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Oslo kommune – oversiktsbilde
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Forankring i planverk

Nytt byråd 2015

• Ny Strategisk plan for rusfeltet i Oslo (byrådssak 158/18)
▪ Eget tiltak i planen hvor alle med rusproblemer skal ha tilgang til frisklivstjenester

• En psykt bra by – ny strategi for psykisk helse i Oslo (byrådssak 194/19)
▪ Friskliv er kun nevnt i forarbeidene / kunnskapsgrunnlaget

Samme byråd 2019  ny periode

• Revisjon av bydelenes frisklivsarbeid i rapport 12/2019

• Ny folkehelsestrategi skal erstatte nåværende folkehelseplan
▪ Gjeldende tiltak i folkehelseplanen er at personer med behov for endring av levevaner skal 

tilbys frisklivstilbud

▪ I ny folkehelsestrategi skal Frisklivstjenester løftes spesifikt

Byråden virkeliggjør politikken gjennom det årlige tildelingsbrevet til etater 
og bydeler
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Kommunerevisjonens sak 12/2019  kontrollerer om frisklivsarbeidet  i tilstrekkelig grad er 
utformet i tråd med bydelenes helseutfordringer
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Utdrag av byrådets vedtak etter behandling av rapporten:

Bystyret understreker viktigheten av at byråden følger opp at 

frisklivsarbeidet drives systematisk, helhetlig og målrettet for å

møte innbyggernes behov. (…)

Bystyret anbefaler at byråden sørger for at alle bydelene sikrer god

tilgjengelighet og samordning av informasjon om tilbudene,

vurderer informasjon på flere språk, og at tilbudene  gjøres bedre 

kjent hos fastlegene og andre samarbeidspartnere.  Det bør videre 

vurderes tilstrekkelig kapasitet samt tilbudets  tilgjengelighet også 

på ettermiddags- og kveldstid.

Bystyret ber byråden komme tilbake til kommunens frisklivsarbeid i 

sin varslede folkehelsemelding med en beskrivelse av status for 

arbeidet på dette området samt videre strategi for å løfte 

frisklivsarbeidet i bydelene 
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Tilbudet skal dimensjoneres i tråd med behov i befolkningen

Kartlegging 1. halvår 2021 viste at 13 operative 
frisklivssentraler har  i gjennomsnitt 1,8 årsverk per 
bydel 

Bydelenes folkehelseprofil lages hvert år

• Det er ingen sammenheng mellom ressurser per bydel og 
utfordringer i befolkningen

Ny folkehelsestrategi er under arbeid og skal 
foreligge i 2022

Revisjonssaken satte friskliv på kartet og har bidratt til 
at alle bydelene i Oslo innen 2021 har etablert
frisklivssentral

Legitimitet
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Utfordringene

Parlamentarisk styringsmodell med 15 bydeler, lokale bydelsutvalg – med 
ulike prioriteringer innenfor de rammene som er gitt.

Tjenester organiseres ulikt og benevnes ulikt

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste

• Manglende kjennskap til tilbudet

• Manglende kunnskap om innholdet i tilbudet

• Manglende forståelse for viktigheten av samarbeid på tvers av tjenester

• Ulike tilbud fra bydel til bydel

Behov for systematisk innsats og ildsjeler som i alle sammenhenger 
informerer om formålet med frisklivssentraler (repetere jevnlig)
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Hvordan har vi jobbet systematisk i Oslo

• Fagnettverk for friskliv

• Nettverkssamlinger

• Utviklet egen rapportering av 
basistilbudet – etablert årsrapport 
for frisklivssentralene i Oslo

• Brukt Veileder for kommunale 
frisklivssentraler som «bibel» i utvikling 
av tilbudet

• Fått mye bistand av Helsedirektoratet  

• Frisklivsmarsjen

• Utviklingsnettverket for frisklivs-
sentraler i Oslo
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud
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Fagnettverk for friskliv ledet av Helseetaten

▪ Formål:

▪ Kunnskapsbasert og i tråd med lover, nasjonale og kommunale føringer

▪ Arena for erfaringsutveksling og faglig påfyll

▪ Arena for læring og utvikling av felles prosedyrer og fagsystemer

▪ Felles fagmiljø som kan inspirere bidra til utvikling av nye ideer for frisklivsarbeidet

▪ Samarbeid på tvers tvers av bydeler og øvrige tjenester

▪ Mål:

▪ Alle bydelene deltar

▪ Videreutvikle kunnskapsbaserte arbeidsmetoder gjennom aktiv bruk av veilederen

▪ Utvikle felles dokumentasjon i Gerica (fast punkt)

▪ Frisklivsarbeidet er godt forankret i ledelsen i bydelene
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Fagnettverk for friskliv forts…

▪ Gjennomføring:

▪ 2-3 nettverkssamlinger i året, en samling i 
samarbeid med statsforvalteren

Informasjonsarbeid:

• Invitert inn ledere og politikere på alle nivå

• Helsedirektoratet deltatt på mange møter 

• Lovpålagte tjenester

Fagnettverk for friskliv, ledet av 
Helseetaten, har bidratt til at 
frisklivsarbeidet i bydelen er i tråd med 
vedtatte statlige anbefalinger og at 
innbyggerne får nødvendige tjenester 
uavhengig av bosted i Oslo 

• 15 av 15 bydeler er med i Fagnettverk 
for friskliv

• 15 av 15 bydeler skal i løpet av 2021 ha 
etablert frisklivssentral 

• Vi har satt friskliv på dagsorden gjennom 
å invitere bredt til kunnskapsdeling og 
diskusjon om tjenesten på 
nettverksmøtene.

• Vi har satt friskliv på dagsorden gjennom 
felles resultatrapportering for Oslo og 
at årsrapporten avgis til 
byrådsavdelingen
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Rapportering av basistilbudet

Fagnettverk for friskliv ble årlig evaluert 
gjennom  Questback 

Gode resultater men frisklivssentralene 
skåret lavt på det å bli sett og verdsatt i 
egen bydel

Hvordan synliggjøre frisklivsarbeidet?

• Sikre at kommunale ledere og byrådsavdeling 
ser hva vi gjør

• Må dokumentere hva vi gjør 

• Må dokumentere hvordan vi gjør det

• Årlig oversiktsrapport drift og aktivitet

• Diskusjon på  hva som er hensiktsmessig og 
mulig – fokus på basistilbudet

I samarbeid med fagsystemavdelingen i 
Helseetaten utviklet vi verktøy for 
rapportering av aktivitet i 
frisklivssentralene

Utgangspunkt i indikatorer beskrevet i 
veilederen men viktig å legge listen slik at 
det var hensiktsmessig og mulig å gjennom-
føre for alle 

Årsrapport utarbeidet fra 2018

Manualene:

• Hvordan registrere i Gerica

• Hvordan ta ut rapporter i Gerica

• Skal legges i idebanken 
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Innhold i årsrapporten til byrådsavdeling, 
Helseetaten og bydelene

Innledning – repeterer alltid fra veilederen

Status om frisklivsentralene i Oslo

Helsefremmende og forebyggende helsetjenester

Utførte helsesamtaler 

Oversikt over unike brukere fordelt på alder og kjønn 

Henvisninger, henvisningsinstanser og henvisningsårsaker 

Basistilbudet i frisklivssentralene i Oslo

- Fysisk aktivitet (oversikt over aktivitet og antall deltakere inne og ute)

- Kosthold (oversikt over avholdte kurs og antall deltakere per kurs)

- Tobakk (oversikt over avholdte kurs og antall deltakere per kurs)

Andre tilbud i frisklivssentralene

Frisklivsmarsjen

Fagnettverk for friskliv (aktivitet)
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Frisklivsmarsjen – en årlig aktivitet siden 2014
Fortelle om tilbudet i frisklivssentral – rekruttere

Felles arena med frivillige organisasjoner – informere 
og rekruttere (DNT, Oslo og omland friluftsråd, 
bydelsmødrene, aktiv på dagtid, mv)

Norsk Folkehjelp -

Planlegges og gjennomføres av frisklivssentralene – en 
ansvarlig på omgang – fordeling av oppgaver 

Kjente personer som åpner (kongehus, politikere og 
kjendiser) – gir presseomtale

Vann - og avløpsetaten leverer gratis vann og flasker 
til deltagerne – 200 deltagere

Alle får årets t-skjorte

Oppvarming, frisklivsdans, turene 1,5 og 3 km.
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Utviklingsnettverket  for frisklivssentraler i Oslo

Etablert juni 2021, ansvarlige drivere er bydelene 
Stovner og Nordre Aker i samarbeid med valgt AU

Hensikten er å bidra til å implementere anbefalinger og 
kvalitetskrav gitt i Veileder for kommunale 
frisklivssentraler, med vekt på forankring og etablering av 
basistilbudet

Nettverket skal bidra til forbedring og utvikling av den 
kommunale tjenesteutøvelsen gjennom erfarings-
overføring, læring, kompetansebygging, innovasjon, 
effektivisering, samordning på tvers av bydeler og øvrige 
virksomheter og kunnskapsbasert praksis

Likeverdige frisklivstjenester uavhengig av bosted

Fokus på friskliv

01.11.2021 13

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud
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TAKK FOR OSS!

Kontaktpersoner:

Pi Leth Lundvig (Stovner FLS)
e-post: 
pi.leth.lundvig@bsr.oslo.kommune.no

mobil: 476 32 741

Anette Heimli Jokstad (Nordre Aker FLS)
e-post: 
anette.heimli.jokstad@bna.oslo.kommune.no

Mobil: 940 23 918
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