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Introduksjon
Året 2020 ble ikke helt slik en hadde forventet. Men nettopp dette året har åpnet dører for
nytenkning og muligheter en ellers ikke hadde sett for seg. Vi har bare i en kort periode på
under en mnd. våren 2020 måtte stenge ned våre tilbud. I denne perioden ble de ansatte i
Frisklivssentralen omdisponert og jobbet på Kleppestø Sykehjem. Etter dette har en klart å
opprettholde driften av Frisklivssentralen, med gode, alternative løsninger. Dette ser vi igjen
i fortsatt god etterspørsel for våre tilbud, hvor vi til tross for Covid-19 situasjonen fikk hele
178 henvisninger i løpet av 2020.
Frisklivssentralen Askøy gir tilbud til over 100 personer en eller flere ganger i uken. Ved å
bruke gruppetilnærming for alle våre tilbud, er dette en samfunnsøkonomisk og
hensiktsmessig tilnærming.
Kreftrehabilitering ble i januar 2020 etablert som permanent tilbud i Frisklivssentralen etter
det 3-årige forskningsbaserte prosjektet. Resultatene er svært gode og prosjektet har vekket
nasjonal interesse.
Vi har måtte legge om driften av de ordinære tilbudene i Frisklivssentralen grunnet Covid-19
situasjonen. Vi gikk raskt i gang med digitale alternativer til fysisk oppmøte, både for
samtaler, treninger og kurs. Ukentlig har vi holdt livetreninger for alle våre grupper digitalt.
For alle andre innbyggere i Askøy Kommune, har vi laget en serie
med 10- minutters filmer med øvelser for de som sitter på
hjemmekontor. Disse filmene er nå delt både på kommunens
hjemmesider og gjennom sosiale medier.
Friklivssentralen har også samarbeidet tett med både
kommuneoverlegen og fastlegene gjennom hele året, noe som
har ført til at flere av våre innbyggere har blitt informert om og
henvist til våre tilbud av sin fastlege.

Bemanning
Fysioterapeuter 170 % stilling fordelt på to terapeuter.
Ergoterapeut 40 % stilling.
Trygghetsterapeut 50 % stilling.
Totalt for hele sentralen 260 %.
Frisklivssentralen fikk i 2020 tilført 60% stilling for å kunne
oppretthold Kreftrehabilitering som et permanent tilbud etter
at prosjektet var fullført.
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Frivillighet
Frisklivssentralen har over flere år bygd opp et større nettverk med frivillige medhjelpere.
Flere av disse frivillige har selv brukererfaring fra våre tilbud og kan dermed tilby
likemannsstøtte til våre deltakere. Ved hjelp av dette nettverket, kan vi tilby tjenester til
store grupper i Askøy Kommune. I 2020 har hele 6 frivillige medhjelpere bistått oss opptil
flere ganger ukentlig.

Basistilbud, drift og prosjektarbeid
Frisklivssentralen på Askøy drifter etter anbefalinger som gitt i Helsedirektoratets «Veileder
for kommunale frisklivssentraler: Etablering, organisering og tilbud». Sentralen tilbyr alle
basistilbudene som anbefalt av Helsedirektoratet.
Prosjektmidler tildelt i 2020
- «Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud» fra
Fylkesmannen i Vestland for prosjektet «Aktiv tilbake til jobb».
- «Aktivitetstiltak for å motverke einsemnd (tiltakspakke for sårbare eldre, Covid-19)»
fra Fylkesmannen i Vestland.
Grunnet Covid-19 situasjonen, har disse midlene blitt overført til 2021.
LEV (Livsstilsendring for voksne) 18-67 år
«Å gi innbyggere i Askøy Kommune verktøy til å kunne fungere best
mulig i egen hverdag, ved fokus på individets ressurser, livsstil og
helse. Slik kan man forebygge livsstilsrelaterte sykdommer som vi vet
er en stor utgiftspost i dagens samfunn.»
Forløpet er lavterskel og varer i 6 mnd. og består av individuelle
samtaler, kurs og fysisk aktivitet.
Eksempel på gevinster etter endt forløp: flere kommer tilbake i jobb,
fungerer bedre i sin familiesituasjon, har mindre smerter, redusert
fatigue, er mindre ensomme, og får gode gode verktøy til å leve med
angst og depresjon.
Kreftrehabilitering for voksne
«Å ruste den enkelte til å kunne fungere best mulig fysisk og psykisk etter kreftbehandling».
Forløpet varer i 3-6 mnd. og består av individuelle samtaler, kurs og fysisk aktivitet i grupper.
Resultater fra dette tilbudet, viser at den enkelte får redusert fatigue, bedre styrke og
utholdenhet som gjerne er redusert etter behandling. Det rapporteres også bedre balanse
og bedre hukommelse. Flere går tilbake til jobb og rapporterer at de opplever å mestre sin
nye hverdag etter alvorlig sykdom.
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Alder ingen hindring 67+
«Utsette funksjonsfall knyttet til aldringsprosessen og forebygge
ensomhet blant eldre i Askøy Kommune. Dette kan utsette behov
for kommunale tjenester og gjøre det mulig for den enkelte å bo
lengst mulig og selvstendig i eget hjem».
Gruppetilbud bestående av fysisk aktivitet og seminar/ kurs i
temaer som f.eks. «Hvordan en kan tilrettelegge egen bolig»,
«Fysisk aktivitet og ernæring for eldre» og «Søvn og eldre».
Resultater fra dette tilbudet er redusert medikamentbruk, raskere
restitusjon ved sykdom/skader (som f.eks. hofteoperasjon og
bruddskader), en bedre hverdag med god livskvalitet, hvor de rapporterer å være mindre
ensomme.
Det er trygghetsterapeuten som har det overordnede ansvaret for dette tilbudet. Denne
terapeuten har også holdt seminar om fallforebygging i hjemmet, hvordan tilrettelegge egen
bolig, fysisk aktivitet og ernæring for «Senioruniversitetet», «Askøy Kommune
Veteranklubb» og «Aktivitetskafeen».
Søvnkurs for voksne
«En ikke medikamentell tilnærming for å bedre søvn».
Søvnvansker er en vanlig årsak til sykemelding og på mange måter
en av våre folkesykdommer. Mange benytter sovemedisin, men
dette er sjeldent en langvarig god løsning.
Vi drifter et populært og effektivt kurs over 7 uker, for de som har
klinisk insomni. Resultat fra våre kurs samsvarer med det forskning
på tilnærmingen viser, at majoriteten av deltakerne får signifikant
bedre søvn.
Samarbeidet med fastlegene har gjort at dette kurset flere ganger
blir fullbooket.
Røyk-/snusslutt kurs
«Støtte til å slutte med røyk eller snus».
Veiledning i gruppe over 7 uker. Forskning viser at sannsynligheten for å slutte med røyk-/
snus øker ved å delta i en gruppetilnærming.
Kunsten å bo i Norge
«Introduksjon til fysisk aktivitet og ernæring i Norge».
Vi underviser fast i Flyktning- tjenestens introduksjonsprogram for
alle flyktninger på Askøy.
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Etterspørsel
Vi er svært fornøyde med antall henvisninger i året 2020 med tanke på den pågående
pandemien og utfordringene dette har gitt i forhold til drift. Informasjonsarbeidet som ble
gjennomført i 2019, har gitt gode resultater. Dette arbeidet vil Frisklivssentralen satse mer
på etter hvert som pandemien avtar.
Årstall
Antall henvisninger
2015
33
2016
39
2017
75
2018
167
2019
213
2020
179
Tabell 1: Til sammenligning fra tidligere år.

Plassering
Frisklivssentralen er organisert under Fysio-/ergoterapi og servicetjenesten.
Frem til 2020 har sentralen vært lokalisert på Myranetunet med flott treningssal,
konferansesal og kontorer. Dette bygget skal nå rives som et ledd i Myrane- prosjektet og
Frisklivssentralen har samarbeidet med eiendomsavdelingen for å finne nye lokaler. Våren
2021, flytter derfor sentralen til et nytt lokale i tilknytning Ravnanger Friidrettsbane.

Plan 2021
-

Stabil og god drift av nåværende tilbud
Fullføre prosjekter etter midler fra Fylkesmannen i Vestland
Vurdere behov for eget tilbud for brukere som har hatt Covid-19
Videreutvikle forebyggende tiltak for eldre gjennom trygghetsterapeuten
Videreutvikle digitale løsninger i Frisklivssentralen
Evaluere av alle kurstilbud

Dersom spørsmål eller ønske om mer informasjon rundt vår tjeneste, ta kontakt med oss
på:
friskliv@askoy.kommune.no

Årsrapport 2020 for Frisklivssentralen i Askøy kommune

Side 5

