor betydning for helsen, for eksempel innenfor områdene 
kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk, alkoholbruk, seksualvaner og bruk av illegale rusmidler (13). I 
denne veilederen benyttes begrepet levevaner. 

2.5 Folkehelsearbeid 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, eller som 
beskytter mot helsetrusler, samt arbeider for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 
påvirker helse (12). 
 

2.6 Helsefremmende arbeid 

Helsefremmende arbeid er prosessen som setter personer i stand til å få økt kontroll over og forbedre 
sin helse gjennom å utvikle personlige ferdigheter som gjør dem i stand til å ta valg som fremmer helsen 
(14). 

2.7 Forebyggende arbeid 

Forebyggende arbeid kan deles inn i ulike nivåer: 
 

 Primærforebygging innebærer å styrke helsen og hindre at det oppstår sykdom, skade eller lyte. 

 Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall. 

 Tertiærforebygging innebærer å hindre forverring og sikre best mulig liv med den helsesvikten som 
foreligger. Tertiærforebygging faller sammen med begrepene habilitering og rehabilitering, og 
faller utenfor folkehelsebegrepet (15).  

 
En annen måte å dele inn forebyggende arbeid på, er ut fra hvor mange og hvem tiltakene retter seg 
mot: 
 



 11 

 Universell forebygging er tiltak rettet mot alle. Dette innebærer at man konsentrerer innsatsen om 
å fremme en positiv utvikling som kan gi alle maksimal beskyttelse. Både det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeidet kan inngå som en del av det universelle forebyggende arbeidet. 

 Selektiv forebygging er tiltak som bare rettes mot risikogrupper i befolkningen. Ett av 
hovedmålene med selektiv forebygging er å hindre negativ utvikling i grupper med antatt høy 
eksponering for én eller flere risikofaktorer.  

 Ved indikativ forebygging er intervensjonene rettet mot personer som viser tegn til å utvikle en 
sykdom/lidelse, men som ikke oppfyller de diagnostiske kriteriene for en lidelse (13). 

2.8 Frivillig sektor 

Frivillig sektor plasserer seg mellom offentlig og privat sektor og utgjør en viktig bærebjelke i den norske 
samfunnsstrukturen. Frivillig sektor kjennetegnes av et mangfold av aktiviteter innenfor de fleste 
samfunnsområder, herunder helse og folkehelse (16).  Frivillig sektor omfatter blant annet 
brukerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger, idrettslag m.fl. 

2.9 Salutogenese 

Salutogenese er læren om hva som gir god helse (17) 

2.10 Sosiale helseforskjeller 

Sosiale helseforskjeller er helseforskjeller som varierer systematisk med utdanningsnivå, yrkesgruppe 
eller inntektsnivå (18). 
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3 Hvor fo r  kommuna le  f r i sk l i vsen t ra le r?   
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3.1 Hvorfor frisklivssentraler 

Kommunen skal (jf. § 3-3 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (1)) i ytelsen av helse- og 
omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. 
Helseutfordringene i Norge preges i stor grad av sykdom som kan relateres til den enkeltes helseatferd, 
sosiale kontekst og det samfunnet vi lever i (19). Sykdomsbildet domineres avlivsstilsrelaterte 
sykdommer som kreft, diabetes, muskel- og skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, og psykiske lidelser. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges ved hjelp av 
tiltak som fremmer sunn helseatferd og mestring av psykiske utfordringer. Norge har gitt sin tilslutning til 
et vedtak fattet av Verdens Helseforsamling (WHA), om å redusere for tidlig død av sykdommene kreft, 
kroniske lungesykdommer, hjerte-og karsykdommer og diabetes, med 25 prosent innen 2025. 
 
Frisklivssentraler beskrives i Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015 (20) 
som et viktig tiltak for å nå målene om å forebygge mer og bedre. Det beskrives også som et viktig tilbud 
til personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og 
psykisk helse, og som kan ha helsemessig nytte av frisklivssentralens tilbud. Frisklivssentralen kan bidra 
til å nå målet om å redusere for tidlig død på grunn av livsstilsrelaterte sykdommer. 
 
Frisklivssentralene gir tilbud til personer som har behov for hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk 
aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen kan i tillegg omfatte andre tilbud som kommunen har 
behov for. I Frisklivssentralen benyttes en salutogen 2 tilnærming der fokuset rettes mot faktorer som 
fremmer helse og mestring, og mot individuelle mestringsressurser. Det er individet selv som er den 
aktive, og som eier endringsprosessene. Målet er å styrke deltakeren som aktør i eget liv, gjennom å 
bidra til økt tillit til egen mestring, fremme indre motivasjon gjennom kompetanse, tilhørighet og 
autonomi, bedre funksjonsevne og bedre fysisk og psykisk helse (21-23). I dette perspektivet ligger det å 
se hele mennesket og ulike livsområder i en sammenheng.  
 
Frisklivssentralen kan være et egnet tilbud for eksempel til personer som står i fare for å falle ut av 
arbeidslivet på grunn av muskel- og skjelettsykdom eller psykiske plager, personer som har økt risiko for 
å utvikle type 2-diabetes, eller personer som har utfordringer knyttet til overvekt. Frisklivssentralen kan 
benyttes som en tidlig innsats for å forebygge sykdom og kan være et tilbud til personer i et behandlings- 
eller rehabiliteringsforløp. 
 

3.2 Samhandlingsreformen og helse- og omsorgstjenesteloven 

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (24) 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. 

 
Helse- og omsorgstjenesteloven (25) § 3-2 omhandler kommunens plikt til å tilby helsefremmende og 
forebyggende tjenester. I forarbeidene til Helse- og omsorgstjenesteloven nevnes det at helse- og 
omsorgstjenesten og helsepersonell står i en særlig god posisjon til å identifisere personer med 
levevaner som gir økt risiko for å utvikle sykdom. Videre beskrives det at kommunene må iverksette 
tiltak på riktig tidspunkt i utviklingsforløpet til en sykdom eller lidelse alt etter hva som er effektivt med 
hensyn til helseutfall og for å spare lidelser. En god praksis er at kommunene driver helse- og 
omsorgstjenestene sine på en slik måte at det sikrer flest mulig leveår med god helse for den enkelte. 
Det vil si at dersom det ikke blir iverksatt nødvendige tiltak for å forebygge eller begrense 
sykdomsutviklingen, der dette er mest effektivt, kan det regnes som uforsvarlig. 

 

                                            
2 Salutogenese er læren om det som fremmer positive helse 

Lov%20om%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
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Helse- og omsorgstjenesteloven (25) § 3-3 pålegger helsepersonell å bidra i det tverrsektorielle 
folkehelsearbeidet (følger også av folkehelseloven (12) § 5b). Helse- og omsorgstjenesten er en viktig 
bidragsyter i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet, og tjenestens kompetanse er nødvendig i 
folkehelsearbeidet. Dette omfatter blant annet kunnskap om årsakssammenhenger mellom 
påvirkningsfaktorer og helseutfall, men også erfaringsbasert kunnskap i møte med brukere av tjenesten. 
Videre vil det ofte være naturlig at noe av gjennomføringen av de tverrsektorielle folkehelsetiltakene 
administreres av helsetjenesten. Frisklivssentralen kan bidra til å oppfylle lovkrav om å iverksette 
nødvendige folkehelsetiltak når det gjelder fysisk aktivitet, kosthold, tobakksbruk og eventuelt 
alkoholvaner (jf. folkehelseloven (12) § 7). 
 
Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015 (20) omtaler økningen i kommunenes frie inntekter til 
styrking av det forebyggende helsearbeidet og statlige tilskuddsmidler som en stimulering til 
kommunene for å etablere tilbud til personer med økt risiko for å utvikle sykdom knyttet til levevaner og 
psykiske lidelser. 

3.3 Helseutfordringer og risikofaktorer  

Ikke-smittsomme sykdommer 
Sykdomsgruppene kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer og kroniske luftveissykdommer er til 
sammen årsak til langt over halvparten av for tidlige dødsfall (dødsfall før 75 års alder) i Norge (64 
prosent blant menn og 70 prosent blant kvinner i 2009) (26). Andelen forventes å øke med 15 prosent på 
verdensbasis innen 2025 (27).  Verdens Helseorganisasjon (WHO) har påpekt at de fire viktigste 
underliggende risikofaktorene er usunt kosthold, fysisk inaktivitet, tobakk og alkohol. Endring av 
levevaner knyttet til disse risikofaktorene er estimert til å kunne redusere for tidlig død med 80 prosent 
når det gjelder hjerte-/karsykdommer og type 2-diabetes og 30–50 prosent når det gjelder kreft.  
 
Demografi 
Antall personer over 67 år i Norge kommer til å øke fra 0,6 millioner i 2009 til 1,5 millioner i 2060 (28). 
Dette betyr at vi får en økt andel som lever med kroniske sykdommer. 
 
Diabetes 
Tall fra Reseptregisteret viser at cirka 135 000 personer under 80 år brukte medisiner mot diabetes (type 
1 og type 2-diabetes) i 2011, enten insulin, tabletter eller andre legemidler. Man antar at 350 000 har en 
kjent eller ukjent type 2-diabetes, og antallet er stigende. 
 
Overvekt og fedme 
Én av fem voksne har fedme (KMI 30 eller mer) (4).  17 prosent av guttene og 22 prosent av jentene i 
tredje klasse (gjennomsnitt 8,3 år) er overvektige eller har fedme (29). Om lag halvparten av voksne 
menn på 40 og 45 år er overvektige (KMI 25–30). I tillegg har 15–18 prosent fedme (KMI på 30 eller mer). 
Andelen overvektige kvinner er noe lavere (4). 
 
Tobakk 
Hvert år dør 5 100 personer i Norge på grunn av røyking (26). I 2012 var det 16 prosent i alderen 16–74 
år som røykte daglig. Ni prosent brukte snus daglig (30). Blant unge menn (1624 år) snuste 25 prosent 
daglig og 11 prosent av og til. Blant unge kvinner snuste 14 prosent daglig og åtte prosent av og til (30). 

 
Fysisk inaktivitet  
De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet er minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet med moderat 
intensitet for voksne og eldre, og minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet for 
barn og unge. Fysisk aktivitet registrert objektivt med aktivitetsmålere viser at omlag 90 prosent av 
landets 6-åringer oppfyller anbefalingene, mens kun 50 prosent av 15-åringene oppfyller anbefalingene 
(31). 22 prosent av norske kvinner og 18 prosent av mennene oppfyller anbefalingene om minst 30 
minutters daglig aktivitet. Aktivitetsnivået holder seg stabilt i aldersgruppen 20–69 år, men synker 
deretter. I aldersgruppen over 70 år oppfyller 11 prosent av kvinnene og 17 prosent av mennene 
anbefalingene (32). 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html


 15 

 
Stillesitting eller fysisk inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for uhelse. Lengre tidsperioder av 
inaktivitet og/eller stillesitting, uavhengig av annen fysisk aktivitet utgjør en klar risiko for sykdom og 
tidlig død (33). Objektivt målt inaktivitet viser at voksne i gjennomsnitt bruker 62 prosent av dagen til 
stillesitting eller fysisk inaktivitet (32). Gutter i 10. klasse brukte i 2005 over 30 timer i uken på PC (34). 
 
Kosthold  
En stor andel av befolkningen følger ikke kostrådene. Bare 15 prosent av den voksne befolkningen får i 
seg den anbefalte mengden med grønnsaker, vel 20 prosent spiser anbefalt mengde fet fisk, og 25 
prosent får i seg anbefalt mengde fullkorn (35). Sukkerinntaket er fremdeles høyt. Det drikkes i 
gjennomsnitt 60 liter sukret brus årlig, og forbruket av godteri har økt fra 4 til 14 kilo på 50 år (36). I 2011 
var fettinnholdet i kosten 36 energiprosent og innholdet av av mettede fettsyrer 16 energiprosent. 
Innholdet av mettet fett har økt siden år 2000 og er nå vesentlig høyere enn det anbefalte nivået på 10 
energiprosent (36). Meierie- og kjøttprodukter er de største kildene til mettet fett. Saltinntaket er anslått 
til ca 10 gram per dag og det anbefales en halvering av inntaket. 
 
Alkohol 
I 2011 kjøpte hver nordmann over 15 år i gjennomsnitt 6,6 liter ren alkohol (37). Det har siden 1990 vært 
en betydelig økning i det totale alkoholkonsumet i Norge, fra et gjennomsnitt på 4,90 liter ren alkohol 
per voksen innbygger i 1991 til 6,62 liter i 2011, dvs en økning på 35 prosent.  I tillegg til det registrerte 
alkoholkonsumet, kommer også alkohol som er anskaffet gjennom taxfree handel og turistimport, 
innsmuglet eller hjemmelaget. Dette forbruket er estimert til å være ca. 1,5 liter alkohol per innbygger 
per år. Konsum av alkohol utgjør en betydelig risiko for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer som 
hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes (26).  
 
Psykisk helse 
I Norge står 250 000 mennesker utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser (13). Bare én av fire 
som har depresjon, mottar behandling for dette. Færre enn 10 prosent av de med angst og depresjon får 
tilbud om behandling gjennom spesialisthelsetjenesten. Uførepensjon for psykiske lidelser innvilges ved 
yngre alder enn for somatiske sykdommer, og psykiske lidelser medfører derfor flere tapte arbeidsår enn 
alle andre sykdommer (38). 
 
Søvnvansker 
Søvnvansker som insomni,3 er av de vanligste helseplagene i befolkningen, og man regner med at rundt 
en tredjedel av voksne sliter med søvnen ukentlig (39). Søvnvansker er også et debutsymptom ved de 
fleste psykiske lidelser. I Norge har vi nå data som viser at insomni er en like sterk risikofaktor for å bli 
uføretrygdet som depresjon (40). Det antas at omkring 85 prosent av dem som lider av søvnvansker 
forblir ubehandlet for denne tilstanden.   
 

3.4 Sosiale helseforskjeller 

Helseundersøkelser har vist at andelen av dem som rapporterer om god helse, øker med høyere 
utdanning og inntekt. Dette gjelder både for somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Hjerte- og 
lungesykdommer og type 2-diabetes har høyere forekomst blant dem med lavere sosioøkonomisk status 
(19). Faktorer som røyking, fysisk aktivitet, kostvaner, alkoholforbruk, overvekt og fedme er sosialt skjevt 
fordelt, og dette har stor betydning for sosial ulikhet når det gjelder helse. I Norge er det tre ganger så 
mange som røyker blant de som bare har grunnskoleutdanning som blant de med universitets- eller 
høgskoleutdanning (41). På landsbasis tilfredsstiller 25 prosent av alle med høyere utdanning 
anbefalingene for fysisk aktivitet, mens bare 16 prosent av dem med grunnskoleutdanning gjør det (32). 
Inntaket av kornvarer, grønnsaker, frukt/bær er høyere blant de med lang utdanning enn kort utdanning, 
mens det er motsatt for saft og brus (42). Helse varierer etter kjente sosioøkonomiske faktorer som 

                                            
3 Insomni er definert som en subjektiv opplevelse av å ha problemer med innsoving, for tidlig oppvåkning om morgenen og/eller dårlig 
søvnkvalitet.) Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen i befolkningen 
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utdanning, sysselsetting, økonomi, boligstatus og sosial kontakt. Angst, depresjon og psykiske plager er 
hyppigst hos dem med lav utdanning (19). Tilknytning til arbeidslivet har betydning for helse. De som har 
arbeid, har bedre helseutvikling enn de som står utenfor arbeidslivet (19). 
 

3.5 Innvandrerhelse 

Dagens kunnskap om innvandrergruppenes fysiske og psykiske helse er fragmentert og mangelfull. 
Innvandrere er en heterogen gruppe, og det er store forskjeller i deres fysiske og psykiske helse, og 
helseatferd. Dette gjelder både blant innvandrere fra forskjellige land og innenfor det samme land.  
 
En undersøkelse fra 2005/2006 om helse og levekår blant 10 grupper av innvandrere med minimum to 
års botid i Norge i alderen 16 – 70 år, viste at det er økt hyppighet av type 2 diabetes og forekomst av 
psykiske lidelser blant de undersøkte gruppene (43).  Folkehelseinstituttet har avdekket høyere 
forekomst av diabetes blant enkelte innvandrergrupper enn blant den øvrige befolkningen. Innvandrere 
fra det indiske subkontinentet hadde den høyeste forekomsten av diabetes type 2 (44). Tilnærmet 
90 prosent av pakistanske kvinner i Oslo har forhøyet risiko for å utvikle diabetes (45). 
Gjennomsnittsalderen for noen innvandrergrupper som lider av type 2 diabetes ser ut til å være lavere 
sammenlignet med den øvrige norske befolkningen (46;47). 
 
I enkelte innvandrergrupper er det betydelige kjønnsforskjeller, og mange innvandrerkvinner vurderer 
sin helse mindre positivt enn menn. 
 

 
 
Det er omlag 655 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i Norge 
med to innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse gruppene 13,1 prosent av befolkningen (43).  
 

 
 

3.6 Sykefravær og trygd 

Sykefraværet i Norge var på 6,6 prosent i 2012 (48). Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de 
vanligste årsakene til trygdeytelser (19). Ved muskel- og skjelettlidelser kan fysisk aktivitet i stor grad ha 
en forebyggende og behandlende effekt (2).  Når det gjelder psykiske lidelser er det dokumentert at 
fysisk aktivitet både har en forebyggende og behandlende effekt ved mild til moderat depresjon (7). 
 

3.7 Dokumenterte effekter av tiltak ved frisklivssentraler 

3.7.1 Målgrupper og organisering 

Evalueringer av Grønn resept viser at leger etterlyser tilbud de kan henvise pasienter til (49). Evaluering 
av frisklivssentraler i Buskerud og Nordland har vist at dette er tilbud som rekrutterer personer med lav 
utdanning (50;51). Evalueringer fra fem fylker viste at frisklivssentraler treffer deltakerne med et godt 
tilpasset tilbud. Rutinene for å henvise deltakere er enkle og administrere. Legene som henviser, mener 
at dette er gode tiltak for å nå dem som ikke kommer i gang med fysisk aktivitet på egen hånd (52). 
 
En kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert 
tilgjengelig forskning om effekt av tiltak på 10-14 uker for å støtte endring av levevaner hos personer 
med økt risiko for, eller etablert sykdom eller lidelse (54). Tiltakene ble sammenlignet med kun 
rådgivning eller ingen behandling. Rapporten viser at oppfølging av fysisk aktivitet, sammenlignet med 
kun rådgivning om fysisk aktivitet, trolig bidrar til å øke fysisk aktivitet i tiltaksperioden, og i inntil tre 
måneder etter avsluttet oppfølging. For røykesluttiltak fant man blant annet at selvhjelpsmateriell og 
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oppfølging kan øke avholdenhet fra røyking. Det var manglende dokumentasjon med tilstrekkelig høy 
kvalitet for tiltak rettet mot kosthold og ingen studier som møtte inklusjonskriteriene for tiltak rettet mot 
risikobruk av alkohol. Rapporten peker på behov for standardisering av utfallsmål og metoder, samt 
måling av langtidseffekter.  

3.7.2 Fysiologiske effekter og livskvalitet 

En randomisert, kontrollert studie fra et oppfølgingstilbud i Sverige viste signifikante effekter på 
kondisjon, midjemål, blodtrykk og helserelatert livskvalitet etter tre måneder med strukturert, 
gruppebasert trening og kostholdsveiledning. Deltakerne ble fulgt i tre år med suksessivt avtakende 
oppfølging (53).  

3.7.3 Fysisk aktivitet og fysisk form 

En kunnskapsoppsummering fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU konkluderer med at 
«trening på resept» har effekt i form av økt aktivitetsnivå og økt fysisk form på kort og mellomlang sikt, 
men at vi vet lite om effekter på lang sikt. Det er behov for å finne ut mer om hvem som benytter 
tilbudene, samt hvilken effekt det har på evnen til mestring og deltakelse i arbeidslivet eller samfunnet 
for øvrig (54). 
 
En studie fra frisklivssentralene i Nordland og Buskerud viste at henvisning til oppfølging på 
frisklivssentralen kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse. Halvparten av 
deltakerne opprettholdt en framgang også ett år etter oppfølgingen (55).  Svensker og dansker har 
forsket på fysisk aktivitet på resept og kommet fram til at tilbudet hever det fysiske aktivitetsnivået, og at 
det er mer effektivt enn muntlig rådgivning (56). 

3.7.4 Kosthold 

En studie av effekten av Bra mat for bedre helse- kurs ved frisklivssentraler i fire fylker har vist at 
deltakere ved kurset fikk økt kunnskap om kosthold, økt motivasjon til å endre kostvaner og gjorde noen 
positive endringer med hensyn til fettinntak (57). 

3.7.5 Røykeslutt 

Med strukturert veiledning og medikamentell støtte kan opptil 40 prosent lykkes med røykeslutt på ett 
gitt forsøk (58). Det å slutte å røyke gir rask redusert risiko for sykdomsutvikling. Den som slutter før 40 
års alder har ikke økt risiko for tidlig død (59). 
 

3.7.6 Kurs i mestring av depresjon (KiD) 

Flere studier har vist at kurs i mestring av depresjon reduserer depressive symptomer hos både ungdom 
og voksne. I følge en metaanalyse fra 2009 har personene som deltar på kurs, 38 prosent mindre 
sannsynlighet for å utvikle alvorlig depresjon sammenlignet med dem som ikke deltar på kurs (60;61). 
Kurset er evaluert og prøvd ut i Norge med god effekt (62), og anbefales av Folkehelseinstituttet som et 
av de viktigste forebyggende tiltakene ved depresjon (63). 
 

3.8 Samfunnsøkonomiske gevinster 

3.8.1 Samfunnsøkonomiske kostnader ved risikorelatert atferd og innsparing ved positiv endring 

Sykdommer knyttet til helseatferd medfører både direkte og indirekte et betydelig velferdstap gjennom 
tap av leveår og livskvalitet, tap av arbeidskraft og store kostnader til behandling i helsevesenet (13). Det 
finnes ikke noe eksakt mål for hva et vunnet leveår med god livskvalitet eller et såkalt kvalitetsjustert 
leveår (QALYs – Quality Adjusted Life Years) er verdt, og et QALY trenger ikke gis en økonomisk verdi for 
at det skal kunne anvendes i analyser, men Helsedirektoratet anslår at 500 000 kr kan anvendes som 
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verdien av å vinne et QALY i analyser av folkehelsetiltak (64).   

 
Det er beregnet at en fysisk inaktiv 55-åring som øker aktivitetsnivået slik at han tilfredsstiller 
anbefalingene om 30 minutter moderat fysisk aktivitet per dag, vil vinne ca. 4 QALY (65).  
 
For en person som er fysisk inaktiv, røyker og er overvektig kan man forvente et tap på 15–25 leveår med 
god livskvalitet (13). Ved å fremme fysisk aktivitet og forebygge røyking og overvekt vil et økonomisk 
anslag på velferdsgevinsten være på 7,5–12,5 mill. kr for hver person som unngår dette. I tillegg kommer 
sparte kostnader for helsevesenet, produksjonsgevinster ved lavere sykefravær og uføretrygding. 
 
Danske rapporter viser at dersom fysisk inaktive blir moderat fysisk aktive, vil det årlig kunne medføre: 

 2,6 millioner færre henvendelser til allmennpraksis (66) 

 Ca. 100 000 færre sykehusinnleggelser (67) 

 3,1 millioner færre fraværsdager fra arbeid (66) 

 Ca. 1266 færre tilfeller av førtidspensjon (67) 
 
For tobakk viser tilsvarende rapporter fra Danmark at røykere og eks-røykere har 2,7 mill. ekstra 
henvendelser til allmennleger per år; 1,3 mill. for menn og 1,4 mill. for kvinner. Røykere og eks-røykere 
har også 150 000 ekstra innleggelser per år, 100 000 for menn og 50 000 for kvinner. I arbeidslivet 
medfører røyking mer enn 2,5 mill. fraværsdager. Kostnadene for helsevesenet er beregnet til et årlig 
netto merforbruk på ca. 3,5 milliarder kroner. I tillegg medfører røyking et tap for samfunnet på grunn av 
måten det påvirker sykefravær, førtidspensjon og for tidlig død på (67). 
 
Forskning anslår at en daglig reduksjon på 3 gram salt, årlig vil resultere i 60 000 – 120 000 færre tilfeller 
av koronar hjertesykdom og 32 000 – 66 000 færre tilfeller av hjerneslag i USA. Reduksjonen i hjerte- og 
karsykdommer ved en saltreduksjon er på samme nivå som det man kan forvente ved røykeslutt, 
forebygging av fedme og reduksjon i plasmakolesterol. Reduksjonen på 3 gram salt per dag vil også spare 
194 000 – 392 000 kvalitetsjusterte leveår (QALY) (68;69). 
 

3.8.2 Effekt og kostnad av individrettet oppfølging for å endre atferd 

I Sverige er kostnaden per vunnet leveår for rådgivning til den som ønsker å slutte å røyke beregnet til 
mellom 3 000 og 10 0000 svenske kroner (58). 
 
En studie fra Sverige viste at oppfølging av fysisk aktivitet og kosthold over tre år ga flere kvalitetsjusterte 
leveår (QALYs) og færre besøk hos fastlegen. Tilbudet ga en netto innsparing på 47 dollar per deltaker i 
intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen, som kun fikk skriftlig og muntlig rådgivning 
(53).  
 
Intervensjonsstudier fra Kina (70), Finland (71) og USA (72), har alle vist at oppfølging av kosthold og 
fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av type 2-diabetes hos risikoindivider (73).  Kost- og 
mosjonsendringer kan være like effektiv behandling som insulin hos type 2-diabetikere (74), og det er 
bevist at livsstilsintervensjon kan være billigere enn medikamentell behandling (75). Flere enkeltstudier 
viser det samme, det vil si at målrettet kostveiledning av kvalifisert klinisk ernæringsfaglig personell til 
høyrisikogrupper (personer med høyt kolesterol, glukoseintoleranse) er mer kostnadseffektivt enn 
medikamenter (53;76;77).  
 
Medikamenter mot hjerte- og karsykdom utgjør den største gruppen av legemidler på blå resept. Den 
medikamentelle behandlingen er estimert til å koste dobbelt så mye som kostholdsrådgivning gitt av 
klinisk ernæringsfysiolog det første året og ni ganger så mye de påfølgende årene hvis man skal oppnå 
den samme reduksjonen i kolesterolnivå (24).   
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Frisklivssentralen er en helse- og omsorgstjeneste, hvor flere av tilbudene er å anse som helsehjelp, og 
virksomheten skal følge lover og forskrifter som angår kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Kommunen har ansvar for at de tjenestene som tilbys ved frisklivssentralen, er faglig forsvarlige, jf. helse- 
og omsorgstjenesteloven (1) § 4-1 og helsepersonelloven (78) §§ 4 og 16. 

 
Alt personell som utfører helsehjelp på en frisklivssentral, er omfattet av helsepersonelloven (78). 
Helsepersonelloven § 3 tredje ledd sier: ”Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, 
diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.” 
Helsepersonells dokumentasjonsplikt er regulert i helsepersonellovens kapittel 8, jf. forskrift om 
pasientjournal (79). Helsepersonelloven (78) § 39 pålegger den som yter helsehjelp, å nedtegne, 
registrere og oppbevare opplysninger som nevnt i § 40, i en journal for den enkelte pasienten. 
Oppbevaring og arkivering skal skje i tråd med gjeldende Norsk Arkivstandard (p.t. Noark 5 (80)). 

  
Frisklivssentralen skal ha rutiner for gjennomføring av helsesamtaler, forskriftsmessig oppbevaring av 
personopplysninger og rapportering til henvisende instans. Personopplysninger og journaler må 
oppbevares på en betryggende måte, og i samsvar med reglene for taushetsplikt, jf. helsepersonelloven 
(78). 
 
Kommunene har ingen lovmessig plikt til å opprette frisklivssentraler. Men der det gjøres vil det være 
forankret i helse- og omsorgstjenesteloven (1) § 3-3 om kommunens plikt til å fremme helse og søke å 
forebygge sykdom, skade og sosiale problemer, ved å yte helse- og omsorgstjenester. Frisklivssentralen 
vil således ikke være et tilbud som kommunen plikter å tilby sine innbyggere. Pasient- og 
brukerrettighetsloven (81) § 2-1a som omhandler pasienters og brukeres rett til nødvendig hjelp, vil 
således ikke gi en pasient eller bruker noen rett til behandling på en frislivssentral. 
 

4.1 Kvalitetssikring 

Faglig forsvarlighet innebærer at kommunen må sikre at frisklivssentralen har forsvarlige driftsvilkår. 
Både kvalitative og kvantitative krav til organisering og drift skal ivaretas. Frisklivssentralen skal forholde 
seg til kommunens kvalitetssikringssystem. Dette innebærer blant annet å utarbeide rutiner for 
internkontroll, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (82) (prosedyrer, tilstrekkelig 
bemanning/utstyr, opplæring/kompetansetiltak, journalføringsplikt, dokumentasjonsarbeid og 
risikoanalyser). Det bør i tillegg sikres nødvendig tverrfaglig kompetanse, jf. punkt 4.3 nedenfor. 
 
 
 
 

4.2 Forebyggende tiltak i nasjonale faglige retningslinjer og veiledere for helsetjenesten  

Det er gitt ut flere nasjonale faglige retningslinjer for helsepersonell som omfatter tiltak for forebygging 
av sykdom og lidelser gjennom endring av levevaner. Frisklivssentralen skal følge aktuelle faglige 
retningslinjer og kan ivareta flere av de anbefalte forebyggende tiltakene i følgende retningslinjer og 
veiledere: 

 Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos 
voksne (4) 

 Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos 
barn og unge (5) 

 Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (6) 

 Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og 
spesialisthelsetjenesten (7) 

Internkontrollforskriften: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten har som formål å 
bidra til faglig forsvarlige tjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir 
utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-fullversjon/Sider/default.aspx%20%20http:/helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-fullversjon/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-retningslinjer-for-diagnostisering-og-behandling-av-voksne-med-depresjon-i-primer--og-spesialisthelsetjenesten/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-retningslinjer-for-diagnostisering-og-behandling-av-voksne-med-depresjon-i-primer--og-spesialisthelsetjenesten/Sider/default.aspx
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 Nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer (8) 

 Nasjonal faglig retningslinje - diabetes (9) 

 Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av 
personer med kols (10) 

 Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (83) 

 Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (3) 

 Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling (2) 
  

4.3 Kompetanse 

 
I ht. helsepersonelloven (78) § 4 skal helsepersonell ved frisklivssentralen utføre arbeidet i samsvar med 
de kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Alt personell skal innrette seg etter de faglige 
kvalifikasjonene de har, og skal innhente bistand, samt samarbeide med andre tjenester eller anbefale 
deltakerne å ta kontakt med kvalifisert personell der dette er nødvendig og mulig. Frisklivssentralen bør 
ha kompetanse innen levevaneområdene. Det anbefales at frisklivssentraler knytter til seg personer med 
høgskole-/universitetsutdanning innen helsefag, fysisk aktivitet, og ernæring, samt personer med 
kompetanse i tobakksavvenning. Frisklivssentralen skal i hovedsak ikke utføre individuell medisinsk 
behandling eller rehabilitering knyttet til diagnose, men lede videre til kvalifisert helsepersonell ved 
behov for dette. Individuell kostholdsveiledning knyttet til medisinsk behandling bør gis av klinisk 
ernæringsfysiolog. 
 
Samarbeid om kompetanse bør formaliseres gjennom samarbeidsavtaler mellom helseforetak og 
kommunen. 
 
Veiledere ved frisklivssentralen bør ha kunnskap om metoder med dokumentert effekt når det gjelder 
endring av levevaner. Kompetanse om samtalemetodikk som motiverende samtale, kollegabasert 
veiledning samt fordypningskurs og videreutdanning anbefales. 
 
Arbeidet ved frisklivssentralen bør preges av tverrfaglig samarbeid mellom personer med ulik 
kompetanse innen de aktuelle levevaneområdene. Frisklivssentralen bør i tillegg ha kunnskap om 
folkehelsearbeid, sosiale ulikheter innen helse, salutogenese, gruppeprosesser og gruppeledelse, psykisk 
helse og hvilken rolle psykisk helse spiller i endring av vaner, arbeidsrettet oppfølging, rusforebygging, 
flerkulturell forståelse, brukermedvirkning og tilrettelegging for målgruppene. I tillegg er det viktig å dra 
nytte av kompetansen brukerne sitter inne med. Begge parter lærer noe i møtet mellom 
brukerkompetanse og fagkompetanse. 

 

4.4 Journalføring  

Helsepersonells plikt til å nedtegne og dokumentere hva de gjør, dokumentasjonsplikten, er regulert i 
helsepersonelloven (78) kapittel 8. Utdypende bestemmelser er gitt i forskrift om pasientjournal (79).  

 
Bestemmelsene i helsepersonelloven retter seg mot helsepersonell og virksomheter (herunder 
kommuner) som yter helsehjelp. Alle virksomheter som yter helsehjelp, har også en selvstendig plikt til å 
opprette journalsystem etter pasientjournalforskriften (79) § 4. Helsepersonell har plikt til å nedtegne 
eller registrere opplysninger i en journal for den enkelte tjenestemottakeren, jf. helsepersonelloven (78) 
§ 39 første ledd, første punktum. Plikten gjelder for personell som yter selvstendig hjelp. Etter helse- og 
omsorgstjenesteloven (1) § 2-1 er helsepersonelloven i utgangspunktet gjort gjeldende for alt personell 
som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Journalføringsplikten gjelder for den helsehjelpen som ytes ved frisklivssentralen, uavhengig om det er 
helsepersonell eller ikke-helsepersonell som gir denne hjelpen. Det avgjørende er at hjelpen som gis, 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-individuell-primerforebygging-av-hjerte-og-karsykdommer/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-diabetes/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols/Documents/IS-2029Revidert.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols/Documents/IS-2029Revidert.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet/Publikasjoner/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/kosthandboken/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/Publikasjoner/aktivitetshaandboka.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
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anses som helsehjelp. Dette avgrenses mot aktiviteter som ikke har et forebyggende, diagnostisk, 
behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende formål. Aktiviteter eller tiltak som i utgangspunktet 
ikke regnes som helsehjelp, kan likevel journalføres dersom de utføres som et ledd i helsehjelpen, eller 
har en klar effekt eller påvirkning på helsetilstanden. Det betyr at det som journalføres, må være 
relevant for ett av de ovennevnte formålene. Journalføringen skal ikke omfatte mer informasjon enn det 
som er nødvendig for å dokumentere helsehjelpen, i henhold til journalforskriften (79) § 40 samt 
journalforskriften §§ 7 og 8. 

4.4.1 Rapportering/epikrise 

St. meld. Nr. 47 (2008-2009) Samhandliningsreformen peker på behov for styrket samhandling mellom 
tjenester for å oppnå en enhetlig og god oppfølging av det enkelte individ. Når deltakere er henvist til 
frisklivssentralen er det ønskelig at man deler relevant informasjon med henvisende instans etter 
samtykke fra deltaker og innenfor rammer for taushetsplikten jf. helsepersonelloven (78). Det er 
hensiktsmessig å sende rapport til henvisende instans og deltakerens fastlege når reseptperioden er 
over, eller dersom deltakeren frafaller tilbudet. Rapportene fra sentralene er nyttige, for eksempel når 
man skal vurdere den videre oppfølgingen. 
 

4.4.2 Elektronisk kommunikasjon og journalføring 

Det finnes flere typer elektroniske systemer. Det er opp til hver enkelt kommune å velge hvilket system 
og hvilke løsninger som dekker det faglige behovet deres. Systemet som velges for frisklivssentralen, må 
tilfredsstille Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) (84). Den 
elektroniske kommunikasjonen med deltakerne må følge Normen og journalføringsplikten. 
 
Annen elektronisk kommunikasjon skal følge Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og 
sosialsektoren (85).  
 
Det følger av journalforskriften (79) § 4 at en virksomhet som yter helsehjelp, plikter å opprette et 
journalsystem. Dette innebærer at en aktør som yter en helsetjeneste på frisklivssentralen, for eksempel 
en fysioterapeut, plikter å opprette en journal på pasienten i sitt eget journalsystem. Aktører som ikke er 
underlagt kommunens instruksjonsmyndighet, må ha et eget journalsystem og journalføre 
opplysningene i henhold til helsepersonelloven (78) §§ 39 og 40.  

4.5 Forsikring 

Når det gjelder autorisert helsepersonell, dekkes eventuelle krav som oppstår på grunn av 
feilbehandling, av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Krav som fremsettes på grunn av handlinger 
utført av ikke-autorisert helsepersonell, faller ikke inn under NPE-ordningenDersom ikke-autorisert 
personell yter helsehjelp på vegne av autorisert helsepersonell, vil dette kunne omfattes av 
pasientskadeloven (86), jf. loven § 1 første ledd bokstav c.Frisklivssentralen som enhet vil som sådan ikke 
falle inn under NPE.  Kommunen må foreta en risikovurdering og selv vurdere om de ønsker å tegne en 
forsikring utover NPE-ordningen. 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-053.html
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5 Etab le r ing  og  o rgan ise r ing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

5.1 Frisklivssentralens rolle 

Levevaner er et sentralt tema i det brede folkehelsearbeidet.  Å fremme helse og forebygge sykdom 
knyttet til levevaner krever samhandling og bred innsats fra offentlige, private og kommunale aktører i 
og utenfor helsesektoren. Frisklivssentralen er en måte å organisere en helse- og omsorgstjeneste, der 
målet er å bidra til å styrke broen  mellom helsetjenesten og det brede folkehelsearbeidet.  
Frisklivssentralen er en samarbeidspartner i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen 
og  skal samarbeide med relevante aktører i frivillig, privat og offentlig sektor. 
 
Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til å starte en endringsprosess , og mestre nye levevaner ved hjelp 
av helsesamtale, tilbud om fysisk aktivitet, tilbud om hjelp til kostholdsendring samt tilbud om snus- og 
røykeslutt. Tilbudet ved frisklivssentralen er utviklet for å styrke individets motivasjon til endring. 
Gjennom å styrke positive helsefaktorer bidrar frisklivssentralen til å øke individets mestringsfølelse, 
kapasitet og funksjon, slik at flere kan oppnå bedre helseatferd. 

 

5.2 Målgruppe 

Tilbudet ved frisklivssentralen retter seg primært mot personer som har økt risiko for eller allerede har 
utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor  levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og 
tobakk. Frisklivssentralen kan omfatte tilbud til alle aldersgrupper. Frisklivssentralens tilbud kan 
videreutvikles og omfatte tilbud til for eksempel personer med utfordringer knyttet til psykisk helse, 
risikofylt alkoholforbruk, og lærings- og mestringstilbud til vanlige kronikergrupper.Tilbudet skal være 
lett tilgjengelig for personer i målgruppen, med så få barrierer som mulig når det gjelder å komme i 
kontakt med  frisklivssentralen. Personer kan henvende seg til frisklivssentralen med og uten henvisning.    
 

5.3 Forankring  

Etablering av frisklivssentral må baseres på en grundig kommunal utredning og saksbehandling og 
forankres i kommunalt budsjett. Frisklivssentralen vil styrke kommunens forebyggende helsetjeneste og 
bidra til å ivareta kommunens økte ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid.  Beslutningen 
om å etablere en frisklivssentral baseres på kommunens oversikt over helsetilstanden i befolkningen, 
eksisterende tilbud og utfordringer. Utredningen må klargjøre intensjonen med etableringen, 
ressurstilgangen og rammebetingelser som økonomi, stillingsstørrelser og lokaler. Det anbefales å 
behandle tiltaket politisk og arbeide for at frisklivssentralen forankres i planer og budsjett som en fast 
del av kommunens forebyggende helsetjeneste, gjerne i samarbeid med andre kommuner der dette er 
naturlig. 
 

5.4 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Statistikk for helsetilstanden vil være nyttig når man skal utrede behovet for å etablere en 
frisklivssentral. Kommunen skal iht. § 5 i folkehelseloven (12) til enhver tid ha oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. 
Folkehelseinstituttet har utarbeidet verktøy, folkehelseprofil og Kommunehelsa statistikkbank, som 
bidrar til å få oversikt over helsetilstanden i kommunen. Noen fylker har utarbeidet egne 
fylkesundersøkelser og oversikter.  

 

5.5 Organisering 

Frisklivssentralen bør inngå som en del av kommunens forebyggende helsetjeneste i tråd med Helse- og 
omsorgstjenestelovens formål og virkeområde, jf. § 1-1: ”..forebygge, behandle og tilrettelegge for 
mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne» (25).     
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
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Frisklivssentralens kjernetilbud bør være et strukturert veilednings- og oppfølgingstilbud innen 
områdene fysisk aktivitet, kostholdsendring og snus- og røykeslutt, enten i egen regi eller i samarbeid 
med andre aktører eller nabokommuner. Tilbud ut over kjernetilbudet vurderes ut i fra lokale behov og 
ressurser. 
 
Gjennomsnittlig ansatte pr frisklivssentral var i 2011 0,75. Om lag 50 prosent av sentralene hadde mindre 
enn 1,0 stilling (87).  Små stillingsressurser gjør det vanskelig å dekke et faglig forsvarlig kjernetilbud.  

5.6 Økonomi 

Drift av frisklivssentralen må i hovedsak finansieres over kommunalt budsjett. Tilskudd over 
statsbudsjettet til etablering og videreutvikling av frisklivssentraler forvaltes av Fylkesmannen. 
Enkeltkommuner og kommuner med interkommunalt samarbeid kan søke om tilskudd over tre år med 
forbehold om tildeling over statsbudsjettet. Tilskuddet kunngjøres på Helsedirektoratets nettsider og 
gjennom Fylkesmannen. Enkelte fylkesmenn og fylkeskommuner har egne stimuleringstilskudd til 
frisklivssentraler.  
 
Regler for å kreve egenbetaling fra deltakere ved frisklivssentralen følger av § 11-2 i Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester (1). Kommunen kan kun kreve egenbetaling for lovpålagte tjenester når dette 
følger av lov eller forskrift. Frisklivssentralen er ikke nevnt i lov eller forskrift. Ved vurderingen av om 
kommunen kan kreve egenbetaling for tjenestene ved frisklivssentralen må det blant annet vurderes om 
det er et medisinsk behov for tjenesten i forhold til den enkelte pasient/bruker. Videre vil det være 
relevant å vurdere om tjenestene fra frisklivssentralen kommer istedenfor tilbud fra kommunens 
”tradisjonelle” helse- og omsorgstjenester. I tilfeller hvor tilbudet fra frisklivssentralen kommer 
istedenfor annet tilbud som kommunen ellers vil være forpliktet til å tilby, er utgangspunktet at disse 
tjenestene ved frisklivssentralene må karakteriseres som lovpålagte i forhold til spørsmålet om 
egenbetaling. Etter dette kan individuell helsesamtale ved frisklivssentralen ansees som lovpålagt 
helsetjeneste. Denne tjenesten kan det dermed ikke kreves egenbetaling for. Temabaserte kurs og 
gruppeaktivitet som ikke har til hensikt å behandle spesifikke diagnoser ansees ikke som lovpålagte 
helsetjenester. Disse kan det tas egenbetaling for. Det anbefales at en eventuell egenbetaling holdes lav. 

5.7 Kommunens ansvar 

Kommunen har et lovhjemlet ansvar for at helsetjenestene som tilbys ved frisklivssentraler, er faglig 
forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven (1) § 4-1, forskrift om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten (82) og helsepersonelloven (78) § 16. Dersom det ikke er ansatt autorisert 
helsepersonell ved frisklivssentralen, må autorisert helsepersonell med minimum tre års høyere 
utdanning, være faglig ansvarlig for all helsehjelp som ytes ved frisklivssentralen. Dette kan for eksempel 
være kommuneoverlegen Helsepersonelloven med forskrifter kommer til anvendelse på de 
helsepersonellfaglige aktivitetene som utføres (78).  Se kapittel 4, Krav til frisklivssentralen. 
 

5.7.1 Kommunelegens rolle 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 pålegger kommunen å ha én eller flere kommuneleger. 
Kommunelegens hovedfunksjon er å være medisinsk faglig rådgiver for kommunen, jf. bestemmelsens 
andre ledd. Kommunelegen bør ha en sentral rolle når det gjelder å forankre og organisere 
frisklivssentralen som en del av helsetjenesten i kommunen. En evaluering av utviklingsprosessen bak 
frisklivssentraler har vist at det er viktig å forankre tjenesten hos kommunelegen og henvisende 
instanser (52). 
 

5.7.2 Interkommunale samarbeid 

Mange kommuner har innledet samarbeid med andre kommuner om frisklivssentral eller tilbud knyttet 
til frisklivssentralen. Interkommunalt samarbeid kan innebære å etablere en felles frisklivssentral for 

Lov%20om%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester
Lov%20om%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
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flere kommuner. Det kan også bety at kommuner inngår interkommunale samarbeidsavtaler på aktuelle 
områder. Dette kan være i form av felles tilbud til målgruppen eller kompetansehevende tiltak for 
personell i kommunene.  

5.8 Lærings- og mestringstilbud i kommunen 

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (24), Lov om folkehelsearbeid (15), Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester (25) og Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 
(2011–2015) (20) beskriver behovet for å organisere kommunale helsetilbud for å imøtekomme 
helseutfordringene framover. Lærings- og mestringstilbud i kommunen er trukket frem for å ”sikre mer 
tidlig intervensjon mot sykdomsutvikling, en bredere tilnærming til mestring av sykdom eller 
funksjonssvikt, og sikre at brukerne over tid og gjennom tettere oppfølging i nærmiljøet får mulighet til å 
tilegne seg verktøy for å håndtere hverdagen på en bedre måte” (20). 
 
Grenseflaten mellom frisklivssentraler og kommunale lærings- og mestringstilbud er overlappende.  
 
 
 
 
 
 
Det er viktig med lokal tilpasning, og etableringen av nye tilbud må sees i sammenheng med eksisterende 
tilbud. Flere kommuner har etablert «frisklivs- og mestringssenter». Kostholdskurs, 
tobakksavvenningskurs og tilbud om fysisk aktivitet ved frisklivssentralen kan inngå som del av 
kommunens lærings- og mestringstilbud. Frisklivssentralen kan tilby spesifikke lærings- og 
mestringstilbud for personer med vanlige kroniske sykdommer eller lidelser med stor utbredelse i 
befolkningen, som for eksempel diabetes og KOLS.  Det er viktig med formaliserte samarbeid om tilbud 
og kompetanseutveksling med lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten. 

5.9 Lærings- og mestringssentre (LMS) i spesialisthelsetjenesten 

I Lov om spesialisthelsetjenesten m.m (88) er opplæring av pasienter og pårørende ett av sykehusenes 
fire hovedoppgaver (89).  
 
Lærings- og mestringssentre er sykehusenes helsepedagogiske ressursmiljø. Sentrenes hovedoppgave er 
å styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørendeopplæringen. Læringstilbudene utvikles i et 
samarbeid mellom fagpersoner og brukere som deler sine erfaringer og kunnskaper.  Hovedaktiviteten 
ved Lærings- og mestringssenteret er gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende i alle aldre. 
Lærings- og mestringstjenester benytter tilnærmingen «Standard metode» (78). 
 
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) skal understøtte lærings- og 
mestringssentrene i hele landet med kompetanse på læring og mestring ved kronisk sykdom. Tjenesten 
skal gi veiledning og rådgivning innenfor eget fagområde til hele helsetjenesten, herunder 
primærhelsetjenesten. 

 
 

 

 
 
 
 

Frisklivssentraler har kompetanse og tilbud knyttet til endring av levevaner. 
Lærings- og mestringstilbud fokuserer på det å leve med varige helseforandringer. 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
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5.10 Brukermedvirkning 

 
 
Brukermedvirkning: Kan defineres som «aktiv deltagelse fra pasienter, pasientrepresentanter eller 
potensielle pasienter, i planlegging, overvåkning og utvikling av helsetilbud» (90).  
 

 
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10 (25) setter krav til kommunene om pasienters og 
brukeres innflytelse på utforming av helsetjenesten gjennom at kommunene må:  

 sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av helse- og 
omsorgstjenesten 

 sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, etablerer systemer for innhenting 
av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter 

 legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner, og med frivillige organisasjoner 
som arbeider med samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten 

 

Pasient og bruker har i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven (81), kapittel 3, rett til å medvirke 
ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i 
samarbeid med pasient og bruker. 
 
Aktiv brukermedvirkning må etableres på individ- og systemnivå. Dette må understøttes av systemer, 
rutiner og kompetanse. Det er viktig å sikre at brukere og brukerrepresentanter er med på å utrede og 
etablere frisklivssentralen. Brukermedvirkning vil bidra til økt treffsikkerhet i utformingen og 
gjennomføringen av tilbud til målgruppen. Brukermedvirkning innebærer at frisklivssentralen benytter 
deltakernes erfaringer til å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til 
god kvalitet på frisklivssentralenes tilbud, og at deltagerne får økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukere 
har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi og er et virkemiddel for å 
forbedre og kvalitetssikre tilbudene. 

 

5.11 Samarbeid 

Samarbeid, innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste, med andre aktuelle kommunale, 
fylkeskommunale og offentlige tilbud, med spesialisthelsetjenesten og med aktuelle frivillige og private 
aktører er avgjørende for en tidlig innsats.  Samarbeid krever en gjensidig forpliktelse og bør formaliseres 
gjennom skriftlige avtaler. 
 
Oversikt over noen aktuelle samarbeidsaktører for frisklivssentralen. Denne listen er ikke uttømmende. 

 
 
Samarbeidsaktører 

 
Samarbeidsområder 

 
Kommunal ledelse 

 

 Frisklivssentralen bør delta i aktuelle 
kommunale planprosesser mht. 
levevaneområdene fysisk aktivitet, 
kosthold og tobakk. 

 Informasjon knyttet til drift, tallmateriell 
og annen dokumentasjon, formidles til 
kommunens administrative ledelse og 
politikere. 

Fastlege/kommunelege  Fastleger kan henvise deltagere til 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-003.html
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frisklivsresept. 

 Ifølge fastlegeforskriften § 20 skal 
fastlegen, basert på en medisinsk 
vurdering av behov, tilby forebyggende 
tiltak (91). 

 Ansvarlig for den medisinske oppfølgingen, 
og samarbeider om oppfølging av enkelt 
brukere (jf.fastlegeforskriften § 19). 

Øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste  Henvise deltakere til frisklivsresept 

 Samarbeid om oppfølging av 
enkeltbrukere. 

 Utviklingsarbeid knyttet til forebyggende 
helsetjenester.  

Øvrig kommunal sektor  Samarbeid om tilbud for aktuelle 
målgrupper. 

NAV  Samarbeid om enkeltbrukere. 

 Henvise deltagere til frisklivsresept som 
del av oppfølgingen ved NAV 

Spesialisthelsetjenesten  Henvise deltakere til frisklivsresept 

 Samarbeidsavtaler med kommunen jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven (1) § 6-1 
og spesialisthelsetjenesteloven (88) § 2-
1e. Samarbeidsavtalen skal blant annet 
omhandle retningslinjer for gjensidig 
kunnskapsoverføring (pkt 6) og 
samarbeid om forebygging (pkt 10) 

 Frisklivssentralen som en del av et forløp 
før eller etter sykehusinnleggelse. 

Frivillig sektor   Avklare samarbeidsmuligheter og avtale 
samarbeid. 

 Samarbeid om deltagere i forkant, 
underveis og i utslusningstiltak. 

 Innvandrer- og brukerorganisasjoner kan 
brukes til å nå enkelte målgrupper, til å 
spre informasjon om frisklivstilbudet, og 
til å delta i fokusgrupper 

Privat sektor  Avklare samarbeidsmuligheter og avtale 
samarbeid. 

 Samarbeid om deltagere i forkant, 
underveis og i utslusningstiltak. 

Tannhelsetjenesten  Henvise deltakere til frisklivsresept 

 Kompetanse 

 Samarbeid om forebyggende og 
helsefremmende tiltak 

Høyskoler, universiteter og forskningsmiljø  Evaluering av tiltak 

 Kompetanse 

Fylkeskommune  Utviklingsarbeid 

 Oversiktsarbeid 

Fylkesmannen  Tilsynsansvar 

 Rådgiveransvar  

 Forvalting av tilskudd 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20120829-0842.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
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5.12 Informasjon og kommunikasjon 

Det er viktig å utarbeide en kommunikasjonsplan både i etablerings- og driftsfasen. 
Kommunikasjonsarbeidet bør rettes mot ulike målgrupper; kommunal ledelse, helsetjenesten, øvrig 
kommunal sektor, innbyggerne og andre aktuelle samarbeidspartnere. Det anbefales å informere om 
frisklivssentralen til kommunestyre, politiske utvalg, fastleger, NAV og frivillig sektor. 

 
Frisklivssentralen bør rapportere årlig til politikere og administrasjon om drift og resultater. 
Det bør være jevnlig dialog med frivillig sektor og private aktører. 

 

5.13 Fylkesmannens og fylkeskommunens rolle  

5.13.1 Fylkesmannens rolle 

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp nasjonal politikk. 
Fylkesmannen har en myndighetsrolle når det gjelder helsetilbud og fortolkning av regelverket og et 
ansvar for å følge opp det forebyggende helsearbeidet i kommunene, slik det framgår av det årlige 
embetsoppdraget. Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell er tillagt fylkesmannen. 
Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsforvaltningen for frisklivssentraler. Fylkesmannen har også ansvar 
for kompetansetiltak og annet utviklingsarbeid for frisklivssentraler. 

 

5.13.2 Fylkeskommunens rolle 

Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver for å samordne 
folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap. Fylkeskommunen er en regional 
utviklingsaktør og skal ha oversikt over helsetilstanden i fylket samt de positive og negative faktorene 
som kan virke inn på denne. Fylkeskommunen har ingen nasjonalt definert rolle overfor 
frisklivssentralene, men flere fylkeskommuner driver på eget initiativ kompetansetiltak og 
utviklingsarbeid på området. Disse fylkeskommunene bistår i så måte fylkesmannen i å oppfylle statens 
ansvar.  

 

5.13.3 Samspill mellom fylkesmann og fylkeskommune 

Samspillet mellom regionalt og lokalt nivå er beskrevet som en viktig suksessfaktor i evalueringen av den 
modellutprøvingen som foregikk i perioden 2004–2008 (52). Frisklivssentraler er en relativt ny 
helsetjeneste. For å sikre kvaliteten kan det være viktig at fylkesmannen etablerer nettverk for 
frisklivssentralene, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. 
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6 Levevaner ,  endr ing  og  mes t r i ng  
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6.1 Endring av levevaner 

 
Det kan være krevende og utfordrende å endre vaner. Mange som går i gang med store 
livsstilsendringer, opplever at det er vanskelig å opprettholde endringene over tid. I arbeidet med å 
hjelpe mennesker med å endre levevaner er det viktig å være klar over at det å etablere og endre vaner 
påvirkes av en rekke faktorer, og at levevanevalgene våre kan være styrt av sammensatte og til dels 
komplekse årsaksforhold.  
 
Utfordringer med å endre vaner skyldes gjerne en kombinasjon av individuelle egenskaper og sosiale og 
samfunnsmessige faktorer. Motivasjon, opplevelse av mestring og sosial støtte er faktorer som særlig ser 
ut til å ha betydning (63;92;93). Dette er faktorer som er spesielt relevante i endringsarbeidet ved 
frisklivssentralene. Oppleveren å ha utilstrekkelig mestringsevne sett i forhold til endringens 
vanskelighetsgrad, kan det føre til at en føler seg maktesløs, oppgitt og resignert. Dette kan i sin tur 
utgjøre en hindring når det gjelder å ta de gode helsevalgene som å spise sunt, slutte å røyke, være fysisk 
aktiv osv. Videre kan uhensiktsmessige og automatiserte tankemønstre motarbeide og sabotere en 
endring en ønsker å oppnå (”jeg kommer aldri til å klare det, jeg er ikke viljesterk nok, dette går aldri”).  
 
Det å forstå hvordan slike forhold virker inn på helsen, hvilke valg vi gjør, hvilke vaner vi etablerer og 
hvorfor vi ofte strever med å endre disse vanene, er av stor betydning for dem som arbeider ved 
frisklivssentralene. 

 

6.2 Å snakke om endring  

Kompetanse på det å snakke om endring er sentralt i arbeidet ved frisklivssentralen. Å gjennomføre 
endringer av levevaner kan være utfordrende.  
 
Samtaler om endring av vaner krever tilstedeværelse og en åpen holdning fra helsepersonells side. Det å 
bli tatt på alvor og akseptert for de vanene eller den problematiske atferden en ønsker å endre, er 
avgjørende for å få i gang en god endringsprosess.  
Studier viser at helsepersonell synes det er vanskelig å ta opp problemstillinger knyttet til levevaner med 
pasientene, for eksempel røykevaner. I tillegg til mangel på tid, oppgir de usikkerhet når det gjelder 
kommunikasjonsteknikk som en sentral årsak til at temaet ikke tas opp. Levevaner kan oppfattes som 
noe privat, og det å stille spørsmål ved en persons vaner og (helse)atferd kan oppleves som problematisk 
og invaderende.  Studier viser imidlertid at pasienter har stor tiltro til råd og veiledning om endring av 
levevaner fra helsepersonell (94) Respekt for personlig integritet er ikke ensbetydende med å la være å 
ta opp temaer. Respekt kan nettopp være grunnlaget for å ta opp spørsmål knyttet til levevaner (95). 
 

6.2.1 Samtalemetodikk 

Motiverende samtale, også kalt Motiverende intervju (MI) eller Endringsfokusert rådgivning, er en 
samtalemetode som har god effekt i arbeidet med å endre av levevaner, og som har vist seg å være mer 
effektiv enn tradisjonell rådgivning (96).  
 
Motiverende samtale er en målrettet, empatisk og personsentrert metode. Det er deltakerens syn på 
egen situasjon som er i fokus, og målet med samtalen er å øke deltakerens bevissthet om egen 
motivasjon for å ville endre atferd. Veileder styrer samtalen ved å stille spørsmål som utforsker og 
styrker personens ønske om endring. Empati og respekt for deltakerens selvbestemmelse og egne valg er 
sentrale verdier. Endring skal skje på deltakerens vilkår.  
 
Mer informasjon om Motiverende samtale finner du på Helsedirektoratets nettsted for frisklivssentraler. 
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Det finnes også andre gode metodiske tilnærminger til det å snakke med mennesker om endring som 
kan benyttes i kombinasjon med MI, for eksempel bruk av kognitive teknikker eller kognitiv atferdsterapi 
(som er utgangspunktet for Kurs i mestring av depresjon (KiD)). En kognitiv tilnærming kan være et nyttig 
supplement til det å arbeide med endring av levevaner fordi kunnskap om hvordan tanker påvirker 
følelser og atferd kan hjelpe deltakeren til å bli bevisst på hvilke mentale barrierer som står i veien og 
påvirker mulighetene for endring. En kognitiv tilnærming utfyller MI på en god måte og kan med fordel 
brukes som et supplement ved de frisklivssentralene som har ansatte med kurslederkompetanse på KiD 
eller etterutdanning i kognitiv atferdsterapi. 
 
 
 

 
 

6.3 Utfordringer med kommunikasjon 

For å sikre lik tilgang til tjenester av god kvalitet vil det være nødvendig å tilrettelegge informasjon og 
kommunikasjon i møte med personer som ikke har norsk som morsmål. Helsepersonell har ansvar for å 
vurdere behovet for å bestille en kvalifisert tolk i møte med brukere/pasienter med begrensede 
norskkunnskaper. En må også vurdere å oversette viktig informasjon til enkelte minoritetsspråk for å 
sikre at utsatte grupper får informasjon som gjør dem i stand til å nyttiggjøre seg av aktuelle tjenester. En 
kombinasjon av begrensede norskkunnskaper og lite kunnskap om tjenestene kan føre til et systematisk 
underforbruk av tjenester. Bruk av tolk kan være helt nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, 
informasjon og veiledning til pasienter og pårørende med begrensede norskkunnskaper.  
 
I møte med en bruker er det viktig å kartlegge dennes situasjon og behov tidlig i helsessamtalen. Et 
forenklet verktøy til samtalen er utviklet, og er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside (97). Bruk av 
audiovisuelle virkemidler som bilder og film kan i tillegg være nyttige supplement. Det er viktig at hver 
enkelt frisklivssentral vurderer tiltak som sikrer at en når ut til særlig utsatte grupper av befolkningen. 
 
For å nå utsatte deler av innvandrerbefolkningen kan det være nødvendig for frisklivssentralen å 
samarbeide med ressurspersoner fra innvandrermiljøene, benytte alternative arenaer, og tilpasse 
budskapet og informasjonen til de gruppene en ønsker å nå. Dette kan være viktige aktører for å øke 
kunnskapen om, og kartlegge behovene i innvandrerbefolkningen. 
 

6.4 Tiltak innen levevaneområdene 

6.4.1 Fysisk aktivitet 

Det er grundig dokumentert at fysisk aktivitet kan forebygge og være en effektiv del av behandlingen og 
rehabiliteringen for en rekke sykdommer (2). Trening ved frisklivssentralen skal følge effektive 
treningsprinsipper, oppdatert kunnskap om treningslære og være tilpasset målgruppen. Treningen bør 
følge de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet og helse (98) og nasjonale faglige retningslinjer for 
forebygging og behandling av ulike diagnoser og tilstander (4-10). Aktivitetshåndboken (2) er et godt 
verktøy for å kunne veilede deltagerne. Gruppetilbud innen fysisk aktivitet er en sentral del av 
frisklivssentralens tilbud. Gruppetrening er kostnadseffektivt og sosialt og kan bidra til å gi økt 
mestringsfølelse. Det bør legges opp til at aktivitetene i størst mulig grad er overførbare til de 
mulighetene deltakerne har etter reseptperioden. Aktiviteter som foregår ute og krever lite utstyr, 
eksempelvis lekinspirert kondisjonstrening og styrketrening med kroppen som belastning fungerer godt. 
Deltagerne 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 skal gjøre deltakerne i stand til å vedlikeholde økt fysisk aktivitet gjennom 

Kognitiv terapi vs kognitive teknikker: Kognitiv terapi er en helhetlig måte å tenke og forstå et 
menneske og dets problemer på, mens kognitive teknikker kan brukes som konkrete problemløsere, 
gjerne som selvhjelpsmetode for folk som lider av milde depresjon.  

 

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/samtale-om-endring/Sider/default.aspx
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egenaktivitet eller som deltakere i andre lokale tilbud. I denne sammenheng er det også viktig å 
bevisstgjøre deltakerne på betydningen av hverdagsaktiviter, som for eksempel å sykle eller gå framfor å 
bruke bil. Frisklivssentralen skal samarbeide med lokale aktivitetsaktører som blant annet lokale lag og 
foreninger. Bruk av treningskontakt eller støttekontakt/fritidsassistent kan være aktuelt. 
 
Fysisk aktivitet ved frisklivssentralen kjennetegnes av at personer med ulike risikofaktorer og/eller 
diagnoser, alder, fysisk form og kjønn deltar i samme gruppe.  Treningsøktene tilrettelegges slik at alle, 
uansett fysisk form, får utbytte av treningen. Deltakerne skal oppleve aktiviteten som trygg. Instruktøren 
skal i tillegg til å ivareta krav om faglig forsvarlighet legge til rette for at deltakerne opplever miljøet 
knyttet til gruppeaktivitetene, som inkluderende og anerkjennende. Aktivitetene skal være lett 
tilgjengelige, bidra til mestring og være overførbare til aktiviteter personen kan utføre på egen hånd uten 
hjelp fra frisklivssentralen. Dette kan oppnås blant annet ved å tilby aktiviteter som foregår utendørs.  

 

6.4.2 Kosthold  

På samme måte som fysisk aktivitet er det grundig dokumentert at 
kostholdsendring/ernæringsbehandling kan forebygge og være en effektiv del av 
behandling/rehabilitering av en rekke sykdommer (3;99).  
 
Basert på de nasjonale kostrådene og relevante nasjonale faglige retningslinjer skal frisklivssentralen 
hjelpe og støtte deltakerne med å gjøre varige kostholdsendringer som kan gi bedre helse, forebygge 
sykdom eller bedre en allerede etablert livsstilssykdom (100). Oppfølging med hensyn til kosthold vil 
primært skjei forbindelse med temabaserte gruppesamtaler eller kurset Bra mat for bedre helse (101).  
 

6.4.2.1 Bra mat for bedre helse 

Bra mat for bedre helse er et inspirasjonskurs for endring av levevaner med hensyn til matvaner og 
matvarevalg basert på de nasjonale kostrådene. Kurset har en endringsfokusert tilnærming og kan være 
en god start i arbeidet med å få til en varig forbedring av kostholdet. Kurskonseptet vektlegger 
kostholdsendring over tid under mottoet ”små-skritt, store forbedringer”. 
 
Kurslederkurset og materiellet i Bra mat for bedre helse er kvalitetssikret og evaluert av 
Helsedirektoratet.  Kurset fremhever tema som ”sunne matvarevalg”, ”fem om dagen”, ”regelmessige 
måltider”, ”porsjonsstørrelser”, ”varedeklarasjoner”, «vann», ”kostfiber”, ”salt og sukker”, ”fettkvalitet” 
samt en bolk med ”praktisk matlaging”. Disse kan brukes enkeltvis som tema i gruppesamtaler. 
  
Evaluering viser at kurset førte til at det ble viktigere for deltakerne å spise sunn mat og enklere å 
planlegge sunne måltider. Kunnskap om fett økte, og det ble flere som brukte mykt fett i stedet for 
mellomhardt fett. Frukt- og bær inntaket hos gruppen som deltok på kurset var høyere etter 
kursdeltakelse enn hos gruppen som ikke deltok på kurs. Motivasjon til å redusere fettinntaket og øke 
fullkorninntaket økte.  De aller fleste vurderte materiell og tema i kurset som nyttig. Mer informasjon om 
Bra mat for bedre helse finnes i på Helsedirektoratets nettside (101).  
 
Det anbefales at kursledere har ernæringsfaglig kompetanse. Det er viktig å ha kjennskap til matvarer og 
matvaner i ulike land og kjennskap til religiøse og kulturelle kosthensyn for å kunne til rettelegge 
kostholdet på en god måte for alle.  Det er nyttig for frisklivssentralen å ha oversikt over aktuelle aktører 
i nærmiljøet som tilbyr kurs og veiledning innen kosthold. Frisklivssentralen bør forsikre seg om at 
samarbeidspartnere følger de nasjonale kostrådene. 

 

6.4.3 Tobakk 

De negative helsekonsekvensene av røyking er grundig dokumentert (102). Bruk av snus er mindre 
skadelig enn røyking, men også snusbruk har negative helsekonsekvenser. For den som ønsker å bruke 

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/bra-mat-kurs/Sider/default.aspx
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nikotin i røykesluttprosessen anbefales nikotinlegemidler. 
 
Størsteparten av dem som slutter å røyke, slutter å røyke på egenhånd. For noen er det imidlertid 
nødvendig med støtte. Hjelp til tobakksavvenning kan gis på flere måter. Hovedprinsippene er veiledning 
og medikamentell behandling (103;104). Slutteveiledning er like effektivt om det gis individuelt eller i 
gruppe. Effekten blir større når den som skal slutte får et tilbud med både veiledning og medikamentell 
støtte (102). I Norge er det registrert tre medikamentelle alternativer til hjelp ved røykeavvenning: 
nikotinlegemidler, som er reseptfrie og selges på apoteker og dagligvarebutikker, og bupropion og 
vareniklin som er reseptbelagte.  
 
Frisklivssentralen bør ha kompetanse i slutteveiledning og tilby individuell oppfølging og gjerne 
sluttekurs i egen regi eller i samarbeid med andre aktører. Ved frisklivssentraler som ikke har denne 
kompetansen eller ikke har kapasitet til å følge opp, er det fint om de som røyker tobakk oppfordres til å 
benytte seg av andre tilgjengelige sluttetilbud. 
Les mer om hjelp til tobakksavvenning på Helsedirektoratets nettside (105). Frisklivssentralen bør også 
ha tilgjengelig gratis informasjonsmateriell om tobakksavvenning fra Helsedirektoratet, og gjerne bruke 
henvisningskortet til Røyketelefonen som et alternativ eller tillegg til egen oppfølging. Begge deler kan 
bestilles fra helsedirektoratet.no. 
 

 
 
 
 

6.4.3.1 Sluttveilederkurs 

Helsedirektoratet tilbyr Slutteveilederkurs, det vil si kurs i hvordan man kan være en støtte i andres snus- 
og røykesluttprosess.  Kurset tar for seg tema som tobakk og helseskader, avhengighet og legemidler for 
tobakksavvenning. Samtalemetoden kurset er basert på er motiverende intervju (96). For å bli 
slutteveileder må man også gjennomføre veiledningssamtaler og delta på en oppfølgende samling. På 
den oppfølgende samlingen er det en skriftlig prøve. 

 

6.4.4  Psykisk helse 

Psykiske plager og lidelser er blant de største folkehelseutfordringene våre. 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 når det gjelder de store somatiske 
folkehelsesykdommene som hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer og muligens kreft. Hver 
tredje pasient med alvorlig somatisk lidelse er deprimert i moderat grad (13;103).  
 
Samtidig er det mange som jevnlig strever med ulike utfordringer og belastninger i varierende grad, uten 
at plagene faller inn under kategorien psykiske lidelser. Eksempler kan være ulike grader av stress, uro 
eller nedstemthet. Her har frisklivssentralene et stort potensiale til å bidra forebyggende, dvs. gjennom 
ulike tiltak å bidra til at personer som har psykiske plager eller viser tegn på psykisk lidelse, ikke utvikler 
klinisk sykdom. Slike tiltak og intervensjoner kan videre være med på å fremme deltakernes psykiske 
helse gjennom å øke velvære, optimisme, positiv atferd, mestring og evnen til å takle motgang og 
belastninger i livet. Fysisk aktivitet har i seg selv en rekke av disse positive effektene, og har i tillegg vist 
seg å kunne forebygge og redusere lettere psykiske plager og lidelser som angst og depresjon (63) 
Tilbudet ved frisklivssentralene vil også kunne være et viktig bidrag for å etablere og styrke sosiale 
nettverk. Sosial støtte er en av de viktigste beskyttelsesfaktorene mot å utvikle psykiske lidelser, og 

Hjelp til tobakksavvenning: 

 Røyketelefonen 800 400 85 

 Slutta.no 

 Slutta – en gratis app for snus- og røykeslutt  

 Nikotinlegemidler 

 Reseptbelagte legemidler 

 

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/roykesluttkurs/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.slutta.no/
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mangel på sosial støtte er en risikofaktor for å utvikle psykiske lidelser (63). 
 
Frisklivssentralen kan i tillegg til basistilbudet, enten i egen regi eller i samarbeid med andre aktører i 
kommunen, tilby Kurs i mestring av depresjon (KiD) eller veiledet selvhjelp. 
 

6.4.4.1 Veiledet selvhjelp 

Ved mild til moderat depresjon anbefales veiledet selvhjelp som et av tiltakene man bør igangsette (7). 
Dette er et enkelt tiltak som frisklivssentralen kan benytte seg av. Veiledet selvhjelp innebærer at 
helsepersonell formidler eller henviser til selvhjelpsmateriale, enten i form av brosjyrer, bøker eller 
internettbaserte programmer. Samtidig tilbys pasienten oppfølgende samtaler der konkrete erfaringer 
og utfordringer diskuteres.  
 

 
 
Nettbasert terapi: Det er utviklet internettbaserte terapiprogrammer for å forebygge og behandle 
angst og depresjon. Programmene er basert på kognitiv atferdsterapi, og har til hensikt å øke 
brukerens kunnskap om symptomer og sammenhengen mellom automatisketankemønstre. 
www.bluepages.no 
www.moodgym.no 
www.helsenorge.no 

 
Anbefalt brosjyre: Enkle råd når livet er vanskelig (106) 
 
 

 

6.4.4.2 Søvnvansker  

Søvnvansker er et utbredt helseproblem.  Søvnvanskene varierer fra person til person. Noen sliter mest 
med innsovningen, andre med urolig nattesøvn og mange oppvåkninger. Den vanligste 
behandlingsformen har vært sovemedisiner, men ny kunnskap peker på at ikke-medikamentelle råd er 
mer effektive. Personer som lider av søvnvansker rapporterer oftere om redusert livskvalitet og dårligere 
mestringsstrategier.  
 

 
 

6.4.4.3 K
u
r
s
 
i
  

6.4.4.4 Mestring av depresjon (KiD)-og kurs i mestring av belastning (KiB) 

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et forskningsbasert forebyggende og behandlende tiltak. Metoden 
er utprøvd og evaluert i flere land. Kursene er lagt opp som undervisning der deltakerne lærer en 
kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon. Deltakerne lærer teknikker og metoder rettet mot å 
endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. 
Deltakerne trenes i å engasjere seg i lystbetonte aktiviteter og å utvikle sosiale relasjoner. Hver 
kursgruppe består av 10-15 personer ogledes vanligvis av to kursledere. 
 

 
Det er et ønske at frisklivssentralene også skal kunne hjelpe deltakere som henvende seg med 
lettere grader av søvnvansker. Helsedirektoratet vil igangsette et pilotprosjekt høsten 2013 der 
ansatte ved noen utvalgte frisklivssentraler vil kunne delta på kompetansehevende kurs i regi av 
Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer. På sikt er det et mål at flere av frisklivssentralene 
skal få tilbud om dette kompetansehevende kurset. 
 

http://www.bluepages.no/
http://www.moodgym.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/enkle-rad-nar-livet-er-vanskelig/Sider/default.aspx
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Ansatte ved flere frisklivssentraler har gjennomgått kurslederopplæring og kan tilbydeltakere Kurs i 
mestring av depresjon (KiD). Et mål er at flere frisklivssentraler skal kunne tilby denne typen kurs som en 
del av det øvrige tilbudet. På lengre sikt kan det være aktuelt å utvide tilbudet med Kurs i mestring av 
belastning (KiB) for deltakere som strever med ulike grader av livsbelastninger, men som faller utenfor 
målgruppen for KiD-kurs. Fagakademiet har ansvaret for å lære opp kursledere i KiD over hele landet. Les 
mer om KiD- og KiB-kurs på Fagakademiets hjemmesider. Der finnes det også oppdatert informasjon om 
hvem som har gjennomført kurslederopplæring i KiD i de enkelte kommunene. 
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7 Fr i sk l i vs resep t -  s t ruk tu re r t  opp fø lg ing  ved  
f r i sk l i vssen t ra len  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frisklivsresept 
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Frisklivsresept er en henvisningsblankett som gir tilgang til et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og 
oppfølgingstilbud som starter og avsluttes med en helsesamtale. Oppfølgingsperioden har en varighet på 
12 uker. Innholdet i veilednings- og oppfølgingstilbudet tilpasses ut fra den enkeltes ønsker,behovog 
muligheter, med utgangspunkt i det frisklivssentralen kan tilby. Sentralene skal som minimum gi tilbud om 
fysisk aktivitet, hjelp til kostholdsendring og snus- og røykeslutt, enten i egen regi eller i samarbeid med 
andre aktører eller nabokommuner.  Oppfølgingstilbudet er et virkemiddel for å nå individer og grupper i 
befolkningen med ulike risikofaktorer og/eller diagnoser som har behov for hjelp til å endre levevaner. 
Oppfølgingstilbudet kan benyttes som tidlig intervensjon, primær-, sekundær- eller tertiærforebyggende 
tiltak. Målet med intervensjonen er å bidra til endring og mestring. 

 
Personer kan henvises av fastlege, helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, eller NAV. Dersom 
vedkommende er henvist av andre enn fastlegen, og det gjennom helsesamtalen oppstår tvil om 
helsetilstanden må personen avklare den videre deltakelsen med legen. Det samme gjelderdersom 
personen henvender seg direkte til frisklivssentralen uten frisklivsresept.  

 
Veileder vurderer i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er behov for strukturert oppfølging gjennom 
frisklivssentralen, eller om personen kan ledes direkte til andre tilbud. Frisklivssentralen skal ha oversikt 
over lokale lavterskeltilbud. Samarbeid mellom frisklivssentralen og aktuelle lokale aktører kan bidra 
tilstørre brukervennlighet i form av at flere tilbud når de som trenger det mest.  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Personer som ut fra en helsefaglig vurdering har behov for hjelp til å endre helseatferd, henvises til frisklivssentralen. Frisklivssentralen 
gir en strukturert og tidsavgrenset oppfølging.  
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7.1 Målgrupper for frisklivsresept 

 
Målgruppen for frisklivsresepthenvisning er personer med behov for hjelp til å endre levevaner, og som 
har økt risiko for, eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelser.  Oppfølgingen skal være tilgjengelig 
for alle i målgruppen, uavhengig av sosioøkonomisk status.   
 
Rapportering fra frisklivssentraler i perioden 2004–2008 viser at de risikofaktorene og diagnosene som 
oftest fører til henvisning, er overvekt, fysisk inaktivitet, type 2-diabetes, muskel- og skjelettlidelser, 
hjerte- og karsykdom, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og psykiske lidelser, og ofte kombinasjoner 
av disse faktorene og diagnosene (50).  
 
Ved tilbud til barn og unge forusettes et nært samarbeid med foresatte, helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, fastlege, barnehage, skole og eventuelle andre aktuelle aktører fra privat og frivillig 
sektor. 
 
Evalueringer har vist at det kan være vanskelig å nå innvandrergrupper (52).  
Frisklivssentralen bør ha kontakt med innvandrerorganisasjoner, brukerorganisasjoner og andre aktuelle 
aktører for å samarbeide om å utvikle tilpassede tilbud.  
 

7.2 Henvisere 

Fastlegen har en viktig rolle når det gjelder å identifisere og koordinere den medisinske oppfølgingen av 
personer med risiko for å utvikle livsstilssykdommer. Mange deltakerei det strukturerte 
oppfølgingstilbudet ved frisklivssentralen henvises av fastlegen. Henvisende instanser kan også være 
annet helsepersonell, NAV, habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheter, lokalmedisinske sentre og øvrig 
spesialisthelsetjeneste med flere.  Personer kan henvende seg direkte til frisklivssentralen uten 
henvisning fra andre. 
Det er viktig å etablere rutiner for samarbeid med fastlege og andre henvisere. For personer som har 
regelmessig kontakt med en veileder ved NAV, er det hensiktsmessig at denne involveres i oppfølgingen 
ved frisklivssentralen.  
 

7.3 Helsesamtalen 

Helsesamtalen ved frisklivssentralen har en salutogen4 tilnærmingder det legges vekt på mestring og 
empowerment 5. Helsesamtalen er en strukturert, individuell samtale som har til hensikt å hjelpe 
deltakeren med å finne egne grunner til å ville endre atferd, og å hjelpe deltakeren med å bli motivert og 
oppleve mestring. I samarbeid med deltakeren skal det utarbeides mål og plan for reseptperioden.6 
Helsesamtalen bygger på prinsipper fra motiverende samtale, også kalt motiverende intervju, eller 
endringsforkusert rådgivning (Se avsnitt 6.2.1). Motiverene samtale er en empatisk, ikke-moraliserende 
tilnærming hvor deltagerens selvforståelse står sentralt. Metoden er dokumentert effektiv med hensyn 
til å endre levevaner (107).  
I helsesamtalen er fokuset rettet mot de mulighetene somfinnes ut fra deltakerene egne forutsetninger, 
og ikke mot diagnose. I helsesamtalen skal veilederen bidra til å: 
 

 identifisere deltakerens behov og motivasjon for endring 

 utforske ambivalens og barrierer for endring 

 identifisere aktuelle tiltak ut fra deltakerens behov 

 bistå deltakeren i å sette seg konkrete målsettinger 

                                            
4 Salutogenose er læren om hva som fremmer god helse 
5 Empowerment handler om å sette folk i stand til å ta kontroll over egen helse og påvirkningsfaktorene for helse, og å mestre sin egen 
livssituasjon. Se Kap 4.2 i Prop. 90 L (2010–2011) (15) 
6 Se verktøykasse for mal til Frisklivssamtalen og verktøy til hjelp for samtalen (97)  

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/samtale-om-endring/Sider/default.aspx
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 kartlegge og sammenligne helseatferd før reseptperioden og etter gjennomført reseptperiode 

 informere om aktuelle tilbud (hvor, når, hva, pris) 
 
Ut fra behov og målsettinger kan deltakeren velge ulike tiltak.  

 
 

Figur 2: På neste side kan du se en illustrasjon av frisklivsresepten. Verktøyet nederst kan brukes etter tilpasning og behov. Modellen kan lastes ned fra 
helsedirektoratets nettside. 
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7.4 Reseptperioden 

Oppfølgingen av personer som er henvist på frisklivsresept, innledes med en individuell helsesamtale. På 
bakgrunn av deltakerens ønsker, behov og forventning til mestring utarbeider deltakeren og veilederen i 
samarbeid ulike mål og en plan for reseptperioden. Personer med liten tro på sin egen evne til å endre 
atferd har ofte behov for tett oppfølging i trygge rammer over en viss tid. Resepten gir mulighet for å få 
jevnlig oppfølging, delta på kurs og ulike gruppetilbud. Deltakerne stimuleres til å gjennomføre 
egenadministrerte tiltak i reseptperioden. Personer som er motiverte og klare til å endre atferd, kan 
henvises direkte til andre aktuelle tilbud i regi av private aktører og frivillig sektor.  
 
En oppfølgingsperiode har normalt en varighet på tolv uker. Etter tolv uker gjennomføres det en ny 
helsesamtale. Her vurderes behovet for videre oppfølging.  På veien mot varig endring kan det være 
aktuelt med flere oppfølgingsperioder basert på dialog med henvisende instans. Ved behov følger 
veilederenopp deltakeren i løpet av oppfølgingsperioden, gjerne per telefon, e-post eller sms. Deltakeren 
må informeres om at frisklivsresepten er et tidsbegrenset tilbud. En sentral del av oppfølgingen ved 
frisklivssentralen går ut på å forberede og motivere deltakeren til egenaktivitet (se avsnitt 7.6). 

7.5 Temabaserte samlinger 

I reseptperioden bør det legges til rette for kunnskapsformidling innenfor levevaneområdene. De 
temabaserte samlingene bør bygge på pedagogiske prinsipper som bidrar til økt læring og 
egenrefleksjon. Innholdet i samlingene bør dekke relevant praktisk informasjon i tillegg til formidling av 
faktakunnskap, diskusjoner og erfaringsutveksling innen levevaneområdene og mestring av egen helse. 
Samlingene bør preges av en forståelse av at gruppen i seg selv er en ressurs, og at deltakerne stimuleres 
til å bidra i diskusjoner om levevaner og endring av levevaner. Eksempler på temaer kommer på 
Helsedirektoratets nettside.   

 

7.6 Aktuelle tilbud etter gjennomføring av den strukturerte oppfølgingsperioden 

Endring av levevaner er for mange en vanskelig og langvarig prosess. Det er derfor viktig at det under 
den strukturerte oppfølgingsperioden også rettes fokus mot tiden etterpå.  Det kan være 
hensiktsmessing åÅ motivere til deltakelse i andre gruppetilbud eller individuelle tilbud etter endt 
oppfølgingsperiode.. Frisklivssentralen skal ha oversikt over aktuelle samarbeidspartnere med tilbud 
innenfor de ulike levevaneområdene. Dette kan være frivillige lag og foreninger, brukerorganisasjoner, 
private aktører og deltakerstyrte tiltak. For å sikre en oppdatert oversikt over de ulike tilbudene i 
kommunene, er det viktig at frisklivssentralene har jevnlig kontakt med de ulike samarbeidspartnerne.  
 

7.7 Likemannsgrupper  

Gjensidig utveksling av erfaringer, hjelp og støtte kan bidra til økt kunnskap om egen situasjon og bedre 
mestringsopplevelser. Deltakelse i likemannsgrupper kan være aktuelle tilbud til personer som kontakter 
frisklivssentralen. Frisklivssentralen skal ha oversikt over og samarbeide med disse. Frisklivssentralen kan 
også tilrettelegge for etablering av likemannsgrupper. Med hensyn til videre drift, for å sikre kvalitet og 
engasjement, kan det være hensiktsmessig at frisklivssentralen har en støttefunksjon når det gjelder 
likemannsgrupper.    

 

7.8 Læring- og mestringstilbud 

Det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom frisklivsentraler og lærings- og mestringssentre i 
spesialisthelsetjenesten, og det er viktig at tjenestene har kjennskap til hverandres ansvarsområder. Et 
best mulig tilrettelagt tilbud til pasienter/brukere forutsetter at tjenestene sees i sammenheng. Det 
samme gjelder eventuelle kommunale lærings- og mestringstilbud som ikke inngår i frisklivssentralen.  

 

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/verktoykasse/Sider/default.aspx
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7.9 Selvorganisert selvhjelp 

I Nasjonal plan for selvhjelp defineres selvhjelp slik: "Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til 
egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang 
en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv" (108). Gjennom selvhjelpsarbeid setter 
mennesker seg i stand til å være aktive i sin egen endringsprosess. Utgangspunktet er den enkeltes 
erfaringsbaserte kunnskap. Det bør skapes mulighet for å etablere selvhjelpsgrupper i løpet av, eller i 
etterkant av, reseptperioden.  
 
Det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet er i stadig vekst, og for mange mennesker har det blitt et viktig 
supplement (eller alternativ) til det offentlige helsevesenet. Kunnskap om selvorganisert selvhjelp er et 
tilskudd til frisklivssentralenes verktøykasse. Helt konkret handler det om å informere mennesker om 
selvhjelp og legge til rette for å etablere selvhjelpsgrupper i lokalsamfunnene. Frisklivssentralene har en 
viktig oppgave når det gjelder å informere om selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge har materiell og 
kan bidra med kunnskap i form av foredrag og informasjonsmøter. Selvhjelp Norge drives på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. Vil du vite mer om selvorganisert selvhjelp, kan du ta kontakt med Selvhjelp Norge 
(109). 

 

7.10 Andre aktuelle tilbud  

Ressurser og kompetanse ved frisklivssentralen vil legge føringer på omfanget av tilbud. Samarbeid med 
andre aktører for å nå flere er en viktig del av frisklivssentralens arbeid. Flere frisklivssentraler har 
erfaring med å utvide frisklivstilbudene.  

 

7.10.1 Tilbud til barn, unge og familiene deres 

Kommunen har i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven (1), jf. § 3-3, en viktig rolle når det gjelder å 
legge til rette for aktivitestilbud til barn og unge. Frisklivssentralen kan være en samarbeidspartner med 
hensyn til barn og unge som faller utenfor de ordinære aktivitetstilbudene. Dette forutsetter et tett 
samarbeid med foresatte, helsestasjon, skolehelsetjeneste eller andre aktuelle aktører. Flere 
frisklivssentraler gir tilbud om oppfølging etter frisklivsresepthenvisning til barn, unge, foresatte og 
familiene deres. 

  

http://www.selvhjelp.no/
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
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8 Reg is t re r i ng ,  s ta t i s t i kk  og  eva lue r ing  
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Kommunen og fylkeskommunen er gjennom Lov om folkehelsearbeid pålagt å ha oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Det 
forventes at en slik oversikt inngår som grunnlag i kommunenes planarbeid (12). Frisklivssentralene 
kan, gjennom gode rutiner for registrering, dokumentasjon og statistikk, være en viktig bidragsyter i 
dette arbeidet.  

 
Registrerings- og evalueringsarbeidet ved sentralene vil også ha betydning for det statlige og 
regionale arbeidet med å videreutvikle frisklivssentraler. Regionale instanser som fylkesmann og 
fylkeskommune kan etablere nettverk der frisklivssentralenes personell kan møtes for gjensidig læring 
og erfaringsutveksling. 

 
Dokumentasjon av drift og registrering av ulike indikatorer vil kunne benyttes til evaluering og 
eventuelt forskning. Med evaluering menes en systematisk vurdering av tiltak. Evaluering er viktig for 
videre kvalitetsutvikling av tjenesten. Forskning er systematisk vitenskapelig arbeid for å frambringe 
ny kunnskap. Forskning bør gjennomføres i samarbeid med relevante forskningsmiljøer. 
 
Innsamling av data gjennom registrering av ulike indikatorer må gjennomføres i henhold til 
personopplysningsloven (110).  
 
Det anbefales å følge opp deltagere i minst ett år etter påbegynt resept. Dette kan gjøres enten 
gjennom personlige møter, telefonsamtaler eller skjemaer som sendes ut. 
 
Se retningslinjer for innsamling av data på Helsedirektoratets nettside for frisklivssentraler. 
 
På Helsedirektoratets nettside finnes også anbefalte faktorer og indikatorer for dokumentasjon av 
drift, registrering og evaluering av egen virksomhet. 
 
Det anbefales å benytte kartleggingsspørsmålene i Helsesamtaleskjema som utgangspunkt for å samle 
inn data. Spørsmålene i dette skjema er utarbeidet med bakgrunn i pilottesting ved frisklivssentraler 
og i samråd med forskningsinstanser. Dersom flere frisklivssentraler benytter de samme 
kartleggingsspørsmålene, er det mulig å sammenligne statistikk mellom kommuner og fylker. 
Helsesamtaleskjema finnes på Helsedirektoratets nettside. 

 
 

8.1 Sammenstilling av data til statistikk 

Når det gjelder statistikk på individnivå, så kan dette føres i anonym form uten at det er nødvendig med 
samtykke fra den registrerte. Det er da viktig at alle personidentifiserbare kjennetegn fjernes fra 
statistikken, slik at det ikke er mulig å gjenkjenne individer. 
 
Dersom frisklivssentralen, kommunen eller fylket ønsker å samle inn data om personer for å få oversikt 
over tiltak og resultater, må en hente inn samtykke fra deltakeren og melde fra til Datatilsynet. Et 
samtykke skal være en frivillig og informert erklæring fra den personen opplysningene gjelder, om at hun 
eller han samtykkertili behandling av opplysninger om seg selv. Deltakeren skal også få vite hva 
opplysningene skal brukes til. Kommunen, eventuelt frisklivssentralen, plikter å melde fra til Datatilsynet 
om at de samler inn opplysninger. Dette gjøres elektronisk. 
   
Opplysninger som samles inn, anonymiseres før de eventuelt presenteres eller leveres videre til for 
eksempel kommunen eller fylkeskommunen. Det skal ikke være mulig å spore personen. Et utgangspunkt 
kan være at det skal finnes minst fem personer med tilsvarende opplysninger/karakteristika for at det skal 
kunne regnes som anonymt.  
  

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/Sider/default.aspx
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Dette er særlig viktig å huske på hvisen velger å sammenstille opplysninger. Anonymiteten må ivaretas 
uansett. Noen leverandører av elektronisk journal / elektroniske fagsystemer leverer programmer der en 
enkelt kan hente ut statistikk.  
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