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Frisklivssentralen i 
Bergen

• Etablert 2012

• 4 ansatte

• + Ca 0,3 pensjonist

• + 0,5 prosjektansatt

• Lokalisert ett sted i 
kommunen

• 283.000 bergensere



• Gi støtte til å endre levevaner og 
mestre helseutfordringer 

• Gi veiledning som retter 
oppmerksomheten mot friskressurser 
for helse og livskvalitet 

• Understøtte brukerens egen 
læringsprosess 

• Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt 
risiko for sykdom 

• Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud 
og aktiviteter som passer for den 
enkelte bruker

• Styrke innbyggernes kunnskap om 
levevaner og helse 

• Være en samarbeidspartner i 
kommunens folkehelsearbeid



2020-21: Mer folkehelse og mindre individrettet

HVORFOR?

• Få ansatte = lav kapasitet for 
individrettet aktivitet

• Koronarestriksjoner
• Kunne ikke trene inne

• Stopp for kurs

• Interesse for folkehelse
• Målgruppe befolkning heller enn personer 

med risiko

HVORDAN?

• Jakt etter samarbeidspartnere

• Områdesatsingen – områder med 
levekårsulemper

• Frivilligsentralene

• Lokale ildsjeler

• Kommunal nettside ikke god for å nå 
innbyggerne- derfor SoMe

• Samarbeid folkehelserådgiver, 
kommuneoverlege og Frisklivssentral



Finn Formen med Friskliv i Laksevåg- februar 2020

Trening ute for 

befolkning og pasienter

https://www.youtube.com/watch?v=7wv1FJEpUdw

Områdesatsing

Frivilligsentral

Legesenter

Lokal ildsjel

https://www.youtube.com/watch?v=7wv1FJEpUdw


Fra trening inne til trening uteMai 2020



Trening ute 2021 - FFF
• Uten påmelding

• Gratis

• Nygårdsparken, Åsane, Solheim, 

Olsvik, Loddefjord, Fyllingsdalen

• Ansatt fra Frisklivssentralen + 

frivillig

• Laksevåg overtatt av 

Frivilligsentralen og lokal ildsjel



Treningsløype i Olsvik

Sammen med

Områdesatsing



Treningsløype Fana (2021) 
.. et folkehelseprosjekt

av Frisklivssentralen og

Fana Idrettslag



Matpakkeprosjekt 2020

https://www.youtube.com/watch?v=vwUfHL6ezAA

Frisklivssentralen, 

Områdesatsing og 

Hala kafe

Informasjonsavdelingen

1.Klasse i områder med levekårsutfordringer

https://www.youtube.com/watch?v=vwUfHL6ezAA


LLLL- Lev Livet Lett med Linda 2020- kostholdsrådene på video

https://www.youtube.com/watch?v=4eZ4DRQE2Ew

https://www.youtube.com/watch?v=ughY7TSMWz8

https://www.youtube.com/watch?v=4eZ4DRQE2Ew
https://www.youtube.com/watch?v=ughY7TSMWz8


Finn Formen med Finn og 
Motvirk Muskelplager med Marita

https://www.youtube.com/watch?v=psqcOY9cHqc

Motvirk muskelplager med Marita - del 4 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=psqcOY9cHqc
https://www.youtube.com/watch?v=ZtEcwYzT9JI


Mens vi venter på grandisen- laget av student 2021 

https://fb.watch/8Jq-djzZ2m/

https://fb.watch/8Jq-djzZ2m/


Paneldebatt og 
webinar

Webinar Livsstilsendringer (Live 27.01.21) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZUwgx0Xp55U


Podcast om 
Hverdagsglede

Norges Blindeforbund



Livsstilkurs og 
Hverdagsgledekurs for 
studenter- sammen 
med Sammen

https://www.facebook.com/100000527770174/posts/

4280542285306655/?d=n

https://www.facebook.com/100000527770174/posts/4280542285306655/?d=n


Årstad videregående skole

• Tankevirus-kurs 
klassevis

• 3 timer pr klasse

• 6 klasser vår 2021

• 10 klasser høsten 
2021

• Fortsetter i 2022 på 
flere skoler

Psykisk helse på timeplanen hos Årstad VGS, 

vi leverer mestringskurset Tankevirus og 

synes det er stor stas



Verdensdagen psykisk helse - 2020

Nygårdsparken oktober 2020.

Sammen med Mental helse, LPP og 

Frivilligsentral



Verdensdagen psykisk helse 2021-
med Rask psykisk helsehjelp og Sammen



Løvstakkdagene

• Kulturkontor, 

Områdesatsing, 

Bærekraftige liv

• Del av nærmiljøet

• Trim fra scenen 

m/medbragte barn



Damsgårdsdagene

Tema fysisk aktivitet



Facebook og
Instagram

Formidling av 

nasjonale råd, 

artikler, begivenheter



Aktuelle saker



Fysisk aktivitet som medisin- samarbeid med UiB

Medisinerstudenter i praksis

Lager opplegg

Treningen er Terje Håpoldsøys (56) lyspunkt i hverdagen. Nå kan den også være 

med å endre livet hans.



2019 

Oppsummering

Individ og grupperettet

Nesten alle tilbud alene i egne lokaler



2021
Befolkningsrettet

på sosiale medier og lokalt

sammen med
Områdesatsingen

Frivilligsentraler

Legesentre

Borettslag

Menighet

Nav

Videregående skoler

Idrettslag

Rask Psykisk Helsehjelp

Ung Arena

Utekontakten

Sammen

DNT



FFF

• Finn Formen med Finn

• Finn Formen med Friskliv

• Friskliv, Folkehelse og Frivillighet



Veien videre


