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1. Innledning
Plan for friskliv og mestring beskriver kommunens satsning på frisklivs- og mestringstilbud. 

Dette er et fagområde som er relativt nytt og i stadig utvikling. Forekomsten av sykdommer 

relatert til livsstil er økende, men dette er også tilstander som det til en viss grad er mulig å 

forebygge. Plan for friskliv og mestring omhandler tiltak innenfor sekundær- og 

tertiærforebyggende helsearbeid. Sekundærforebygging retter seg mot å redusere omfang, 

alvorlighet eller varighet av problem når problemet først er oppstått. Tiltak som øker 

sannsynligheten for at problemet oppdages tidlig, som gjør behandling mer tilgjengelig, eller 

som gjør behandling mer effektiv er eksempler på sekundærforebygging. Tertiærforebygging 

henspiller på å redusere problemer som kan oppstå som følge av at en 

skade/sykdom/tilstand oppsto. Dette betyr innsats som forhindrer eller forenkler 

følgetilstander av problemet (Helsedirektoratet, 2014). 

Målgruppen er mennesker som er i risikosonen for eller allerede har utviklet 

livsstilssykdommer, og målet er å unngå ytterligere forverring og å hindre at konsekvensene 

av lidelsen medfører ytterligere plager. 

2. Statlige føringer
Kommunen skal l(jf.§ 3-3 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) i ytelsen av helse 

– og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale

problemer. Flere av helseutfordringene i Norge i dag kan knyttes til enkeltindividets 

helseatferd, sosiale kontekst og det samfunnet vi lever i. Livsstilsykdommer har i nyere tid 

overtatt for de smittsomme sykdommene, og er nå den største trusselen mot folkehelsa. 

Forekomsten av sykdommer som muskel- og skjelettlidelser, diabetes type 2, psykiske 

lidelser, kreft og kroniske luftveissykdommer er økende. Disse tilstandene kan i stor grad 

forebygges ved hjelp av målrettede tiltak. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å etablere 

forebyggende helse- og omsorgstjenester (jf. § 3-2). 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. Frisklivssentralen er en måte å organisere en kommunal helse- og 

omsorgstjeneste på som kan ivareta flere av kommunens lovpålagte plikter i henhold til 
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helse- og omsorgstjenesteloven, samt andre tjenester ut i fra lokale behov. Samarbeidet 

med andre aktører er sentralt. Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale 

frisklivssentraler i alle landets kommuner, eventuelt gjennom interkommunalt samarbeid 

(Helsedirektoratet, 2013). 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). 

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Lov om folkehelsearbeid, Lov om 

kommunale helse- og omsogstjenester og Meld. St. 16 (2020-2011) Nasjonal helse og 

omsorgsplan (2011-2015) beskriver et behov for å organisere kommunale helsetilbud for å 

imøtekomme helseutfordringene fremover. Lærings- og mestringstilbud i kommunen trekkes 

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» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). 

3. Lokale føringer

3.1 Regionalplan for folkehelse i Rogaland  
Et av hovedmålene for Regionalplan for folkehelse i Rogaland (2013-2017) er å «Fremme god 

helse og utjevne sosiale helseforskjeller». Planen inneholder flere strategier for å nå dette 

målet. Blant andre nevnes: 

«Å skape støttende miljø for god helse på alle arenaer der folk ferdes og lever sine liv». Det 

er først og fremst to delmål i planen som kan relateres til frisklivs- og mestringsaktiviteter: 

• Rogaland skal ha en samfunnsutvikling som støtter opp om en god psykisk helse i

befolkningen.

• Rogaland skal ha en helsefremmende samfunnsutvikling som støtter opp om sunne

levevaner i befolkningen.

• Økt innsats i arbeidet med å bidra til sunne levevaner blant inaktive grupper i

Rogaland.
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For å nå disse målene foreslår planen blant annet følgende strategier: 

• Øke lavterskeltilbudet i kommunene med hensyn til mestring av lettere psykiske

plager, livskriser, rusproblemer osv.

• Opprette frisklivssentraler i fylket og benytte helsefremmende velferdsteknologi som

verktøy i frisklivsarbeidet.

3.2 Kommuneplanen  
Kommuneplanen (2013-2028) har som tverrfaglig siktemål innenfor folkehelsearbeidet «å 

samle innsatsen i kommunen for å styrke faktorar som bidreg til betre helse og trivsel, og å 

svekke faktorar som medfører helserisiko.» Dette skal oppnås gjennom et tverrfaglig og 

tverretatlig samarbeid. Hovedmålet er «å remje folkehelse og trivsel og gode sosiale 

miljømessige forhold, og søke å førebygge og behandle sjukdom, skade eller lyte». 

 Et av delmålene i planen innebærer å utjevne sosiale helseforskjeller. Et annet delmål er «å 

skape en holdningsendring hos innbyggerne i Hå kommune, ved å legge til rette for og 

inspirere til en aktiv hverdag og et sunt kosthold». Frisklivssentralen, Aktiv på dagtid og 

lærings- og mestringsaktiviteter beskrives som noen av strategiene for å nå dette målet. 

4. Dagens situasjon

4. 1 Frisklivssentralen i Hå
Frisklivssentraler er en kommunal forebyggende helsetjeneste. Her kan personer som har 

økt risiko for, eller som har utviklet sykdom få hjelp til å mestre egen helse og endre 

levevaner. Frisklivssentraler tilbyr individuell veiledning, kurs og gruppetilbud innen fysisk 

aktivitet, kosthold, tobakk, psykisk helse og søvn. De som ønsker det kan kontakte 

frisklivssentralen, eller få en henvisning fra fastlegen, annet helsepersonell eller NAV.  

Utviklingsområder er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, 

risikobruk av alkohol, lærings- og mestringstilbud for grupper med vanlige kroniske 

sykdommer/lidelser og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse 
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(Helsedirektoratet, 2013) Frisklivssentralen vil bidra til at broen mellom medisinsk 

behandling og egen mestring styrkes. 

Frisklivssentralen i Hå har vært i drift siden 2007. Sentralen var en av de første som ble 

opprettet i landet og den aller første i Rogaland. Frisklivssentralen tar i mot mellom 60 og 

100 nye personer hvert år. De aller fleste av disse er henvist fra sin fastlege.  

De som henvises til Frisklivssentralen får følgende tilbud: 

Helsesamtale 

Alle som kommer til frisklivssentralen får tilbud om en helsesamtale der behov og mål 

kartlegges. Frisklivsmedarbeiderne har utdanning i samtalemetoden «motiverende samtale» 

som er en målrettet og klientsentrert samtaleform som benyttes for å bygge opp 

deltakerens indre motivasjon til endring. I forbindelse med den første helsesamtalen 
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gjennomfører deltakerne en submaksimal kondisjonstest, som gjentas ved frisklivsperiodens 

slutt. I forbindelse med helsesamtalen legges en plan for frisklivsperioden, som normalt er 

på tre måneder. 

Fysisk aktivitet 

Frisklivssentralen gir tilbud om fem gruppetreninger i uken, spredt over de ulike dagene, og 

både på dag- og kveldstid. I reseptperioden er det ingen egenandel på deltakelse i disse 

aktivitetene. Ved utløp av reseptperioden som normalt er tre måneder, gis deltakerne tilbud 

om å fortsette i gruppene i 12 måneder mot en egenandel på kr 500. Deltakerne i disse 

gruppene er personer med et særlig behov for tilrettelagte treningsgrupper.  

Kosthold 

Som en del av helsesamtalen tilbyr frisklivssentralen individuell kostveiledning og 

kostholdskurs i grupper. Disse kursene går normalt to ganger i året. Ved behov kan deltakere 

få kostholdskurs i regi av Klepp, Time eller Gjesdal kommune. 

Røykeslutt 

Røykesluttkurs arrangeres ved behov og oftest i samarbeid med de andre kommunene. 

Individuell røykesluttveiledning kan gis dersom deltakeren ikke ønsker å vente på at et kurs 

finner sted eller ikke ønsker å delta i gruppeveiledning.  
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4. 2 Lærings- og mestringssenter
Et Lærings- og mestringssenter (LMS) skal gi pasienter, brukere og pårørende informasjon 

om, kunnskap om og hjelp til å håndtere langvarig sykdom eller helseutfordring. Målet er at 

de som bruker tilbudet skal få utvidet innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre 

hverdagen, slik at livskvaliteten forbedres og man unngår tilbakefall. Aktiviteten på et (LMS) 

er en pedagogisk aktivitet der målet er læring og mestring, som et nødvendig supplement til 

medisinsk behandling.  

Utviklingen av tilbudene i et LMS er et samarbeid mellom fagpersoner og 

brukerrepresentanter. Arbeidsmetoden kalles Standard metode og baserer seg på dialog og 

sidestiller brukererfaring og fagkunnskap. Det er anbefalt at kommunene i fremtiden kan ta 

større ansvar for å gi lærings- og mestringstilbud til pasienter/brukere innenfor de store 

diagnosegruppene, som for eksempel diabetes type 2, KOLS og muskel- og skjelettlidelser.  

Kommunens innbyggere har i dag mulighet til å benytte seg av Lærings- og 

mestringssentrene ved Jæren distriktspsykiatriske senter (JDPS) og Stavanger 

universitetssykehus (SUS). Kursene ved lærings- og mestringssenteret ved JDPS retter seg 

først og fremst mot mennesker med psykiske lidelser og kroniske smerter. Det gis også tilbud 

til pårørende og helsepersonell. Ved SUS gis det et bredt kurstilbud til pasienter/brukere 

innenfor de fleste diagnosegrupper. Noen kurs er generelle og kan favne flere diagnoser, 

mens andre er diagnosespesifikke. Det gis også her kurs til pårørende og helsepersonell. 

«En frisklivssentral og et kommunalt lærings- og mestringssenters oppgaver kan 

overlappe hverandre, og bør sees i sammenheng.» (Helsedirektoratet, 2011) 

Frisklivssentralenes kompetanse og tilbud er knyttet til endring av levevaner, mens lærings- 

og mestringstilbud har fokus på det å leve med varige helseforandringer. Frisklivssentraler 

og kommunale lærings- og mestringssenter overlapper allikevel på mange områder.  
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4.3 «Aktiv på dagtid» 

Hå kommune har i flere år vært en av samarbeidspartene i tiltaket «Aktiv på dagtid», sammen med 

Jæren DPS, Rogaland fylkeskommune, NAV og kommunene Klepp, Time og Gjesdal. Dette tiltaket 

retter seg mot NAV-brukere i alderen 18-67 år, og er et lavterskel treningstilbud til mennesker med 

ulike fysiske og psykiske utfordringer. Frisklivssentralene i Hå, Klepp, Time og Gjesdal og «Aktiv på 

dagtid» samarbeider på tvers av disse treningsgruppene. 

4.4 Andre samarbeidstiltak 

Hopp i Hå 

Hopp i Hå er et samarbeid mellom frisklivssentralen, avdeling for fysio- og ergoterapi og 

helsestasjonstjenesten. Tiltaket er et tilbud til barn i barneskolealder med overvekt/fedme. 

Barna og deres familier får tilbud om å delta i treningsgrupper to ganger i uken, regelmessige 

samtaler med helsesøster, kostholdskurs med ernæringsfysiolog og individuelle 

kostholdsveiledning. 

Tanntastisk 

Tanntastisk er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og tannhelsetjenesten. Tannpleier og 

frisklivsmedarbeider besøker alle 8. klasser i kommunen, og informerer om viktigheten av 

god tannhygiene, riktig kosthold og fysisk aktivitet.  

Foredrag/opplæring innenfor livsstilstema 

Ansatte fra Frisklivssentralen reiser på forespørsel ut til skoler, barnehager, frivillige 

organisasjoner, andre kommunale avdelinger m.fl. og informerer om fysisk aktivitet, 

kosthold og andre livsstilstema. 

Helsefremmende arrangement 

Ansatte fra Frisklivssentralen deltar i samarbeid med andre i planlegging og gjennomføring 

av ulike helsefremmende arrangement som for eksempel «Paralympisk skoledag», sykkeldag 

for familier m.m. 
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4. 5 Interkommunalt frisklivs- og mestringssenter
Hå kommune har inngått samarbeid med kommunene Klepp, Time og Gjesdal om et frisklivs- 

og mestringssenter. Kommunen drifter egne frisklivssentraler, men samarbeider om 

kommunale lærings- og mestringstilbud, inkludert «Aktiv på dagtid». LHL klinikken Nærland 

rehabilitering og Jæren DPS er også, i ulik grad, en del av dette samarbeidet.  

Målet er å gi innbyggerne i de fire kommunene et helhetlig og samordnet tilbud innenfor 

frisklivs- og mestringsaktiviteter. Kommunene vil samarbeide om de generelle tiltakene som 

ikke er knyttet opp til en diagnose, som f.eks. «Bra mat-kurs» og røykesluttkurs. Samarbeidet 

vil også omfatte lærings- og mestringstilbud knyttet til de store diagnosegruppene, som 

psykiske lidelser, diabetes 2, KOLS, m.fl. I disse tilbudene benyttes kompetanse fra 

spesialisthelsetjenesten. 

5. Fremtidige behov

5.1 Viktige trekk ved helsetilstanden i kommunen 
Selv om levealderen stadig øker, er det ikke nødvendigvis slik at vi er friskere lenger. Psykiske 

lidelser og muskel- og skjelettplager står for over 60 % av årsakene til at mennesker blir 

uføretrygdede. Samtidig som vi får flere eldre, får vi også færre arbeidsføre. Forekomsten av 

livsstilssykdommer som kreft, psykiske lidelser, diabetes type 2 og KOLS er økende. Disse 

lidelsene er i ulik grad mulige å forebygge.   

 Et mål for den overordnede folkehelsepolitikken er flere leveår med god helse.  Et 

interkommunalt frisklivs- og mestringssenter som samarbeider på tvers av linjene i 

helsetjenesten, vil kunne bidra til at mennesker får hjelp til å endre levevaner og hjelp til å 

mestre hverdagen. Forhåpentligvis fører dette til flere år med god helse og flere år i 

arbeidslivet, noe som vil være svært lønnsomt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

 Det vil bli et økende behov for tilbud innenfor frisklivs- og mestringsaktiviteter, og behovet 

vil særlig være stort når det gjelder psykisk helse. Dette er et område der frisklivssentralene 

har et stort utviklingspotensiale. Hå kommune ligger lavere enn landsgjennomsnittet når det 

gjelder antall brukere av legemidler for psykiske lidelser, men i årene mellom 2005 og 2012 
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har antall brukere av disse legemidlene økt jevnt i kommunen. Denne økningen finner man 

ikke igjen i landsgjennomsnittet. Selv om det kan være mange faktorer i en slik statistikk som 

gjør at den er misvisende, kan det være grunn til å anta at forekomsten av psykiske lidelser 

øker i kommunen. Når man vet at psykiske lidelser står for en stor andel av årsakene til at 

mennesker blir uføre, er det all grunn til å være obs på denne økningen. 

Brukere av legemidler for diabetes type 2 øker også i jevn takt i kommunen. Selv om denne 

økningen kanskje kan forklares med at legene er blitt flinkere til å diagnostisere sykdommen, 

er det grunn til å anta at det er en økende forekomst av diabetes type 2 blant kommunens 

innbyggere.  

5.2 Diagnosespesifikke frisklivstilbud 
Frisklivssentralen vil i fremtiden ha fokus på å kunne tilby diagnosespesifikke frisklivstilbud. 

Dette vil være en form for utvidet frisklivsresept der man fokuserer mer på den 

bakenforliggende diagnosen. Tanken er at frisklivssentralen, i et interkommunalt samarbeid 

med spesialisthelsetjenesten, kan gi et frisklivs- og mestringstilbud til pasienter innenfor 

store diagnosegrupper som f.eks. KOLS, diabetes, overvekt og psykiske lidelser. 

I samarbeid med LHL klinikken Nærland starter frisklivssentralen høsten 2014 opp et slikt 

frisklivstilbud til personer med preklinisk/moderat KOLS. Deltakerne skal følge det vanlige 

opplegget ved frisklivssentralen, men helsesamtalene vil ha et spesielt fokus på den aktuelle 

sykdommen/tilstanden. Deltakerne vil også bli oppfordret til å delta på røykesluttkurs 

dersom de røyker.  I frisklivsperioden vil deltakerne få tilbud om å delta på to kursdager ved 

Nærland rehabilitering.  Kursdagene vil ha følgende innhold: 

 Lungenes oppbygging og funksjon ved sykepleier

 Medisiner og inhalasjonsteknikk ved sykepleier

 Kost og ernæring ved ernæringsfysiolog

 Mestring av tung pust ved sykepleier / fysioterapeut

 Hoste og pusteteknikk, slimmobilisering ved fysioterapeut
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 Fysisk aktivitet og trening - treningslære ved fysioterapeut

Frisklivs- og mestringssenteret vil senere utarbeide utvidede frisklivstilbud, etter samme mal, 

til pasienter i de andre store diagnosegruppene innenfor livsstilssykdommer. Den 

sykdomsspesifikke kompetansen som kreves til disse tiltakene vil hentes fra 

spesialisthelsetjenesten. 
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