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Norsk Sykepleierforbund (NSF) stiller seg positiv til ”Veilederen for kommunale 

frisklivssentraler”, og er enig i i Helsedirektoratets anbefaling om at det etableres 

frisklivssentraler i alle landets kommuner, alternativt gjennom interkommunale 

samarbeid. 

Kommentarer til faglig innhold og beskrivelse av kompetanse: 

 

Lavterskel helsetilbud 

Mestring av eget liv og helse er en sentral målsetting i helsetjenesten. I dag er det etablert 

lavterskeltilbud til barn og unge, men ikke for voksne. Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener 

at forebyggende helsearbeidet må ha et livsløpsperspektiv. I dag har ikke voksne et 

organisert sted som de kan oppsøke, utenom fastlegene, hvis de har bekymring om egen 

helse og trenger svar på spørsmål som angår seg selv, eller familie og venner. 

 

NSF har i mange høringer og innspill beskrevet behovet for et lavterskel helsetilbud for 

voksne. Vi ønsker frisklivsideologien velkommen fordi den passer godt inn i vår oppfatning av 

hvordan kommunene bør jobbe helsefremmende. NSF mener imidlertid at friskvernssentraler 

ikke må være et fragmentert tilbud men integreres i et helhetlig lavterskel helsetilbud. Et sted 

hvor alle kan henvende seg med ulike forespørsler om helse og kropp. Der skal de få 

kunnskap om hvordan de kan ta ansvar for egen helse, ved å forebygge eller leve best mulig 

med sin helse- eller funksjonssvikt. Det er viktig for å utjevne sosial ulikhet i helse. 

 

Lavterskeltilbudene skal imøtekomme befolkningens behov for informasjon, helsehjelp og 

opplæring, med et spesielt ansvar for forebyggende helse innen f. eks vektproblematikk, 

diabetes, høyt blodtrykk og psykisk helse, og i forhold til pasienter som har kroniske lidelser. 

Lokale lærings- og mestringssentra bør integreres og bli en del av lavterskeltilbudene. I tillegg 

må frivillighetsarbeid, pasientorganisasjoner eller andre interesseorganisasjoner være viktige 

samarbeidspartnere. 

 

På en slik måte vil formålet om at Frisklivssentraler skal kunne representere et reelt 

behandlingsalternativ for mange diagnoser, kunne realiseres. 

 

Kapittel 13 Kompetanse 

 

Formell kompetanse 

Da ordningen med ”Frisklivsresept” defineres i veilederen som helsehjelp, er det avgjørende 

at den faglig ansvarlige for Frisklivssentralen, og personell med ansvar for gjennomføring av 

frisklivsreseptordningen, har helse – og/ eller pedagogisk høgskoleutdanning, som gir 



kompetanse om helse og helseatferd. 

 

Generell kompetanse 

NSF er helt enig i at ”Frisklivssentralen” bør preges av tverrfaglig samarbeid, for å bygge bro 

mellom helsehjelp i kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid. Vi mener at den faglig 

ansvarlige for Frisklivssentralen skal sørge for at ansatte har relevant kompetanse innen 

folkehelsearbeid. Dette for å kvalitetssikre at Frisklivssentralen besitter kompetanse som er 

nødvendig for å få oversikt over hvilke tilbud som finnes tilknyttet helsefremmende og 

forebyggende arbeid i kommunen, og med dette imøtekomme befolkningens behov lokalt. 
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