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1. Bakgrunn 
Over statsbudsjettet har det i flere år blitt bevilget tilskudd til etablering og utvikling av 

frisklivssentraler, og til utvikling av tilbud til kronikergrupper, kapittel 762 post 60. Fra 2015 ble de to 

tilskuddsordningene slått sammen til en ordning: "Etablering og utvikling av kommunale frisklivs, 

lærings- og mestringstilbud".  

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og 

omsorgstjenester som støtter opp under, og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-

strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom, og 

til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten. Se regelverk (vedlegg 1). 

I 2020 ble det bevilget 18 millioner til dette tilskuddet. Beløpet ble fordelt på alle fylker basert blant 

annet på opplysninger om befolkningsgrunnlag, antall kommuner og status for arbeidet med 

etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.  

Det aktuelle tilskuddet til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud 

forvaltes av fylkeskommunen og tilskuddet ble derfor tildelt i form av overføring. Helsedirektoratet 

har behov for en enhetlig oversikt over fordeling og bruk av tilskuddsmidlene 2020. På denne 

bakgrunn ble det sendt ut et internettbasert rapportskjema i Questback til alle fylkeskommunene i 

april 2020.  

 

2. Formål 
Hensikten med å sende ut rapporteringsskjema til fylkeskommunen, var å få oversikt over: 

- hvilke kommuner og prosjekter tilskuddet har gått til i  2020 

- om prosjektene det er gitt tilskudd til har bidratt til å oppnå målene med tilskuddsordningen 

 

3. Metode 
Det ble benyttet  en oppdatert versjon av et internettbasert spørreskjema i Questback for 

rapportering på tilskudd fra 2015-2017.1 (Vedlegg 3) Regelverket for tilskuddsordningen ble brukt 

som grunnlag for spørsmålene. Fylkeskommunene  baserer sine svar på rapporter fra kommunene 

som blant annet skal rapportere på måloppnåelse.  

Folkehelserådgiver i fylkeskommunen fikk i forkant av undersøkelsen informasjon og kopi av 

spørsmålene slik at de var forberedt. Undersøkelsen ble besvart i perioden april – september 2020. 

11 av 11 fylker rapporterte på undersøkelsen. 

 

 

 

 
1 Rapportering på bruk av tilskuddsmidler til friskliv, læring og mestring 2015-2017 
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4. Resultater 

4.1 Antall kommuner og prosjekter  

I 11 fylker ble det i 2020 gitt tilskudd til totalt 105 prosjekter, fordelt på 89 kommuner og bydeler. Av 

disse ble 81 (15, 2 prosent) oppgitt å være interkommunale prosjekter. 

Gjennomsnittlig er det gitt tilskudd til  9-10 prosjekter per fylke i perioden. Det er gjennomført flest i 

prosjekter i Vestfold og Telemark (19), og færrest i Nordland (1) (figur 1).   

 

Figur 1: Antall prosjekter per fylke i 2020 

 

4.2 Målgrupper 

Resultatene viser at 77 prosjekter (80 %) av til sammen 105 prosjekter rettet seg mot personer med 
økt risiko for sykdom, og 70 prosjekt (73 %) mot personer med kronisk sykdom (figur 2). I 52 (46,7 %) 
av 105 prosjekt var målgruppen både personer med økt risiko for sykdom, og personer med kronisk 
eller langvarig sykdom. Det forklarer at summen i figur 2 overstiger 100 prosent. 
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Figur 2: Målgrupper (andel i prosent 2020).  

 

I alt 86 av de 105 prosjektene gjaldt etablering eller utvikling av diagnoseuavhengige tilbud, og 9 

prosjekt gjaldt diagnosespesifikke tilbud (figur 3).   

For 10 av prosjektene er det ikke oppgitt svar med hensyn til om det er diagnoseuavhengig eller 

diagnosespesifikt.  

En del av prosjektene har i tillegg spesifisert målgrupper; personer med sykelig overvekt, kols, 

lungesykdommer, diabetes 2, kreft, hjerte og karsykdommer, hjerneslag, psykisk helse og rus, MS, 

Parkinson og barn og unge med utviklingshemming.  

 

 

Figur 3: Antall diagnoseuavhengige og diagnosespesifikke prosjekt 
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Kommentar:  

Kommunale lærings- og mestringstilbud kan være diagnoseuavhengige eller rettet mot spesielle 
sykdomsgrupper og personer med kroniske plager. 2,3 Målgruppe for frisklivssentralen er personer i 
alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å 
endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan tilpasses ulike alders og målgrupper og 
skal være utformet slik at brukeren kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnoser. Ved behov 
kan frisklivssentralen, i egen regi eller i samarbeid med andre, opprette tilbud spesielt tilpasset 
enkelte gruppers behov.  
 

Hvert prosjekt kan ha hatt mer enn en målgruppe, og samtidig kan tilbudene ha vært både 

diagnosespesifikke og diagnoseuavhengige. Det er ikke regnet på alle kombinasjoner.  

 

4.3 Samarbeid mellom kommuner, tjenester og sektorer 

I 2020 viser kartleggingen at 89,5 prosent av de 105 prosjektene var samarbeidsprosjekter der flere 

kommunale tjenester og aktører deltok. Figur 4 er relatert til følgende spørsmål i Questback "Var 

prosjektet et samarbeidsprosjekt mellom flere tjenester? Kryss av for de det gjelder".  

Figur 4 angir involverte tjenester/områder i kommunen, men ikke hvem som har samarbeidet med 

hvem. Frisklivssentraler var involvert i 86,7 prosent av samarbeidsprosjektene. Andre kommunale 

tjenester var involvert i 62,9 prosent av prosjektene. Kun 10,5 prosent ble oppgitt å ikke være 

samarbeidsprosjekt mellom flere tjenester. Totalt har brukerorganisasjoner/frivillige organisasjoner 

vært involvert 28,6 prosent av prosjektene i 2020. 

De fleste prosjektene (90 prosent) har vært ledet av frisklivssentraler, 3 prosent av fysio-

/ergoterapitjenesten, og 1 og 6 prosent var ledet av henholdsvis kommunale rehabiliteringstjenester 

og av andre slik som: Helsehus, IKS, andre kommunale helsetjenester og folkehelsekoordinator i 

kommunen.  

I 2020 var det i alt 15 interkommunale samarbeidsprosjekter.  

 
2 Helsedirektoratet 2016. Veileder for kommunale frisklivsentraler 
3 Helsedirektoratet. Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, IS-2651 



 

7 
 

 

Figur 4: Involverte tjenester og aktører i samarbeidsprosjekter. 

 

Kommentar 

Enkelte brukerorganisasjoner inngår også i kategorien andre frivillige organisasjoner. 

Resultatene viser at kommunene i all hovedsak har fulgt oppfordringen i regelverket om å 

samarbeide på tvers av tjenester og sektorer.  

 

4.4 I hvilken grad har prosjektene oppfylt målene for tilskuddsordningen?  
 

Tilskuddsordningen har flere delmål og tildelingskriterier. Fylkeskommunene ble bedt om å gi sin 

vurdering av i hvilken grad hvert enkelt prosjekt har bidratt til å nå ett eller flere av målene med 

tilskuddsordningen. 

Figur 5 viser at en stor andel av prosjekt de 105 prosjektene har hatt mål om å "fremme helse og 

livskvalitet" (89 prosjekt), "forebygge sykdom og/eller tidlig intervensjon"(85 prosjekt) og "videre 

utvikling av frisklivssentral" (82 prosjekt).  

Færrest prosjekt har hatt mål om "etablering av frisklivssentral" (34 prosjekt), og "andre kommunale 

lærings- og mestringstilbud" (34 prosjekt)  i 2020.  
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Figur 5: Fylkeskommunens vurdering av i hvilken grad prosjektene har bidratt til å nå målene med tilskuddsordningen. Antall 

ja, delvis, nei og ikke aktuelt for ulike målsettinger ved tilskuddsordningen, 2020.  

 

Kommentar:  

Med bakgrunn i figur 5 og 6 ovenfor, ser det ut til at tilskuddsmidlene i all hovedsak er brukt i tråd 

med målene for tilskuddsordningen 

I 2020 hadde 66 % av kommunene etablert frisklivssentral. 87 % av befolkningen er bosatt i disse 

kommunene. Andel kommuner med frisklivssentral øker for hvert år. Tilskuddet har trolig bidratt til 

denne utviklingen.  

 

4.4.1 Fylkeskommunens begrunnelse for vurdering av prosjekter med delvis eller ikke oppnådd mål 

I forbindelse med spørsmålet om måloppnåelse ble fylkeskommunen bedt om å begrunne sin 

vurdering av at prosjekter bare delvis, eller ikke, hadde oppnådd aktuelle mål for tilskuddsordningen. 

Gjennomgang av svarene kan oppsummeres i følgende punkter:  

- FK har ikke god nok kunnskap om resultatene. Det kan skyldes ufullstendig, uklar eller 

manglende rapportering fra kommunene.  

- At noen, men ikke alle delmål for det enkelte prosjekt er oppnådd. 

- Forsinkelser, utsettelser og at prosjektet ikke ble gjennomført etter planen på grunn av 

sykdom, permisjoner, flytting og omorganisering i kommunen.  

34

34

82

49

89

85

79

62

71

69

60

51

3

4

13

2

4

3

6

6

6

11

10

15

67

65

10

52

12

17

19

36

26

21

31

36

1

2

0

2

0

0

1

1

2

4

4

3

0 20 40 60 80 100 120

Etablering av kommunal frisklivssentral

Etablering av andre kommunale lærings- og mestringstilbud

Videre utvikling av kommunal frisklivssentral

Videre utvikling av andre kommunale lærings- og…

Fremme helse og livskvalitet

Forebygge sykdom og/eller tidlig intervensjon

Bedre mestring av livet med sykdom

Tjenester før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse

Bedre samhandling

Ny kunnskap og kompetanse

Bedre ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og…

Brukermedvirkning og/el. likemannsarbeid ivaretatt i…

Fylkeskommunens vurdering av i hvilken grad prosjektene har bidratt til å 
oppnå de ulike målene med tilskuddsordningen, 2020. 

Andel ja, delvis, ikke aktuelt og nei

ja delvis ikke aktuelt nei



 

9 
 

- Forsinkelser, utsettelser og at prosjektet ikke ble gjennomført etter planen på grunn av 

pandemien; omdisponering av personell, reduserte eller stengte tjenester, smittevernhensyn  

og restriksjoner.  

- Gjennomføring av diagnose- eller målgruppespesifikke tilbud lyktes ikke på grunn av 

manglende rekruttering eller for lite pasientgrunnlag.  

- At prosjektet er kommet i gang, men det er for tidlig å kunne si noe om resultatene og 

dermed om måloppnåelse. 

 

5. Oppsummering 

I 2020 har 11 fylker gitt tilskudd til totalt 105 prosjekter.  Målgruppen har vært personer med økt 

risiko for sykdom, og personer med kronisk sykdom, og med behov for støtte til endring av levevaner 

og mestring av sykdom og plager. Det har vært gitt midler både til diagnoseuavhengige og 

diagnosespesifikke prosjekter.  

89,5 prosent av de 105 prosjektene var samarbeidsprosjekter der flere kommunale tjenester og 

aktører deltok. Frisklivssentralen var involvert i 86,7 prosent og andre kommunale tjenester var 

involvert i 62,9 prosent av samarbeidsprosjektene. 15 prosjekt var interkommunale 

samarbeidsprosjekter. 

Tilskuddsordningen har flere delmål og tildelingskriterier. Hvert prosjekt har hatt som mål å oppfylle 

ett eller flere, men ikke alle av disse. Mellom 80 og 90 prosent hadde "fremme helse og livskvalitet", 

"forebygge sykdom og/eller tidlig intervensjon" og "videre utvikling av frisklivssentral " som 

målsetting.  

For en del av prosjektene kunne ikke fylkeskommunene si noe om måloppnåelse. Årsaker til dette 

omhandlet manglende rapporteringer eller utsettelse av prosjekter. Pandemien med omdisponering 

av personell, reduserte eller stengte tjenester, smittevernhensyn  og restriksjoner førte til 

forsinkelser, utsettelser og at prosjektet ikke kunne gjennomføres etter planen. 

Tilskuddsmidlene er i all hovedsak brukt i tråd med målsettingen. Ordningen ser ut til å bidra til å 

etablere og utvikle kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under, og realiserer 

målene i Samhandlingsreformen, NCD-strategien, Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i 

eit trygt samfunn og nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023.   



 

10 
 

Vedlegg   
Vedlegg 1: Regelverk for tilskuddsordning 

 

 

Regelverk for tilskuddsordning 
 
Kapittel 762 post 60       
 
Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan 
endres uten departementets godkjenning. 

 
Oppdragskode nr 870265 
  

(Kun for intern bruk i Direktoratet) 

 

Navn på tilskuddsordning: 

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud   

 
 
Godkjent av (departement): Helse- og omsorgsdepartementet (dd.mm.åå) 07.12.16 
 
 

Nytt skjema 
Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): 2015 

 
Alle endringer som omfattes av pkt 6.2.1.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt a-e skal fastsettes av 
HOD. 

 

1. Mål for ordningen 
 

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og 
omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i  
Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, 
forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av 
samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Tilskuddsordningen skal: 
 
• stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, 
lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge 
sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom     
 

2. Målgruppe 
 

http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
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Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og 
kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med 
sykdom og plager. 
 

3. Kriterier for måloppnåelse 
Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder 
for å belyse måloppnåelsen. 
 
Antall kommuner med frisklivssentraler rapporteres årlig gjennom KOSTRA.  
Antall kommuner som har organiserte frisklivs- og lærings- og mestringstilbud som 
er offentlig bekjentgjort på kommunens nettsider. 
 
Kriterier for at tilbud er etablert i henhold til målet:  
• frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, er forankret i kommunale planer 
• det kan gis tilbud om strukturert oppfølging, for eksempel i fysisk aktivitet, kosthold 
og snus- og røykeslutt gjennom individuelle helsesamtaler, veiledning, kurs og 
gruppetilbud 
• det gis tilbud til alle, enten de har henvisning fra lege eller andre, eller selv tar 
kontakt 
• tjenesten er basert på tverrfaglig samarbeid 
• ansatte og tilknyttede fagpersoner har relevant kompetanse i forhold til prosjektets 
målgruppe  
• brukermedvirkning og utnyttelse av likemannsarbeid er ivaretatt i utvikling og 
gjennomføring 
 
 
Resultatmålinger:  
• antall deltakere som går tilbake i jobb eller øker sin arbeidsdeltakelse i løpet av en 
eller flere frisklivsresepter  
• antall deltakere som har fått bedret fysisk form, målt ved ulike kunnskapsbaserte 
tester 
• antall deltakere som har sluttet å røyke eller snuse 
• antall deltakere som beskriver bedring i selvopplevd helse og livskvalitet etter en 
eller flere oppfølgingsperioder  
• antall deltakere som beskriver bedring i selvopplevd mestring av helseplager og 
sykdom etter kursdeltakelse 
 
I tillegg skal det rapporteres: 
• hvordan samarbeid med fastleger, øvrige kommunale tjenester, 
spesialisthelsetjeneste, NAV, arbeidsgivere, frivillig sektor, lokale 
samarbeidspartner og private aktører foregår. Herunder eventuelt nye 
arbeidsmetoder og modeller for samhandling 
• på hvilken måte prosjektet har bidratt til tidlig intervensjon og tjenester før, 
istedenfor og etter sykehusinnleggelse 
• på hvilken måte tjenesten er tilpasset den enkelte bruker og hvordan 
brukermedvirkning er blitt ivaretatt i planlegging, gjennomføring og videreføring av 
prosjektet og i de tjenester som iverksettes 
• på hvilken måte prosjektet har bidratt til ny kunnskap og bedre ressursutnyttelse 
av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten 
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4. Tilskuddsmottakere 
 
Følgende mottakergrupper kan søke, og motta tilskudd under 
tilskuddsordningen: 

Statlige mottakere (f.eks. universitet eller høyskoler) 
----------------------- 

Kommuner 
Fylkeskommuner 

----------------------- 
Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, 

statsforetak og helseforetak) 
 

Stiftelser 
Private bedrifter 
Organisasjoner 
Privatpersoner 

 
Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

 
Tillegg og presiseringer: 
Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på 
vegne av felleskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for 
prosjektet i hele prosjektperioden. 
 
Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til 
Svalbard over tilskuddsordningen, jfr. Prop. 129 S (2016-2017) 
 

5. Kunngjøring  
 

Tilskuddsordningen kunngjøres via Helsedirektoratets og Fylkesmannens nettsider.  
 

6. Krav til søknadens form og innhold 
 
Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, 
kontonummer, kontaktperson  
 
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.  
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller 
den vedkommende har delegert myndigheten til.  
 
Spesifikke krav:  

Søkerens formål med tilskuddet  
Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
Søknadsbeløp  
Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom 

regnskap kreves)  
Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser 
Egenfinansiering 
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Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). 
Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, 
søster- og datterorganisasjoner. 

Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre 
korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, 
internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og 
Riksrevisjonen). 
 
Tillegg og presiseringer: 
I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene i regelverket (pkt. 
7) skal oppfylles. Det anbefales å benytte vedlagte mal for prosjektsøknad. 
 
Det må fremgå av søknaden hvilket tilskudd kommunen søker på.  
 

7. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler: 
 
Tildelingskriterier etter hovedtype: 

Kvantifiserbare tildelingskriterier 
Skjønnsmessig vurdering 

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes 
forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen. 

Andel av regnskapsførte utgifter 
 
Presisering av tildelingskriteriene: 
I saksbehandlingen skal Fylkesmannens vurdering av innkomne søknader baseres 
på følgende: 
 
1. Beskrivelsen av prosjektet, herunder forankring, mål og målgrupper, 
fremdriftsplan og samarbeidspartnere. Søknaden må ha en tydelig beskrivelse av 
hvordan kravene i pkt. 2 - 12 under skal ivaretas i prosjektet. 
 
2. Prosjektet skal være forankret i kommunale planer, og overordnede 
beslutningsorgan i deltagende kommuner. Prosjektet skal være fremlagt 
kommunestyret/ interkommunalt samarbeidsorgan, evt. styre/ansvarlig ledelse i 
samarbeidende tjenester til beslutning. Dokumentasjon på behandling og forankring 
i styrende organ må være vedlagt søknaden.  
 
3. Av prosjektbeskrivelsen skal det fremkomme tydelig om og hvordan prosjektet vil 
oppfylle krav til målene med tilskuddsordningen. Se regelverkets pkt 1, Mål for 
ordningen.   
 
4. Prosjektet skal fremme et integrert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud 
basert på gode pasientforløp. Dette inkluderer tverrfaglig og tverrsektoriell 
samhandling (for eksempel gjennom bruk av individuelle planer). Grad av 
formalisering av forpliktende samarbeid mellom kommune(r), 
spesialisthelsetjeneste, brukere/bruker-organisasjoner, frivillige organisasjoner og 
utdanningsinstitusjoner, eller eventuelt andre aktører skal vurderes. 
Kommunesamarbeid og formelle samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere i 
prosjektet, vil styrke søknaden. 
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5. Utvikling av nye tjenestemodeller skal ivareta kravet om faglig forsvarlighet. 
Tjenester og tilbud som utvikles i prosjektet må være kunnskapsbasert. Valg av 
tiltak og tjenestemodell skal begrunnes. Frisklivstilbud skal oppfylle anbefalinger om 
kvalitet i henhold til "Veileder for kommunale frisklivssentraler". 
 
6. Tjenestene skal ytes i tide og i tilstrekkelig omfang. Det legges vekt på: kort 
ventetid, tilgjengelighet, tidlig intervensjon samt være "los" videre i systemet og at 
tjenesten har personell med komptetanse til å oppfylle tjenestens formål.  I 
søknaden må det gjøres tydelig hvordan prosjektet skal ivareta dette. 
 
7. Prosjektet skal ta utgangspunkt i brukernes behov for tjenester i et 
livsløpsperspektiv og bygge på aktiv samhandling med brukerorganisasjoner, evt. 
frivillige/ideelle organisasjoner og private aktører. Søker må tydeliggjøre hvordan 
brukermedvirkning skal gjennomføres i planlegging, underveis og varig drift av 
prosjektet og tjenestene. Hvilke tiltak som skal tilbys målgruppen(e) i prosjektet, og 
hvordan brukernes behov er kartlagt og vil bli ivaretatt, må fremkomme tydelig. Det 
skal også legges vekt på likemannsarbeid. 
 
8. Det må fremkomme tydelig hvordan de skisserte tiltakene skal  implementeres i 
ordinær drift når prosjektperioden er ferdig. Dette inkluderer både hvordan det er 
sikret administrative ressurser og faglig forankring, samhandling internt i helse- og 
omsorgstjenestene og samhandling med andre sektorer. Mulig overføringsverdi til 
andre kommuner skal også vurderes. 
 
9. Informasjon om og erfaringene fra prosjektet skal bringes videre ved oppstart, 
underveis og etter prosjektperioden. Hvordan informasjonsspredning vil foregå og til 
hvem, bør fremkomme av søknaden.  
 
10. Det skal for prosjekter som søker om mer enn kroner 500 000 beskrives 
hvordan tiltak i prosjektet skal evalueres. Plan for evaluering skal vedlegges 
søknaden. 
 
11. Prosjektets bidrag til ny kunnskap og bedre ressursutnyttelse av samlet innsats i 
helse- og omsorgstjenesten vurderes. 
 
12. Kommunene skal delfinansiere frisklivs-, lærings- og mestringstilbudene. 
Dersom tilskudd gis flere år på rad, skal det foreligge en plan for kommunal 
opptrapping av egenfinansiering i løpet av tilskuddsperioden og en plan for 
virksomheten etter tilskuddets opphør. Grad av egenfinansiering skal vurderes.  
 
 
Prosjekter for etablering av frisklivstilbud og prosjekter med modeller og tiltak for 
forebygging og tidlig oppfølging av risikogrupper, vil bli prioritert.  
 
En liten andel av tilskuddet kan kommunen evt. bruke til kompetansebygging for 
ansatte. Kompetanseoppbyggingen skal være viktig for prosjektets målgruppe. 
 
Tildeling bør samlet sikre at prosjektene utgjør et mangfold, synliggjør ulike 
modeller for tverrfaglig samhandling og sammenhengende pasientforløp, og ha en 
geografisk spredning til hele fylket. 
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Tildeling skjer på bakgrunn av en samlet vurdering av søknaden og prosjektets 
forankring og langsiktighet. 
 
Tilskudd kan gis til samme formål i inntil max 3 år med forbehold om Stortingets 
behandling av det årlige statsbudsjettet. 
 
 
 

8. Krav til søknadsbehandling,  
 
Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen 
 
Innstilling skal godkjennes av: Fylkesmannen 
 
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen 
 
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev 
 
Prosess for søknadsbehandling ut over dette: 
      
 

9. Regler for klagebehandling: 
 

Avkrysset alternativ gjelder: 
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til 

forvaltningsloven § 28 er det klagerett.  
 

Klageinstans: 
      
Klagen skal sendes til      . 

 
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold 

til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.  
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

10. Rutiner for utbetaling: 
 
Tilskuddet utbetales først når bekreftelsen vedlagt tilskuddsbrevet er returnert utfylt 
og signert av tilskuddsmottaker. Videre må tilskuddsmottaker oppfylle alle krav gitt i 
dette regelverket og i tilskuddsbrevet. For eksempel krav til rapportering på tidligere 
mottatt tilskudd. 
 
Tilskuddsmottaker må varsle Fylkesmannen, uten unødig opphold, dersom 
adresse, bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til 
Fylkesmannen med referanse til kapittel post og ordning. 
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Det fremgår av tilskuddsbrevet hvor mange terminer tilskuddet utbetales over. 
 
Tillegg og presiseringer 
 

11. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker: 
 
Generelle krav: 
Dersom det kreves budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal disse kunne 
sammenliknes på likt nivå.  
 
Spesifikke krav til rapportering på måloppnåelse: 

 Statusrapport pr (dd.mm)       innen dato (dd.mm):       tilskuddsåret. 
 Sluttrapport/ årsrapport pr 31.12 innen (dd.mm): 01.04 påfølgende år. 

 
Dersom det kreves rapportering på måloppnåelse må tilskuddsmottaker beskrive 
gjennomførte tiltak som bidrar til måloppnåelse og hvordan de har bidratt til 
måloppnåelse. Tilskuddsmottakere må også rapportere på de kriteriene for 
måloppnåelse som står gjengitt i tilskuddsbrevet. 
 
Spesifikke krav til regnskapsrapportering og attestasjoner: 

 Regnskap pr 31.12 innen (dd.mm): 01.04 påfølgende år. 
 Revisorkontroll og attestasjon (spesifiseres i tilskuddsbrev). 
 Avtalte kontrollhandlinger (spesifiseres i tilskuddsbrev). 

 
Ytterligere krav til rapportering: 
Mal for prosjektrapport som følger med tilskuddsbrevet, skal benyttes. I rapporten 
skal eventuelle endringer i forhold til søknad/avvik begrunnes. 
 

12. Oppfølging og kontroll: 
 
Generelle krav: 
Det tas forbehold om Helsedirektoratets adgang til å føre kontroll med: 
-at bevilgningen nyttes etter forutsetningene i hele tilskuddskjeden,  
-at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 
rapporteringen er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet § 10, annet ledd.  
 
Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne 
kontrollen.  
 
Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre 
måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet.  
 
Helsedirektoratet kan iverksette alle kontroller vi finner nødvendige og 
hensiktsmessige.  
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

13. Bortfall av tilskudd  
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Dersom tilskuddsmottaker ikke har oppfylt de krav som fremgår av regelverket eller 
tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet. 
 

14. Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller 
ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser: 

 
Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Ved eventuell 
videreføring av tilskudd det påfølgende år, vil det kunne være aktuelt å gjøre en 
avkorting. Tilskuddsmottakeren vil kunne nektes å motta tilskudd ett eller flere 
påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

15. Evaluering: 
 

Det vurderes fortløpende i samarbeid med departementet om tilskuddsordningen 
skal evalueres.  

 
Tillegg og presiseringer: 
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Vedlegg 2: Oversikt fylker og prosjekter med lenke til sammendrag 2020 

 

Fylke Prosjekttittel  Lenke til sammendrag 

Rogaland Videreutvikling av 

frisklivssentralen 
Sammendrag ikke vedlagt 

Rogaland Friskliv ung Jæren https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098094&guid={D06ABC1E

-64D1-4855-8185-4D4D747E07BE}  

Rogaland Videreutvikling - 

Digitaliseringsverktøy "Min 

livstil" 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098123&guid={26420693-

C6C9-490F-9EE3-B697F14CADB8}  

Rogaland Kurs for frivillige til drift av 

"Sterk og stødig"-grupper i 

regi av Friskliv Tysvær 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098132&guid={95BC1127-

4F84-49FF-9CA0-16EAA0AF23AF}  

Rogaland Implementering av utvidet 

mulighet for kartlegging av 

livsstils- og helseparametere 

hos innbyggere som 

gjennomgår livsstilsendring 

 Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Sterk og stødig 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Videreutvikling av FLS og LMS 

i Sandefjord 
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1100671&guid={416DC4B4

-101D-4B46-BB06-18BC5FB5ED07}  

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Rogaland Videre utvikling av 

gruppetilbudet ved 

Frisklivssentralen Sola 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1102755&guid={0DE33C51

-FE3C-4A24-9048-C5F67931B8DF}  

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098094&guid=%7bD06ABC1E-64D1-4855-8185-4D4D747E07BE%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098094&guid=%7bD06ABC1E-64D1-4855-8185-4D4D747E07BE%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098123&guid=%7b26420693-C6C9-490F-9EE3-B697F14CADB8%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098123&guid=%7b26420693-C6C9-490F-9EE3-B697F14CADB8%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098132&guid=%7b95BC1127-4F84-49FF-9CA0-16EAA0AF23AF%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1098132&guid=%7b95BC1127-4F84-49FF-9CA0-16EAA0AF23AF%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1100671&guid=%7b416DC4B4-101D-4B46-BB06-18BC5FB5ED07%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1100671&guid=%7b416DC4B4-101D-4B46-BB06-18BC5FB5ED07%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1102755&guid=%7b0DE33C51-FE3C-4A24-9048-C5F67931B8DF%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1102755&guid=%7b0DE33C51-FE3C-4A24-9048-C5F67931B8DF%7d
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Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Troms og 

Finnmark 

Tilskudd til etablering og 

utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud for 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Hverdagsglede 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Takk bare bra! 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

MediYoga 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Betennelsesdempende 

kostholdskurs Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Frisklivstilbud i 

voksenopplæring/introduksjo

n til innvandrere 

Sammendrag ikke vedlagt 
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Vestfold 

og 

Telemark 

Søvnkurs 
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105480&guid={FA468D4A

-271B-4030-ACF6-E1CEBFD6AE7B}  

Vestfold 

og 

Telemark 

Kurs i frivillig arbeid og det å 

være frivillig Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Kurs i belasnintgsmestring 

(KiB) og kurs i 

depresjonsmestring (KiD) 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Sykkelkurs for 

innvandrerkvinner Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Midt-Telemark kommune og 

Nome kommune Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Samarbeid med Universitetet 

i Sørøst-Norge (USN) 
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105903&guid={2CF575D7

-DEFB-43A8-9E74-92CCDDD90C5B}  

Vestfold 

og 

Telemark 

Gulltrimmen 2020 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Styrking av basistilbudet 
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105928&guid={A47A1EA3

-4A8C-480D-83A1-6B6DA38BACD2}  

Vestfold 

og 

Telemark 

Instruktørutdanning i 

MediYoga 
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105938&guid={17C79348-

2411-43AF-AF58-E0450A3A42CE}  

Vestfold 

og 

Telemark 

Bygdetråkk 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Vidareutvikling av 

frisklivssentralen Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Legge til rette for auka 

aktivitet og deltaking hos 

eldre på sjukeheim og i 

omsorgsbustad 

Sammendrag ikke vedlagt 

Vestfold 

og 

Telemark 

Fedmebehandling- 

livsstilsendring Sammendrag ikke vedlagt 

Viken Videreutvikle Frisklivssentral i 

Rakkestad 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106630&guid={D9F4C54E-

E70B-4B21-B964-D81ACE1DF179}  

Viken Etablering og utvikling av 

Frisklivssentral i Moss  

kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106740&guid={F7D28847-

A5DC-4C91-B46D-FFE124D6C542}  

Viken Friskliv og mestring Rollag 

kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106890&guid={9E4D3349

-0B7A-4479-8E48-92143DBFBF42}  

Viken Etablering av et kommunalt 

mestrings- og læringstilbud 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106935&guid={E28EED06-

76E2-4590-BA18-E836E02D46A4}  

Viken sterk og stødig https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107009&guid={C4D658CC

-9410-4B26-8067-7BEAFC08B7D2}  

Viken Videreutvikling av 

Frisklivssentralen Indre 

Østfold 2020 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107050&guid={02B6A779

-3566-4A0C-B815-F3D7A4603263}  

Viken Nettverk for friskliv, læring og 

mestring i gamle Østfold 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107063&guid={9CBB9CD4

-F0DF-4166-8C64-3722FFA99A43}  

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105480&guid=%7bFA468D4A-271B-4030-ACF6-E1CEBFD6AE7B%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105480&guid=%7bFA468D4A-271B-4030-ACF6-E1CEBFD6AE7B%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105903&guid=%7b2CF575D7-DEFB-43A8-9E74-92CCDDD90C5B%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105903&guid=%7b2CF575D7-DEFB-43A8-9E74-92CCDDD90C5B%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105928&guid=%7bA47A1EA3-4A8C-480D-83A1-6B6DA38BACD2%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105928&guid=%7bA47A1EA3-4A8C-480D-83A1-6B6DA38BACD2%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105938&guid=%7b17C79348-2411-43AF-AF58-E0450A3A42CE%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1105938&guid=%7b17C79348-2411-43AF-AF58-E0450A3A42CE%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106630&guid=%7bD9F4C54E-E70B-4B21-B964-D81ACE1DF179%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106630&guid=%7bD9F4C54E-E70B-4B21-B964-D81ACE1DF179%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106740&guid=%7bF7D28847-A5DC-4C91-B46D-FFE124D6C542%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106740&guid=%7bF7D28847-A5DC-4C91-B46D-FFE124D6C542%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106890&guid=%7b9E4D3349-0B7A-4479-8E48-92143DBFBF42%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106890&guid=%7b9E4D3349-0B7A-4479-8E48-92143DBFBF42%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106935&guid=%7bE28EED06-76E2-4590-BA18-E836E02D46A4%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1106935&guid=%7bE28EED06-76E2-4590-BA18-E836E02D46A4%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107009&guid=%7bC4D658CC-9410-4B26-8067-7BEAFC08B7D2%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107009&guid=%7bC4D658CC-9410-4B26-8067-7BEAFC08B7D2%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107050&guid=%7b02B6A779-3566-4A0C-B815-F3D7A4603263%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107050&guid=%7b02B6A779-3566-4A0C-B815-F3D7A4603263%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107063&guid=%7b9CBB9CD4-F0DF-4166-8C64-3722FFA99A43%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107063&guid=%7b9CBB9CD4-F0DF-4166-8C64-3722FFA99A43%7d
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Viken Kvalitets og utviklingsarbeid 

knyttet til friskliv, læring og 

mestringstilbud i små og 

mellomstore kommuner i 

Viken 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107504&guid={81066211-

0B25-4DD2-ABFC-9B97B6A86333}  

Viken Videreutvikling og styrking av 

frisklivs-lærings- og 

mestringstilbudet i Asker 

Kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107530&guid={6C763B0D

-2988-4C33-BCD0-A81C9496B5B9}  

Viken Rapportering om tilskudd til å 

etablere og videreutvikle 

Frisklivssentraler som bidrar 

til å fremme helse og 

livskvalitet, samt forebygge 

sykdom og mestre livet med 

sykdom. 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107555&guid={7E2FE00D-

CBB1-4F72-B26A-8A0E3ABC6A37}  

Viken mestring, motivasjon og 

medvirkning 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107560&guid={1DBBA0FB

-94EF-465B-83F5-840F0F8BE817}  

Viken Videreetablering av frisklivs-, 

lærings- og mestringstilbud i 

Marker kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107575&guid={D99D89D

D-4EC7-4FC5-BE6A-35B984429F67}  

Viken Etablering av Pindena – en 

interkommunal digital kurs- 

og påmeldingsportal og  

Fritid Hallingdal – felles 

nettside med oversikt over 

fritidsaktiviteter. 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107580&guid={4598CABE

-3B56-4E76-86DF-38B7E9F4D99E}  

Vestland Tidleg innsats for sunn livsstil https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112732&guid={73934E68-

E797-42B0-8639-5AB383F20915}  

Vestland Oppfølgingskurs psykisk helse https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112748&guid={B76A50BA

-5E4E-4EF9-99B1-6100EC8001A5}  

Vestland Etablering og utvikling av 

kommunale frisklivs, lærings- 

og mestringstilbod 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112756&guid={525C907C-

189A-4E7C-B39C-81E81CC2D32D}  

Vestland Førebygging av overvekt og 

fedme hos barn og unge 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112759&guid={2F1579B7-

BE27-43C2-A8AF-301DE2768E64}  

Vestland Systematisk 

brukarmedverknad i friskliv 

og meistring 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112765&guid={CFBC9802-

878D-48FC-B24B-3F907F2267EF}  

Vestland Oppfølgingsprogram for kols 

og kronisk lungesjuksom 

2017/15630 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112767&guid={A0162C1D

-A752-4247-904F-9A11CF0B506D}  

Agder Videreføring og utvikling av 

Frisklivssentralen i Arendal 

kommune 

Sammendrag ikke vedlagt 

Agder Videreutvikling og 

implementering av læring- og 

mestringstilbud i 

Frisklivssentralen 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113747&guid={89909E23-

9C62-41D5-8927-8A15654F91EC}  

Agder Farsund Frisklivssentral 
Sammendrag ikke vedlagt 

Agder Froland kommune - 

Frisklivssentral 
Sammendrag ikke vedlagt 

Agder Frisklivssentralen i Grimstad 

kommune 
Sammendrag ikke vedlagt 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107504&guid=%7b81066211-0B25-4DD2-ABFC-9B97B6A86333%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107504&guid=%7b81066211-0B25-4DD2-ABFC-9B97B6A86333%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107530&guid=%7b6C763B0D-2988-4C33-BCD0-A81C9496B5B9%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107530&guid=%7b6C763B0D-2988-4C33-BCD0-A81C9496B5B9%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107555&guid=%7b7E2FE00D-CBB1-4F72-B26A-8A0E3ABC6A37%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107555&guid=%7b7E2FE00D-CBB1-4F72-B26A-8A0E3ABC6A37%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107560&guid=%7b1DBBA0FB-94EF-465B-83F5-840F0F8BE817%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107560&guid=%7b1DBBA0FB-94EF-465B-83F5-840F0F8BE817%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107575&guid=%7bD99D89DD-4EC7-4FC5-BE6A-35B984429F67%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107575&guid=%7bD99D89DD-4EC7-4FC5-BE6A-35B984429F67%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107580&guid=%7b4598CABE-3B56-4E76-86DF-38B7E9F4D99E%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1107580&guid=%7b4598CABE-3B56-4E76-86DF-38B7E9F4D99E%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112732&guid=%7b73934E68-E797-42B0-8639-5AB383F20915%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112732&guid=%7b73934E68-E797-42B0-8639-5AB383F20915%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112748&guid=%7bB76A50BA-5E4E-4EF9-99B1-6100EC8001A5%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112748&guid=%7bB76A50BA-5E4E-4EF9-99B1-6100EC8001A5%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112756&guid=%7b525C907C-189A-4E7C-B39C-81E81CC2D32D%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112756&guid=%7b525C907C-189A-4E7C-B39C-81E81CC2D32D%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112759&guid=%7b2F1579B7-BE27-43C2-A8AF-301DE2768E64%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112759&guid=%7b2F1579B7-BE27-43C2-A8AF-301DE2768E64%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112765&guid=%7bCFBC9802-878D-48FC-B24B-3F907F2267EF%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112765&guid=%7bCFBC9802-878D-48FC-B24B-3F907F2267EF%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112767&guid=%7bA0162C1D-A752-4247-904F-9A11CF0B506D%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1112767&guid=%7bA0162C1D-A752-4247-904F-9A11CF0B506D%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113747&guid=%7b89909E23-9C62-41D5-8927-8A15654F91EC%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113747&guid=%7b89909E23-9C62-41D5-8927-8A15654F91EC%7d
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Agder Utviklingsprosjekter ved 

Frisklivssentralen i 

Kristiansand kommune 2020 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113806&guid={A63F7881-

3A04-4E1F-904A-DC82B8987ACC}  

Agder Styrking av Frisklivssentralen 

Lillesand kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113820&guid={81734F92-

4869-4899-A647-085B3C54BC56}  

Agder Etablering og utvikling av 

kommunale frisklivs-, 

lærings- og mestringstilbud i 

Lindesnes kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113836&guid={7BC4AC2D

-3FD4-4DB2-AF2E-2BA723BAF0B4}  

Agder Videreutvikling av 

Frisklivssentralen i Lyngdal 

Kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113846&guid={1C738F12-

FFD1-4D1F-BCC9-06AEEF29BA24}  

Agder Risør frisklivssentral https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113928&guid={CFA19470-

5BE2-4F68-9CE8-8B4F6B416DD7}  

Agder Frisklivssentralen i 

Tvedestrand 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113938&guid={E8C61882-

F012-4243-8C48-A68ECE6704F6}  

Agder Videreutvikling av 

frisklivstilbud 
Sammendrag ikke vedlagt 

Møre og 

Romsdal 

Videreutvikling av 

frisklivssentral i Aure 

kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115146&guid={EAD41BCD

-03AA-4615-9D7A-471506CD4106}  

Møre og 

Romsdal 

Utvikling av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud: 

Videreutvikle tiltak som 

fremmer god psykisk helse 

blant barn og unge, 

kompetansehevende tiltak, 

markedsføing av ny 

frisklivssentral etter 

kommunesammenslåing, 

utvkling av digitale tilbud 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115152&guid={0B028877-

531B-4840-94C9-1A57C6826CEF}  

Møre og 

Romsdal 

Friskliv og Mestring- Helhetlig 

tilbud 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115158&guid={B54ACDA6

-C846-4875-A891-98D186B1829A}  

Møre og 

Romsdal 

Etablering av kommunale 

frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115162&guid={5C9E09E8-

FD40-4B33-A656-11550AC7310C}  

Møre og 

Romsdal 

Frisklivssentralen, Smøla https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115167&guid={1D009DF5

-A77F-4E7C-A8A5-15185C2F15C7}  

Viken Opprettholde og 

videreutvikle tilbudet ved 

Ringerike Frisklivssentral i 

2020 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115172&guid={DD73D72E

-028C-47A7-8543-89D088F7CDCC}  

Møre og 

Romsdal 

Friskliv i arbeidslivet https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115178&guid={33AB3FC1

-CFCD-4095-8DA3-8BB1F502701A}  

Oslo  Etablere frisklivssentral i tråd 

med Veileder, år 1 
Sammendrag ikke vedlagt 

Oslo  Fagnettverk for friskliv i Oslo 
Sammendrag ikke vedlagt 

Oslo  Etablere basistilbud for 

befolkningen på kveldstid i 

friskliv sentralen, år 1 

Sammendrag ikke vedlagt 

Oslo  Samarbeidsprosjekt knyttet 

til etablering av basistilbud 

for personer med 

rusproblemer 

Sammendrag ikke vedlagt 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113806&guid=%7bA63F7881-3A04-4E1F-904A-DC82B8987ACC%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113806&guid=%7bA63F7881-3A04-4E1F-904A-DC82B8987ACC%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113820&guid=%7b81734F92-4869-4899-A647-085B3C54BC56%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113820&guid=%7b81734F92-4869-4899-A647-085B3C54BC56%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113836&guid=%7b7BC4AC2D-3FD4-4DB2-AF2E-2BA723BAF0B4%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113836&guid=%7b7BC4AC2D-3FD4-4DB2-AF2E-2BA723BAF0B4%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113846&guid=%7b1C738F12-FFD1-4D1F-BCC9-06AEEF29BA24%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113846&guid=%7b1C738F12-FFD1-4D1F-BCC9-06AEEF29BA24%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113928&guid=%7bCFA19470-5BE2-4F68-9CE8-8B4F6B416DD7%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113928&guid=%7bCFA19470-5BE2-4F68-9CE8-8B4F6B416DD7%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113938&guid=%7bE8C61882-F012-4243-8C48-A68ECE6704F6%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1113938&guid=%7bE8C61882-F012-4243-8C48-A68ECE6704F6%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115146&guid=%7bEAD41BCD-03AA-4615-9D7A-471506CD4106%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115146&guid=%7bEAD41BCD-03AA-4615-9D7A-471506CD4106%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115152&guid=%7b0B028877-531B-4840-94C9-1A57C6826CEF%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115152&guid=%7b0B028877-531B-4840-94C9-1A57C6826CEF%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115158&guid=%7bB54ACDA6-C846-4875-A891-98D186B1829A%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115158&guid=%7bB54ACDA6-C846-4875-A891-98D186B1829A%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115162&guid=%7b5C9E09E8-FD40-4B33-A656-11550AC7310C%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115162&guid=%7b5C9E09E8-FD40-4B33-A656-11550AC7310C%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115167&guid=%7b1D009DF5-A77F-4E7C-A8A5-15185C2F15C7%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115167&guid=%7b1D009DF5-A77F-4E7C-A8A5-15185C2F15C7%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115172&guid=%7bDD73D72E-028C-47A7-8543-89D088F7CDCC%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115172&guid=%7bDD73D72E-028C-47A7-8543-89D088F7CDCC%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115178&guid=%7b33AB3FC1-CFCD-4095-8DA3-8BB1F502701A%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1115178&guid=%7b33AB3FC1-CFCD-4095-8DA3-8BB1F502701A%7d
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Oslo  Etablere og videreutvikle 

frisklivssentral, år 2 
Sammendrag ikke vedlagt 

Oslo  Etablere og videreutvikle 

frisklivssentral, år 3 
Sammendrag ikke vedlagt 

Oslo  Etablere basistilbud for 

befolkningen på kveldstid i 

friskliv sentralen, år 1 

Sammendrag ikke vedlagt 

Innlandet Frisk framtid https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129363&guid={4D7101B6

-D857-468B-827F-AEA0344ED387}  

Innlandet Forebygging av overvekt hos 

barn og unge 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129411&guid={56EF8C23-

0461-448D-8413-67E3628BC9F4}  

Innlandet Frisklivstilbud nevrologi https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129445&guid={F5815656-

9AB9-4E6C-AD3F-59DDEA325F71}  

Innlandet Utvikling av kommunalt 

lærings- og mestringstilbud til 

personer med depresjon 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129466&guid={8A306869-

9A76-41E5-8D08-F1133DBABD32}  

Innlandet Lærings- og mestringskurs for 

personer med KOLS og andre 

lungelidelser 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129520&guid={ACB6D067

-3E31-4AC3-9DE1-FC4A402EFFBE}  

Innlandet Depresjonsmestring og 

belastningsmestring (KID og 

KIB) 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129525&guid={C678470C-

3EC3-44E7-9C86-997A40D1D953}  

Innlandet Etablering og videreutvikling 

av frisklivs- og 

mestringstilbud i Østre Toten 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129545&guid={C504A159

-ABC6-4C84-BAB6-C280E11EADE9}  

Innlandet Videreutvikling av 

Frisklivssentralen i Nord-Fron 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129550&guid={C9CB0E3F-

294A-47DB-A40A-A4B3BE506305}  

Nordland Friskliv for unge voksne 20-29 

år, som er på stønad 
Sammendrag ikke vedlagt 

Trøndelag Implementering av 

helseveiledningstjeneste på 

Fosen. En 

samhandlingsmodell med 

fokus på forebygging, 

mestring og rehabilitering 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137054&guid={0B5DBB42

-AD11-456B-96EC-739D38C2B6F7}  

Trøndelag Frisklivssentralen Steinkjer https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137146&guid={70E3FD0B

-3BA4-4171-9C16-98844AD9CBBC}  

Trøndelag Frisklivssentralen Inderøy 

kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137152&guid={EB6E9978-

E88F-412D-B5E6-83F5A9864416}  

Trøndelag Grong frisklivsentral https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137161&guid={90205FC4-

C006-4A53-A68A-F23BD3CC206F}  

Trøndelag Friskliv og mestring i 

Trondheim: Endring av 

søvnvaner ved bruk av 

subjektiv og objektiv 

søvnkartlegging 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137168&guid={D1EF7CD5

-B83F-4333-93BB-020C790F56DB}  

Trøndelag Utviklingssentral for Midt 

Norge - Frisklivssentralen 

Verdal kommune 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137177&guid={4EF78B33-

D83E-4993-BAAC-3E20F2D6CED3}  

Trøndelag Interkommunalt samarbeid 

om diagnoseuavhengige 

lærings -og mestringskurs i 

Værnesregionen 

Sammendrag ikke vedlagt 

Trøndelag Sykkelglede for alle med 

Playpulse 
Sammendrag ikke vedlagt 

Trøndelag Friskliv familie 
Sammendrag ikke vedlagt 

https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129363&guid=%7b4D7101B6-D857-468B-827F-AEA0344ED387%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129363&guid=%7b4D7101B6-D857-468B-827F-AEA0344ED387%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129411&guid=%7b56EF8C23-0461-448D-8413-67E3628BC9F4%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129411&guid=%7b56EF8C23-0461-448D-8413-67E3628BC9F4%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129445&guid=%7bF5815656-9AB9-4E6C-AD3F-59DDEA325F71%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129445&guid=%7bF5815656-9AB9-4E6C-AD3F-59DDEA325F71%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129466&guid=%7b8A306869-9A76-41E5-8D08-F1133DBABD32%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129466&guid=%7b8A306869-9A76-41E5-8D08-F1133DBABD32%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129520&guid=%7bACB6D067-3E31-4AC3-9DE1-FC4A402EFFBE%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129520&guid=%7bACB6D067-3E31-4AC3-9DE1-FC4A402EFFBE%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129525&guid=%7bC678470C-3EC3-44E7-9C86-997A40D1D953%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129525&guid=%7bC678470C-3EC3-44E7-9C86-997A40D1D953%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129545&guid=%7bC504A159-ABC6-4C84-BAB6-C280E11EADE9%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129545&guid=%7bC504A159-ABC6-4C84-BAB6-C280E11EADE9%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129550&guid=%7bC9CB0E3F-294A-47DB-A40A-A4B3BE506305%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1129550&guid=%7bC9CB0E3F-294A-47DB-A40A-A4B3BE506305%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137054&guid=%7b0B5DBB42-AD11-456B-96EC-739D38C2B6F7%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137054&guid=%7b0B5DBB42-AD11-456B-96EC-739D38C2B6F7%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137146&guid=%7b70E3FD0B-3BA4-4171-9C16-98844AD9CBBC%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137146&guid=%7b70E3FD0B-3BA4-4171-9C16-98844AD9CBBC%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137152&guid=%7bEB6E9978-E88F-412D-B5E6-83F5A9864416%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137152&guid=%7bEB6E9978-E88F-412D-B5E6-83F5A9864416%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137161&guid=%7b90205FC4-C006-4A53-A68A-F23BD3CC206F%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137161&guid=%7b90205FC4-C006-4A53-A68A-F23BD3CC206F%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137168&guid=%7bD1EF7CD5-B83F-4333-93BB-020C790F56DB%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137168&guid=%7bD1EF7CD5-B83F-4333-93BB-020C790F56DB%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137177&guid=%7b4EF78B33-D83E-4993-BAAC-3E20F2D6CED3%7d
https://web2.questback.com/media/fd.ashx?mid=1137177&guid=%7b4EF78B33-D83E-4993-BAAC-3E20F2D6CED3%7d
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Vedlegg 3: Rapportering fra fylkeskommunene til Hdir i 2021 - Spørsmål i questback  

 

1. Fylkeskommune 

2. Prosjekttittel 

3. Navn på kommune/bydel som mottok tilskudd til dette prosjektet 

4. Målgruppe(r) for prosjektet. Flere valg mulig. 

❑ Personer med økt risiko for sykdom og behov for støtte til endring av 

levevaner og mestring 

❑ Personer med kronisk eller langvarig sykdom og behov for støtte til endring 

av levevaner og mestring av sykdom og plager 

❑ Begge disse gruppene 

❑ Annet, spesifiser her: 

5. Hvilke brukere har tilbudet primært vært rettet mot? 

❑ Alle aldre 

❑ Eldre >67 

❑ Voksne >18 år 

❑ Gravide 

❑ Barn og unge (0-18) med familier 

❑ Innvandrere 

❑ Enslige 

Andre, ev. hvem 

 

6. Type tilbud: 

❑ Diagnoseuavhengig 

❑ Diagnosespesifikk, spesifiser 

❑ Spesifiser 

❑ Var prosjektet et interkommunalt samarbeid? 

❑ Ja 

❑ Nei 

8. Var prosjektet et samarbeidsprosjekt mellom flere tjenester? Kryss av for de det gjelder. 

❑ Frisklivssentral 

❑ Helsestasjon/skolehelsetjeneste 
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❑ Andre kommunale tjenester 

❑ Brukerorganisasjoner 

❑ Andre frivillige organisasjoner 

❑ Privat aktør 

❑ Spesialisthelsetjenesten 

❑ Nei, det var ikke et samarbeidsprosjekt 

 

9. Hvilken type helsetjeneste ledet prosjektet? 

❑ Frisklivssentral 

❑ Helsestasjon/skolehelsetjeneste 

❑ Fysio- eller ergoterapitjeneste 

❑ Psykisk helsetjeneste 

❑ Kommunal rehabiliteringsinstitusjon 

❑ Fastlege 

❑ Hjemmetjenesten 

❑ Annen helsetjeneste, spesifiser her: 

10. Tilskuddsbeløp (oppgi kun tall): 

11. Har prosjektet oppfylt mål for tilskuddsordningen? Gi en vurdering av alle målene (ja, delvis, 

nei, ikke aktuelt) 

❑ Etablering av kommunal frisklivssentral 

❑ Etablering av andre kommunale lærings- og mestringstilbud 

❑ Videre utvikling av kommunal frisklivssentral 

❑ Videre utvikling av andre kommunale lærings- og mestringstilbud 

❑ Fremme helse og livskvalitet 

❑ Forebygge sykdom og/eller tidlig intervensjon 

❑ Bedre mestring av livet med sykdom 

❑ Tjenester før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse 

❑ Bedre samhandling 

❑ Ny kunnskap og kompetanse 

❑ Bedre ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten 

❑ Brukermedvirkning og/el. likemannsarbeid ivaretatt i utvikling og 

gjennomføring 
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12. Hvis du har svart Delvis eller Nei ber vi om utfyllende kommentar og årsak til vurderingen: 

13. Har prosjektet levert prosjektrapport til fylkeskommunen? 

14. Hvis Ja, last opp kort sammendrag (maks 1 sider) fra prosjektrapport i PDF-format (maks 512 

KB). 

15. Har du andre kommentarer om prosjektet? 

 

 


