
Hvilke kommuner i regionen arbeider med barn og unge – Akershus: 

Tilbud til barn og unge: 

Ja: 8 

Nei: 8 

 

 

% 



Hvilke kommuner i regionen arbeider med barn og unge – Oslo: 

Tilbud til barn og unge: 

Ja: 5 

Nei: 5 

% 



Hvilke kommuner i regionen arbeider med barn og unge – Buskerud: 

Tilbud til barn og unge: 

Ja: 12 

Nei: 7 

% 



Totalt 

Arbeider med barn og unge:  

Ja: 27 

Nei: 19  

Buskerud Akershus Oslo 
Øst 

fold 



 
 

Samarbeid: 
 

Nesten alle:  

•Helsestasjonen/skolehelsetjenesten 

 

Mange:  

•Skole 

•Fysio/ergo  

 

Andre samarbeidspartnere:  

•Kommunale: kultur, rask psykisk helsehjelp, psykisk helse, psykolog, 

flyktningetjenesten, barnevernet, rehabilitering,  

•Tannhelsetjenesten,  

•Fastlegene,idrettslag, ungdomskontakter,  

•Turistforeningen 

•Barnehage  

•Frivillige 

•Treningssenter 

•Frivilligsentralen 

•Spesialisthelsetjenesten.  

 



 

Samarbeid suksesskriterier 
 

•Samarbeid og rolleavklaring! (enighet og koordineringsansvar) 

•Jevnlige samarbeidsmøter og samlokalisering 

•Komme inn “tidlig nok” 

 

 

Andre suksesskriterier da tiltak er iverksatt:  
•Motiverende intervju 

•Brukerinvolvering i utarbeiding av tilbudet (temaer og type aktivitet) 

•Jevnlig kontakt med barn og foresatte 

•Familierettet (ikke bare barnet) 

•Dyktige aktivitetsledere 

•Lavterskel 

•El-dialogmeldinger til fastleger 

 
 



Frisklivssentralenes tilbud til 
barn og unge i dag ut i fra 

kartleggingen 

Befolknings- 

retta tiltak 

Kompetanse-
hevende tiltak 

for andre 
Individuelle tiltak 

Gruppetiltak 

- Åpne og lukkede 

Frisklivsresept 

Friskliv UNG  



Befolkningsrettede tiltak 

 



Kompetansehevende tiltak for andre 

 

● Undervisning for ansatte 

 

● Veiledning 

 

● Tverfagligt samarbeide  

 



Individ og gruppe tiltak  



Oppsummering 
 

For å gi best mulig hjelp til barn og unge er det viktig at frisklivssentralene… 

 

- holder seg oppdatert på- og følger nasjonale gjeldende retningslinjer og 

veiledere og er kjent med eventuelle lokale rutiner og veiledere ifht oppfølging 

av barn/unge som har overvekt, og bidrar til kompetanseheving I kommunen.   

- Har god kjennskap til kommunens overordnede styringsmål og 

handlingsplaner, i tillegg til oversikt over kommunens lokale tilbud til barn og 

unge  

- har samarbeid med evt folkehelsekoordinator, kommune/bydelsoverlege og 

andre aktuelle samarbeidspartnerere i kommunens ledelse for å jobbe 

befolkningsrettet og bidra med frisklivskompetanse inn i folkehelsearbeidet og 

planarbeidet.  

- prioriterer tverrfaglig samarbeid og har god oversikt over andre instanser I 

kommunen som jobber med barn og unge 

- har kompetanse på endringsprosseser og bruker Motiverende Intervju som 

samtaleteknikk i veiledning av fagpersoner og i individrettede tiltak.  

- har kunnskap om barn og unges utfordringer lokalt (Ungdata, 

elevundersøkelser, kommunebarometer mm)  
HOLDER ENGASJEMENTET OPPE! 

 

 



Aktuelle retningslinjer og veiledere samt anbefalte 
nettressurser som er kvalitetssikret: 

 

● Nye Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende 

arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 

● veileder for kommunale frisklivssentraler 

● Nasjonalfaglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av 

overvekt og fedme hos barn og unge 

● Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste 

 

Nettressurser for FLS 

Kostverktøyet - www.kostverktoyet.no  

http://mhfa.no/ressurser/smart-mat-ved-skolestart/ 

http://www.kostverktoyet.no/helsepersonell 

http://nasjonalforeningen.no/smart-pa-mat/ 

http://idebank.frisklivssentralen.no/ 

http://www.sunnstartnorge.no/ 

https://www.kostholdsplanleggeren.no/ 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse  
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Videre anbefalinger for arbeidet i nettverk  

barn og unge  
 

 

Fagdagen 

- Hvordan bruke ressursene frisklivssentralene har til rådighet på en mest mulig 

effektiv måte 

- Hvordan dra i samme retning for å møte brukerne helhetlig (samarbeid, tverrfaglig) 

 

 

Videre arbeid 

- Beskrive måter frisklivssentralene kan jobbe med befolkningsrettede tilbud i 

veilederen for frisklivssentraler, evt henvise til Idebanken  

- Beskrive måter frisklivssentralene kan jobbe mot barn og unge og deres foresatte  

- Ressursbruk fordeling voksne og barn/unge basert på kommunens utfordringer og 

andre ressurser i kommunen 

 
 

 

 


