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Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet vedtar at Lebesby kommune skal være tilknyttet Frisklivssentral. Det 

opprettes som et prosjekt og når tilskuddsordning opphører fra helsedirektoratet taes 

Frisklivssentralen inn i ordinær drift.   
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Faktaopplysning: 

 
Bakgrunn 

Fysioterapitjenesten har i samarbeid med legetjenesten i Lebesby kommune gjennomført to 

perioder med livsstilsgruppe-prosjekt våren 2016 og høst/vinter 2016/2017. Deltakerne ble 

rekruttert av KOLS- og diabetessykepleier Gerd-Elin Øien og fastlegene i kommunen. 

Prosjektet bestod av to treninger i uken med veiledning av fysioterapeut, kostholdskurs i regi 

av Gerd-Elin i tillegg til medisinsk oppfølging i regi av kommuneoverlege Jan Eggesvik. 

Prosjektene har gått over en periode på tre måneder. Det ble tatt fysiske og medisinske tester i 

forkant og i etterkant av hver periode. Resultatet viste at samtlige deltakere hadde forbedret 

seg på minst 1 av testene. Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra flere av deltakerne 

som kunne ønske at ett slikt tilbud var tilgjengelig for alle som trenger det i Lebesby 

kommune. 

Vi vil gjerne opprettholde dette tilbudet i regi av kommunen. For at det skal være mulig er vi 

avhengige av støtte fra kommunen i form av personalressurser og midler til innkjøp av utstyr. 

Gjennom fylkesmannen i Finnmark blir det hvert år utlyst et tilskudd til oppstart og drift av 

frisklivssentraler. For å kunne søke på dette tilskuddet må frisklivssentralen være kommunalt 

forankret, og over tid må Lebesby kommune binde seg til å ta over utgiftene 

frisklivssentralen medfører (vedlegg 1).  

 

Søknadsfrist for å søke midler i 2017 er 28. februar. 

 

Helseutfordringer 

En stor del av sykdomsbyrden i Norge skyldes hjerte-/karsykdom, diabetes, KOLS, kreft, 

muskel- og skjelettplager, angst og depresjon. Dette er sykdommer som i stor grad har 

sammenheng med levevanene våre. De medfører både direkte og indirekte et betydelig helse- 

og velferdstap gjennom tap av leveår og livskvalitet, tap av arbeidskraft og store kostnader til 

behandling i helsevesenet. Røyking, dårlig kosthold og for lite fysisk aktivitet er de viktigste 

risikofaktorene for å utvikle disse sykdommene (Helsedirektoratet, 2013).  

Mange av de nevnte sykdommene er også en utfordring i Lebesby kommune. Tall fra 

folkehelseinstituttet viser at i 2013-2015 var det 12,4 % av befolkningen mellom 45 og 74 år i 



Lebesby kommune som brukte legemidler mot KOLS og astma. Landsgjennomsnittet for 

samme periode lå på 10,4 %. Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes mellom 

30 og 74 år i kommunen i 2013-2015 var 5,1 %, mens landsgjennomsnittet i samme periode 

var på 3,5 %. Dette viser at det i Lebesby kommune er en noe større andel av befolkningen 

som sliter med disse sykdommene sammenliknet med gjennomsnittet i landets kommuner. 

Fysisk aktivitet og kostholdsendringer har vist seg å kunne forebygge og være en effektiv 

behandling, eller del av behandling av en rekke sykdommer. Danske rapporter viser at 

dersom fysisk inaktive blir moderat fysisk aktive vil det årlig på landsbasis kunne medføre: 

- Ca. 2,5 millioner færre henvendelser til allmennpraksis 

- En betydelig reduksjon i innleggelser på sykehus 

- Ca. 3 millioner færre fraværsdager 

- Mer enn 1000 færre tilfeller av førtidspensjonering. 

Individuelt tilpasset oppfølging i frisklivssentralen kan gi økt aktivitetsnivå, bedret fysisk 

form, redusert kroppsmasseindeks (KMI) og bedring i selvopplevd helse. Deltakelse ser også 

ut til å gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å fortsette med fysisk aktivitet etter 

oppfølgingsperioden. En studie viser at 45 prosent av de som fullførte et 12 ukers tilbud 

gjennom frisklivssentral fikk forbedringer i kostholdet (Helsedirektoratet, 2013).  

 

Lover og nasjonale føringer 

En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste, hvor målet er å fremme helse og forebygge 

sykdom. Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby 

helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentraler er 

utviklet og utprøvd i mange kommuner og er en anbefalt måte å organisere slike 

helsetjenester på. En frisklivssentral skal gi strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging 

basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Samtidig kan man gjennom et slikt 

tilbud bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester og utjevne sosiale ulikheter i levevaner 

og helse (Helsedirektoratet, 2013).  

Målgruppen for en frisklivssentral er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede 

har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre 

helseutfordringer. Kommunene er gjennom Lov om folkehelsearbeid pålagt å ha en oversikt 

over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne. De skal 

iverksette tiltak for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale ulikheter i helse. Kommunen skal 

også gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for 

å fremme helse og forebygge sykdom. Med utgangspunkt i fremtidige helseutfordringer er 

det behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. For lite satsing på 

forebygging og tilbud til risikogrupper, vil sannsynligvis medføre økende forbruk av andre 

helsetjenester og mer ressurskrevende behandling. Frisklivssentralene er en viktig aktør i 

kommunens folkehelsearbeid. Ut fra en analyse av KOSTRA-data fra 2013 har kommuner 

med frisklivssentraler kommet lenger i arbeidet med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden 

i befolkningen og særlige utfordringer knyttet til folkehelsen. Kommuner uten frisklivssentral 

har større utfordringer med sosial ulikhet og flere uføre enn de som har opprettet 

frisklivssentral (Helsedirektoratet, 2013). 

 

 

 

Frisklivssentralen 

Helsedirektoratet anbefaler alle kommuner å være tilknyttet en frisklivssentral. Man kan bli 

henvist, eller man kan selv oppsøke frisklivssentralen for å få hjelp til å endre levevaner eller 



mestre sykdom. Målet er å veilede deltakerne slik at de kan opprettholde endringene ved bruk 

av egne ressurser.  

 

Organisering 

En frisklivssentral i Lebesby kommune kan i stor grad organiseres som prosjektgruppen vi 

allerede har gjennomført i to perioder. Gerd-Elin Øien vil da fungere som 

frisklivskoordinator/leder for frisklivssentralen som også innebærer å lede bra mat-kurs 2 

ganger årlig.  Vi anslår at Gerd-Elin må ha en 10% stilling for å kunne organisere dette. I dag 

jobber hun i en 40% stilling med brukere som har livsstilssykdommer og overvekt. Ved å 

bruke en del av denne stillingen som frisklivskoordinator, vil det ikke medføre ekstra 

kostnader for kommunen. Avhengig av fremtidig behov kan det bli aktuelt å øke stillingen 

ytterligere. Fysioterapeutene vil lede gruppetreninger to dager i uken, samt ha 

oppstartsamtaler med brukere av Frisklivssentralen. I tillegg har fysioterapeutene ett allerede 

eksisterende tilbud med gruppetrening for eldre en time i uken i idrettshallen. Dette vil 

innlemmes som ett tilbud i frisklivssentralen og dermed nå ut til flere aktuelle brukere. 

Møterommet på Helsesenteret har vært brukt til å gjennomføre bra mat-kurs i 

prosjektgruppen, i tillegg til ett par timer på skolekjøkkenet med praktisk matlaging. 

Smaksprøver og matvarer til kurset kan dekkes gjennom en deltakeravgift på 400 kr per 

deltaker.  

Gruppetreningene har vært gjennomført inne i idrettshallen på vinterstid, og utendørs i 

sommerhalvåret. Foreløpig har dette fungert greit med det utstyret som har vært tilgjengelig. 

Vi ser derimot for oss at det vil bli behov for innkjøp av mer utstyr når det blir flere deltakere 

på gruppetreningene. Det må bli avsatt penger til dette i et eget budsjett når vi ikke lengre får 

støtte fra fylkesmannen.  

 

Kilder 

Helsedirektoratet (2013) - Veileder for kommunale frisklivssentraler, etablering og 

organisering. Oslo, Helsedirektoratet. 
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Vedlegg 1: Budsjett 

Frisklivskoordinator i 10% stilling: kr 50 000,- 

Forbruksmateriell og nødvendig utstyr: kr 10 000,- 

Leie av idrettshall: kr 12 000,-. 

Leie av matvarer og kokk: kr 10 000,- 

 

 

Vurdering: 

Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby helsefremmende og 

forebyggende helsetjenester til befolkningen. Helsedirektoratet oppfordrer kommunene å 

være tilknyttet frisklivssentral. En frisklivssentral skal gi strukturert, tilpasset og 

tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud.  

Helse- og omsorgstjenesten i Lebesby kommune har over 4 år jobbet målbevisst for 

helsefremmede og forebyggende tiltak, med å tilby ulike lavterskel gruppetilbud.  

Det vurderes at vi har mye på plass, men det må politisk forankres for at kommunen kan søke 

tilskudd, samt rapportere dette arbeidet i KOSTRA.  

Det vurderes som hensiktsmessig å bli tilknyttet Frisklivssentral, først som et prosjekt for så å 

ta det inn i ordinær drift, når tilskuddsordningen for oss opphører. 

 

 



Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Muna Larsen 

  Helse- og omsorgssjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


