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INNLEDNING:

Denne rapporten beskriver Frisklivsarbeid i Balsfjord kommune i perioden 2011til ut november

2013. Folkehelsekoordinator har samarbeidet med en faggruppe bestående av
kommuneoverlege, fysioterapeut og enhetsleder Helse —og Barnevern.

Folkehelsekoordinator har planlagt, koordinert og gjennomført mesteparten av frisklivsarbeidet

siden januar 2011. Drift har til nå basert seg på etablerings —og videreutviklingsmidler fra
Helsedirektoratet via Troms fylkeskommune eller Fylkesmannen. Fastlønn til folkehelsekoordinator

dekkes over kommunens driftsbudsjett.

Denne frisklivsrapporten innledes med nasjonale føringer. Deretter vil den omtale utvikling av det

lokale frisklivsarbeidet i Balsfjord kommune og resultater. Rapporten avsluttes med en

oppsummering og utviklingsmuligheter i frisklivsarbeidet.

Frisklivstilbudet har faste kontordager på Storsteinnes og en kontordag i Malangen oddetallsuker.
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DEL 1: Nasionale føringer for frisklivsarbeid

1.1. Hvorfor Frisklivssentral i kommunene?

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven (Folkehelseloven) skal

kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester.

Derfor anbefaler helsedirektoratet etablering av frisklivssentraler i alle landets kommuner,

alternativt gjennom interkommunale samarbeid. Det er nå etablert frisklivssentraler i 145

kommuner rundt om i landet, og flere er i etableringsfasen. I Troms er det 11 kommuner som har

Frisklivssentral.

Det forutsettes at Frisklivssentralen forankres på politisk nivå og innarbeides i kommunens planer.

Ved interkommunalt samarbeid forutsettes det formalisering av forpliktende samarbeid mellom

samarbeidskommunene.

1.2 Hva er en frisklivssentral?

Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings-, og oppfølgingssystem for personer med behov for

å endre helseatferd, primært fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Personer kan bli henvist av

helsepersonell eller kontakte Frisklivssentralen på eget initiativ. Det trenger ikke foreligge sykdom

eller diagnose.

Frisklivssentralen er en del av kommunehelsetjenesten og har tilbud om hjelp til endring og mestring

ved hjelp av helsesamtale, fysisk aktivitetstilbud, tilbud om kostholdsendring, samt tilbud om

røykesluttkurs.

Frisklivssamtale — er en individuell samtale mellom en deltaker på Frisklivssentralen og en

velleder med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Tema er deltakerens helseatferd.

Fysisk aktivitetstilbud —ved Frisklivssentralen er variert. Målet etter veiledning er at

deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag, og få bedre helse på kort og lang sikt.

Den fysiske aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt

kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet og overskudd. Fysisk aktivitet tilbys etter nasjonale

anbefalinger.

Fysisk form testes innledningsvis og etter gjennomført reseptperiode. Dette for evaluering

og for å motivere deltakeren. Det finnes flere former for indirekte testing som kan være

aktuelle, og den enkelte frisklivssentral velger den metoden som er best egnet hos seg.

Bra Mat-kurs - er et inspirasionskurs for å få til varig endring av kostholdsvaner. Kurset er

basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning og følger Helsedirektoratets

anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Formidlingen gjøres på en enkel og

lettfattelig måte. Kurset er ikke primært for behandling og skal ikke erstatte individuell

veiledning fra autorisert personell.

Kostholdkurset bidrar til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke

motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av

varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Mottoet er «små skritt — store forbedringer».

Snus- og røykesluttkurs.

Frisklivssentralen har en sentral rolle i tobakksavvenning. Den har tilbud både om

individuell tobakksavvenning og i grupper.
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Individuell samtale 


Det er utviklet en samtaleguide for individuell veiledning som er beregnet på dem

som er motiverte for å slutte med røyk eller snus. I guiden foreslås det minst fire

samtaler på mellom 15 og 30 minutter, med mest tid i starten, og den bygger på

motiverende samtale.

«Røykfrie sammenn 


Kurset «Røykfrie sammen» er utarbeidet som en veiviser og ikke som en absolutt

mal for hvordan et røykesluttkurs skal gjennomføres.. Enhver kursleder har sin

personlige stil, finner sin arbeidsform og leder gruppa på en måte kursleder trives

med.

Kurset gjennomføres med seks møter i en periode på 6 uker. De tre første møtene

forbereder kursdeltakerne seg på å slutte å røyke og i de tre neste jobber de med

å opprettholde røykfriheten og motivasjonen. Kursopplegget kan også benyttes for

dem som vil slutte med snus.

Røyketelefonen anbefales både for kursdeltagere og kursledere.

1.3 Frisklivssentral og kommunalt Icerings- og mestringstilbud.

En frisklivssentral og et kommunalt Icerings- og mestringssenters oppgaver kan overlappe

hverandre og bør sees i sammenheng.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir kommunene føringer i å etablere

helsefremmende og forebyggende tilbud for befolkningen, og samarbeidsavtaler mellom

helseforetak og kommuner er lovpålagt.

Lcerings- og mestringstilbud i kommunene blir trukket fram som gode tilbud for å «sikre mer tidlig

intervensjon mot sykdomsutvikling, en bredere tilncerming til mestring av sykdom eller funksjonssvikt,

og sikre at brukere over tid og gjennom tettere oppfølging i sitt ncermiljø får mulighet til å tilegne

seg verktøy for å håndtere hverdagen på en bedre måte».

1.4 Veileder for kommunale frisklivssentraler.

«Veileder for etablering og organisering av frisklivssentraler» fra helsedirektoratet brukes som

mal for utvikling av Frisklivssentralen.

Organiserinq

For å sikre helsefaglig kvalitet kreves det at Frisklivssentralen har helsepersonell som faglig

ansvarlige. Frisklivssentralen etableres med egnede, universelt utformede lokaler.

Frisklivssentralen skal ha rutiner for gjennomføring av helsesamtaler, forskriftsmessig

oppbevaring av personopplysninger og rapportering til henvisende instans. Sentralen har

oversikt over hvilke tilbud som finnes for fysisk aktivitet, kostholdsendring, røykeslutt og

andre tidlig intervensjons- og mestringstilbud i kommunen.

Brukermedvirkninq

Brukerrepresentanter skal delta i planleggingen. Brukermedvirkning bidrar til økt

treffsikkerhet i utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.
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Tilskudd

Det er bevilget tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivssentraler som forvaltes

av Fylkesmannen.

DEL 2: Frisklivssentralen i Balsfjord kommune.

2.1 Etablering.

Forløperen til Frisklivstilbudet i Balsfjord kommune er grønn resept ordning som ble forsøkt etablert

i 2004, i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Frisklivstilbudet startet i slutten av mars 2011.

2.2 Organisering og ressurser.

Frisklivssentralen er etter nasjonale føringer organisert som en del av den kommunale

helsetienesten i enheten Helse — og barnevern.

Folkehelsekoordinator koordinerer og er ansvarlig for gjennomføring av frisklivstilbudet.

Koordinator har samarbeidsmøter med leger, fysioterapeuter og NAV.

Faglig ansvarlige er kommuneoverlege 1.

Til nå har daglig drift vært basert på tilskudd fra stat / fylkeskommune. Driftsmidler utover lønn

må i fremtiden innarbeides i kommunens økonomiplan.

Det er krav til journalføring ved frisklivissentraler. Nytt elektronisk fagprogram tas i bruk februar

2014.

2.3 Arbeidsoppgaver ved Frisklivssentralen i Balsfjord.

Koordinering og tjenesteutvikling

Frisklivsveiledning; Helsesamtaler, Tester, Oppfølging, Kosthold — og røykesluttsamtaler.

Kursleder i røykslutt og bra mat.

- Aktivitetsleder

Skrive søknader

Rapportering

Stimulere til etablering av likemannsgrupper i lavterskeltrening og veiledning.

Arbeidsoppgavene medfører nødvendige prioriteringer innenfor stillingsressursen.

2.4 Kompetanse

Kompetanse i Frisklivsveiledning.

Helsedirektoratet ved fylkeskommunen og fylkesmannen har siden 2010 jevnlig invitert til kurs i

frisklivsverktøy som er;

Frisklivssamtale / motiverende interviu,

kurslederkurs i Bra mat og

sluttveilederkurs i snus — og røykeslutt.
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Motiverende intervju er en måte å samtale på for å fremme motivasjon til end ring av atferd.

Samtaleteknikken er anerkjent og benyttes innenfor flere ulike fagtjenester.

Ansatte ved Frisklivssentralen blir også invitert av helsedirektoratet til kurslederkurs i KID — kurs

(kurs i depresjonsmestring). Dette er et tilbud de ønsker at Frisklivssentralen skal kunne gi.

Utdanning og bakgrunn til folkehelsekoordinator.

Dagens folkehelsekoordinator har fem år høyere utdanning; grunnfag psykologi, bachelor —

FagIcerer i kroppsøving og har et år videreutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming. I

forhold til å motivere folk i gruppetrening er koordinator utdannet gruppetreningsinstruktør og har

18 års yrkeserfaring som gruppetreningsinstruktør.

Folkehelsekoordinator har opplæring i motiverende interviu, er kursleder i Bra mat og er

sluttveileder i røyke- og snusslutt.

Frisklivssentralen leier inn ved behov kursledere i Bra mat og i røyk — og snusslutt. Kurslederne har

full jobb i og utenfor kommunen.

DEL 3: Utvikling og samarbeid i helsetjenesten

3.1 Samarbeidsprosjekt med fastlegene 2012.

Et overordnet ønske var å styrke oppfølgning av pasienter med livsstilsykdommer, som blir henvist

gjennom fastlegesystemet. Et tiltak som ble gjennomført var helsesjekk hos fastlegen i starten og i

slutten av reseptperioden.

Tilbud om helsesjekk har blitt videreført. Deltager tar selv kontakt for avtale. Helsesjekk har vist

seg å ha en motiverende effekt hos deltager. Den positive fysiologiske effekten ved endring av

atferd bekreftes gjennom helsesjekk. Ofte viser resultater lavere blodtrykk og langtidskolesterol.

3.2 Forskningsprosjekt - Digitalt kommunikasjonsverktøy.

Connect 2.0 er et internettbasert samhandlingsverktøy. Hensikten er å kartlegge nytten av å ta i

bruk moderne teknologi i samhandlingen mellom pasienter og helsepersonell.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom bLa. Balsfjord Kommune og Oslo Universitetssykehus.

Prosjektledelsen ved Oslo Universitetssykehus ønsker en utprøving av modellen ovenfor

frisklivsdeltagere. Folkehelsekoordinator og Connect - koordinator i kommunen er i gang med

planlegging og gjennomføring. Studien vil bli gjennomført i 2014 og har fått navnet «FrisklivPlan»

Forskningsprosjektet dekker ekstra utgifter til innleie av vikar for folkehelsekoordinator.

Formålet med c(Friskliv Plan)) er en mer effektiv ressursbruk og gi et mer hensiktsmessig

oppfølgingstilbud.
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DEL4: Tilbudet på Frisklivssentralen

Tilbudet har fra oppstart vcert i en utviklingsprosess. Det har vcert noe endring for hvert år på

grunn av nye behov, usikkerhet i forhold til økonomiske ressurser fra fylkeskommunen og kapasitet

hos folkehelsekoordinator. Midlene fra fylkeskommunen har blitt brukt til drift og utvikling av

tilbud.

4.1 Utvikling og endringer.

Første røykesluttkurset arrangerte folkehelsekoordinator høsten 2010, før oppstarten på

frisklivstilbud. Det første Bra mat kurset ble gjennomført våren 2011.

Tabellen viser endringer i tilbudet;

Tilbud 2011 2012 2013

Frisklivsveiledning Helsesamtale i starten

og i slutten av

reseptperioden.

Ved mål om

vektreduksjon; tilbud

om måling av vekt, liv

— og hoftevidde.

Oppfølgingssamtaler

ved behov.

Samme som 2011. Samme som 2011-

Fast kontordag i

Meistervik annen hver

uke.

Familieoppfølging i

samarbeid med

helsesøster.

Treningsveiledning i

barselgruppe.

Fysisk aktivitet To gruppetreninger i

uken;

tur og

motbakkeintervall,

individuell

treningsveiledning og

kondisjonstest (400 m

gå - test)

Samme som i 2011.

+ to sirkeltreninger

ved fysioterapeut,

Storsteinnes og

Meistervik.

+ nybegynner

spinning og

styrketrening ved Frisk

Trim & helse.

Samme som 2011.

Endring

gruppetreninger;

Frisklivstrim intervall

og sirkeltrening.

+ Spinning og styrke

intro annen hver

måned ved Frisk Trim

& Helse.

Lavterskelspinning to

ganger i uken som

koster 70 kr i «drop —

in».

Kosthold Bra — mat kurs i løpet

av våren med ekstern

kursleder.

Individuell samtale.

Samme som 2011. Kurs satt opp vår og

høst, men ble avlyst

pga få påmeldte.
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Tilbud 2011 2012 2013

Røyke —og snusslutt Ingen kurs eller

samtaler.

Røykesluttkurs i

samarbeidet med

Storfjord på

helsehuset i Oteren.

Individuelle samtaler.

Røykesluttkurs i januar

med ekstern kursleder.

Individuell samtaler

4.2 Hva trenger de oppfølging til?

Alle som har vært innom Frisklivssentralen har hatt behov for veiledning og oppfølging i forhold til
fysisk aktivitet.

De som har hatt kostholdsamtale har hatt behov for oppfølging i etterkant for å justere

endringsmål.

I løpet av røykeslutt —eller nedtrappingsprosessen er det behov for støtte og oppfølging.

4.3 Bruk av tilbud.

På grunn av ulike omstendigheter har noen deltakere fått innvilget reseptperioder lengre enn 3

måneder. I 2011 og 201 2 fikk deltagere innvilget lengre reseptperiode ved sykdom eller reise.

Fra 201 3 har Frisklivssentralen gått bort fra denne ordningen.

Frisklivsveileding

I forhold til helsesamtaler viser utviklingen at det har blitt betydelig færre helsesamtaler i 2.
reseptperiode. Hovedårsaken er at mange deltagere fortsetter inn i 2014. I tillegg har flere

deltagere fullført 1. periode og ikke 2. periode.

Treningstilbud

En årsak til noe nedgang i gruppetrening kan være at det i 2011ble stilt krav til deltagelse i
minimum en gruppetrening i uken. Dette fordi erfaringer fra andre frisklivssentraler er at faste

avtaler er viktig med tanke på måloppnåelse hos deltager. (se tabell under)

Økning i bruk av gruppetilbud i 201 2 har nok en sammenheng med et større og bredere
treningstilbud. Bruk av gruppetrening i 201 3 gikk noe ned, mens antall deltagere som har drevet
med egentrening har vært økende. Årsaken er at flere deltagere er i jobb på dagtid. De fleste

får ikke tilrettelagt for deltagelse på Frisklivstrening av arbeidsgiver, eller vil ikke ytre ønske om

det. (se tabell under)

Frisklivsveiledina

Det er nedgang i antall Frisklivssamtaler fra 2012 —2013. Dette kan være fordi
folkehelsekoordinator har i 2013 måttet gjøre en prioritering i arbeidsoppgaver og har dermed
ikke hatt kapasitet til like tett veiledning og oppfølging av deltagerne i løpet av 2013.
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Oversikt veiledningssamtaler og bruk av treningstilbud 2011 —2013:




Treningstilbud Frisklivsveileding




År Gruppe Egentr. Frisklivssamtaler Veil. Hjemme trening Veil. Treningssenter

2011 26 25 72 4 19

2012 31 28 80 11 18

2013 17 37 68 14 5

NB! I tillegg til frikslivsveiledning gjennomføres oppfølgingssamtaler og tester.

DEL 5: Henvisningsstatistikk

Statistikk er et viktig for å ha en lokal oversikt over brukere av frisklivstilbudet, behov og

resultater. Dette gir både et grunnlag til utvikling av tilbud, og til å få en bedre oversikt over

lokale helseutfordringer i kommunen. (jmf § 5 b, i folkehelseloven)

5.1 Utvikling i henvisninger til frisklivsresept.

Totalt historisk oversikt viser at det har blitt henvist 117 deltagere til Frisklivssentralen siden starten

mars 2011. Her er en totaloversikt over henviste pr. år; 


2011 2012 2013

32 39 46

I aldersgruppen 20 —59 år er det henvist flest deltagere. De over 60 år var

fremtredende i 2012, men gikk tilbake i 2013.

Det har vært få henvisninger under 20 år. Frisklivstilbud til Barn og unge med familie har

ikke blitt prioritert disse årene på grunn av ressursprioriteringer.

Historisk oversikt over antall henviste frisklivsdeltagere inndelt i aldersgrupper.

40

0
2013 2012 2011

* Alder 0-19

Alder 20-59

Alder 60-80
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5.2 Hvem henvises?

Informasjon om yrkessituasion og helseutfordringer til de som henvises er basert på svar fra

deltagerne i 1. helsesamtale. Dette kartlegges i skjemaet Friskliv oppstart. (se vedlegg)

Den yrkesaktive gruppen har i perioden gått ned i 201 2 og opp igjen i 2013. Av de henviste i

201 2 var 49 % på tiltak i NAV. Det ble en nedgang i 201 3 til 39 %.

I 2012 økte deltagelse fra pensjonistene, mens i 2013 ble flere sykemeldte henvist. Ingen av de

henviste i 201 2 var helt arbeidsledig. De som er over 50 % yrkesaktiv økte i 2013. Noen unge i

skolealder har blitt henvist i løpet av perioden.

Historisk oversikt

yrkesstatus.

5.3 Henvisningsårsak - Hvorfor får deltager resept?

De fleste deltakere rapporterte at de er fysisk inaktiv, overvektig og har muskel —og

skjelettplager. Noen deltagere har diabetes, høyt blodtrykk, hjerte - / karsykdom og lungesykdom

som henvisningsårsak. De fleste deltagerne oppgir mer enn en årsak til henvisning.

Historisk oversikt henvisningsårsaker:
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5.3 Hvem skriver ut resepter?

I 2011 og 2012 var det lege, fysioterapeut og NAV som henviste deltagerne. Ny veileder for

kommunale frisklivssentraler åpnet i 2013 for at de som ønsket endringsveiledning kunne selv ta

kontakt med Frisklivssentralen.

Enhet for psykisk helse, rus og rehabilitering i kommunen har henvist noen deltagere i løpet av

2013. UNN Tromsø og DPS, avd. Storsteinnes har kontaktet Frisklivssentralen for pasienter som

ønsker å komme i gang med endring. Etter sykehusopphold kreves resept fra fastlege.

Henvisningsstatistikk viser at legene henviser flest deltagere. I 201 2 økte henvisningene fra

fysioterapeutene. NAV har henvist 4 deltagere siden 2011. Henvisning fra annet helsepersonell

økte i 2013, og noen tok kontakt selv for å få delta.

Lege

—10—Fysio

—111—NAV

----Andre/Egen

Historisk oversikt

henvisere 


2011 —2013 


DEL6: Resultater Frisklivssentralen.

Resultatdata om deltagerne baserer seg på Frisklivsskjema som benyttet i helsesamtale 1 og 2.(se

vedlagt skjema «friskliv oppstart» og «friskliv fullført»)

6.1 Endringer i forhold til egenopplevd helse?

I 1. og 2. helsesamtale kartlegges deltagers opplevelse av egen helse. Dette for å dokumentere

opplevd endring i egen helse i reseptperioden. Deltagerne rapporterer på helseområder som

egen fysiske form, følelser, gjennomføring av daglig aktivitet, sosial aktivitet, bedring i egen helse

og en samlet vurdering av egen helse både fysisk og psykisk.

I 2011 var det 56 % av de henviste som opplevde å få en bedre helse i løpet av reseptperioden.

De helseområdene med høyest endringsresultat var fysisk form og samlet helse (fysisk og psykisk).

I 2012 økte bedre opplevd helse til 72 % av henviste deltagere. De høyeste endringsresultatene

var på områdene fysisk form og gjennomføring av daglige gjøremål.

Tallene for 2013 viser en stor nedgang i antall deltagere som har opplevd endring. Dette

forklares med at halvparten av de henviste fortsatte som aktive deltagere i 2014.
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En årsak som kan ha påvirket denne nedgangen, er økning i egentrening hos deltagerne etterfulgt

av manglende avsluttende samtale og dermed ikke fullført resept.

Foreløpig i 201 3 har bedring i helsen samlet fysisk og psykisk høyest endringsresultat. Det er

markant bedring følelsesmessig og i gjennomføring av daglige aktiviteter.

Diagrammet under viser hvilke helseområder deltagerne har opplevd bedring

6.2 Endring av fysiske aktivitetsvaner.

Om deltagerne har endret sine fysiske aktivitetsvaner kartlegges ved at de rapporterer på antall

timer i løpet av uken, og de gir en beskrivelse i forhold til intensitet på sin fysiske aktivitetsvaner.

2011: Resultatet viser at 50 % av henviste deltagere klarte å endre vaner i forhold

til fysisk aktivitet.

2012: Klarte 41 % av deltagerne å endre aktivitetsvaner.

2013: Er det foreløpig 15 % som har klart å endre vaner. Resultatet i 2013 er foreløpig

fordi ca. 50 % av de henviste er fortsatt deltakende inn i 2014.

Det kan se ut til at 201 3 får en nedgang. En årsak er at flere henviste i 2013 ikke ønsket

å delta i gruppetrening og ønsket å drive med egentrening. I tillegg var flere i jobb på

dagtid og kunne ikke delta i gruppetrening. Mange har ikke bedt om eller fått tilrettelagt

av arbeidsgiver for deltagelse i frisklivstrening på dagtid.

Frisklivsdeltagere anbefales å gjennomføre kondisionstest i forbindelse med helsesamtaler. De som

ønsker vektreduksjon får oppfølging der vekt, liv - og hoftevidde måles.

Oversikt positive resultater av test og målinger:

År 2011 2012

Bedre fysisk form 12 11

Vektreduksjon 6 9

Mindre livvidde 12 9

Mindre hoffevidde 6 8

2013

2012

» 2011

Fysiskaktivitet

Følelser

Daglig aktivitet

Sosial aktivitet

Bedre helse

Samlet helse

0 5 10 15 20
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6.3 Hvor mange deltagere har fullført, delvis fulførl og ikke fullført frisklivsresept?

Fullført resept vil si at deltager har gjennomført individuell plan for perioden og hatt

avsluttende samtale med frisklivsveileder.

De som har delvis fullført resept kan deles i to grupper;

o Noen har ikke gjennomført plan, men fullført siste samtale.

o den største gruppen har deltatt noe eller ganske mye i henhold til plan, men ikke

hatt avsluttende samtale.

Ikke fullført vil si at de (kke har møtt, gjennomført plan, eller de har kun vcert i første

samtale.

2011 og 201 2 fullførte over 50 % av de henviste deltagerne. De første årene var det 18 % av

deltagerne som ikke fullførte.

I slutten av 201 3 hadde 30 % av deltagerne fullført. NB! Resultatet påvirkes av at ca. halvparten

av de henviste deltagerne fortsatt er aktiv inn i 2014.

De som delvis fullførte ble halvert fra 2011 - 2012. I 2013 er det til nå en stor økning. Antall ikke

fullførte resepter kan se ut til å øke i 2013.

DEL 7: Evaluering og tilbakemelding fra deltagerne.

Alle som hadde deltatt på frisklivsresept fikk i august 201 2 tilsendt evalueringsskjema av

frisklivstilbudet. Det er skrevet rapport som beskriver; deltagernes bruk av tilbud, endring av

vaner, positive helseeffekter og de har evaluert innholdet i tilbudet. Det ble kartlagt hvilken

betydning samarbeidet med lege og frisklivsveileder hadde for dem. Rapporten avsluttes med

andre kommentarer og innspill fra deltagerne. (se vedlagt rapport)

DEL 8: Utviklingsmuligheter og oppsummering.

Det kreves forutsigbare rammebetingelser for å gi et godt og stabilt Frisklivstilbud. God

forankring i kommunehelsetjenesten der økonomiske ressurser settes av til Frisklivssentralen vil være

et viktig bidrag i utvikling av helhetlig helse —og rehabiliteringstilbud i kommunen.

8.1Utviklingsmuligheter

Tverrfaglig samarbeid.

Frisklivstilbudet er fortsatt under utvikling. Hvis man ser Frisklivssentralen i sammenheng med andre

tilbud i helsetjenesten, er det flere muligheter for tverrfaglig samarbeid. Spesielt kan det gjelde

de deltagerne som har fysioterapi, samtidig som de deltar i frisklivstilbudet. Deltagerne på

frisklivsresept har veldig forskjellige utgangspunkt i funksjonsnivå når de starter. Noen deltagere

trenger å starte på laveste terskel med trening av grunnbevegelser. Andre trenger noe hardere

treningstilbud for å nå målet i løpet av reseptperioden. Et forslag til tverrfaglig samarbeid med

fysioterapitjenesten er at helsetjenesten kan tilby et tilpasset gruppetreningstilbud til våre

innbyggere. Med et slikt tverrfaglig samarbeid vil «kom i gang» lavterskeltrening bli et

differensiert og variert tilbud. En samarbeidsmodell mellom Frisklivssentral og fysioterapitjenesten

gjennomføres i flere kommuner.
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Erfaring tilsier at frisklivsdeltagere med psykiske plager eller diagnoser trenger tettere

oppfølging enn andre deltagere. I starten er det behov for en som kan følge og delta de første

gangene. Ordningen med treningskontakt / - kompis har vært prøvd ut i mange kommuner

gjennom støttekontaktordningen. I Balsfjord ser vi på dette tilbudet som et utviklingsmål (jmf.

rehabiliteringsplan)

I samarbeid med Helsesøstertienesten kan det videreutvikles et tilbud til overvektige barn, unge og

deres familie. Frisklivssentralen kan tilby et helhetlig tilbud, eller en samarbeidsmodell kan være

en annen løsning. Kompetansen ved Frisklivssentralen kan være nyttig for foreldre og andre i

forholdt til kunnskap om og motivasjon til endring av fysiske aktivitetsvaner og annen helseatferd.

Det kan utvikles et tettere samarbeid med NAV og arbeidsgivere. Henvisningsstaistikk viser at over

1/3 av henviste er tilknyttet NAV. Et aktivitetstilbud på dagtid kan ha stor betydning for den som

er sykemeldt og trenger et sysselsettingstilbud på dagtid. Et nært eksempel på denne

samarbeidsmodellen er i Tromsø. Der samarbeider NAV og idrettskretsen om tilbudet «Aktiv på

dagtid». Det kan tenkes at arbeidsgiver burde blir mer involvert i deltagers Frisklivsplan.

Kompetanse og ressurser.

Koordinering og gjennomføring av dagens frisklivstilbud for voksne krever prioritering av

arbeidsoppgaver innenfor 100 % stillingsressurs. Derfor er det ønskelig med tverrfaglig

samarbeid med tanke på utvikling, sårbarhet og kvaliteten i frisklivstilbudet.

Deltagere med lite indre motivasjon til endring eller psykiske plager trenger struktur gjennom faste

avtaler og et forutsigbart frisklivstilbudet. Det er behov for frisklivsveiledning til inaktive barn og

unge med familie.

8.2 Oppsummering.

Frisklivssentralen er en nasional satsing fra helsedirektoratet der hensikten er å forebygge i stede

for å reparere. Frisklivstilbudet bidrar til implementering av samhandlingsreformen og

folkehelseloven.

Siden oppstart har Frisklivssentralen bidratt til at 117 deltagere har blitt bevisst på egen

helseatferd. De har gjennomført endringer i forhold til egen helseatferd og dermed sine

helseutfordringer. Resultater viser at over halvparten av de som er henvist opplever å ha klart å

endre levevanene sine.

Forskningsresultater viser at det er lettere å få til endring sammen med andre. Mange sliter med å

komme i gang med endring alene. Frisklivsveileder ser at de som deltar aktivt i gruppetilbudet og

har jevnlig kontakt med frisklivsveileder klarer å gjøre varig endring av vaner.

At små endringer i levevaner gir helsemessig gevinst er godt dokumentert i forskningsrapporter.

Styrking av Frisklivstilbudet er viktig med tanke på langsiktig samfunnsøkonomisk effekt. For hver

innbygger som har klart å gjøre en varig endring, har kommunen spart mye penger i

rehabiliteringsutgifter (jmf. Rapport: Kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet). I tillegg vil

forebygging av livsstilssykdom hos den enkelte innbygger bidrar til å unngå store

helseutfordringer som påvirker daglige gjøremål og dermed den enkeltes livskvalitet.
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