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Hvem er jeg
Hvem er dere

Meg:

Frisklivsrådgiver

Dere:

Frisklivsagent

(har mest sannsynlig flere roller;)



Retningslinjer for Frisklivsagenter

Fylkesstyret rekrutterer og oppnevner 
Frisklivsagenter – basert på personlig 
egnethet i henhold til gjeldende 
retningslinjer.

Frisklivsagentene har en funksjonstid 
på 3 år. Frisklivsagentene 
samarbeider to og to for å 
gjennomføre Sykt Aktiv kurs. 
Fylkeslaget bør etterstrebe å ha 2-3 
Frisklivsagenter.

Er fylkets Frisklivsagent og holder 
Sykt Aktiv kurs – prøve minst 1 kurs i 
året (evt oppfølging/samling)

For å bli sertifisert Frisklivsagent må 
man først ha deltatt på Sykt Aktiv 
kurs, og deretter på 
Frisklivsagentkurs i regi av NRF 
nasjonalt. Opplæringen har altså 
to trinn.



Retningslinjer fortsetter

Bør være et godt forbilde i å ha et 
aktivt liv til tross for kronisk sykdom

Bør være aktiv og trene 
regelmessig selv

Alder: Frisklivsagenten bør være i 
alderen 25-55, men det kan gjøres 
unntak når noen er spesielt godt 
egnet.

(NB- Under endring pga Sykt aktiv 
+)

Må ha et avklart forhold til egen 
sykdom 

Må være løsningsorientert og 
friskfokusert - det fungerer ikke så 
godt å forsøke å få andre til å snu 
negative tankemønstre, hvis man 
selv er problemfokusert.

Må kunne holde kurs, snakke foran folk og 
legge opp en pedagogisk prosess

Kunne åpne, lese og sende e-post, og 
manøvrere på revmatiker.no

Beherske bruk av sosiale medier, spesifikt 

Facebook 



Ansvar og oppgaver

Sammen med fylkeslaget 
planlegge og gjennomføre 
Sykt Aktiv kurs, helst ett i 
året.

Gi råd og veiledning til 
instruktører i lokallag ved 
spørsmål som angår 
mestring og friskfokuserte 
aktiviteter.

Holde seg orientert om 
trenings- og 
mosjonsarbeidet i NRF.

Delta på relevante kurs og 
samlinger i regi av NRF 
sentralt og fylkeslaget for å 
vedlikeholde og oppdatere 
kunnskap.



Forutsetninger
For å lykkes med implementering av Frisklivsagenter i fylket må noen forutsetninger være tilstede. 

Avgjørelser

God kommunikasjon mellom fylkesstyret og Frisklivsagenten er viktig. Dette innebærer at:
• Frisklivsagenten skal bli innkalt og har talerett når styret behandler saker som angår dette 

området.

• Frisklivsagenten skal involveres på sitt fagområde i handlingsplanen.
Frisklivsagenten skal legge frem forslag til kurs/samling og andre tiltak for å styrke 
frisklivsarbeide i sitt fylke, men fylkeslaget beslutter hvilke aktiviteter som skal 
gjennomføres.

• Frisklivsagenten skal få tilsendt agenda og referat fra styremøter.

• Frisklivsagenten anbefales ha et nært samarbeid med fylkets egne TM-kontakt. 

Frisklivsagenten kan gi råd og veiledning til instruktører og lokallag, men skal søke råd om han/hun 
er faglig usikker. 

gjennomføre kurs.



Forutsetninger

Økonomi

Frisklivsagenten skal ha økonomiske forutsetninger for å drive sitt 
arbeide, inkludert mulighet til selv å delta på relevante kurs og 
samlinger i regi av NRF sentralt og fylkeslaget.

Frisklivsagenten må få støtte til å søke prosjektmidler og annen 
økonomisk støtte for å gjennomføre kurs.

Alarm

Ikke nødvendigvis praksis



Teori versus praksis
Ta 1 minutt og skriv ned minst ett eksempel på hva som fungerer godt og 

hva som ikke fungerer optimalt



Vi kan vel si at de ikke går 
hånd i hånd

MEN…
Hvordan skal vi få til et godt samarbeid, og forståelse av frisklivsagentens 

rolle og potensialet?

2019 og NRF`s reise med ny giv



HINT
Sammen for et friskere liv

Handlingsplan



Handlekraftig
Hva betyr det for deg?



Inkluderende
Hva betyr det for deg?



Nytenkende
Hva betyr det for deg?



Tydelig
Hva betyr det for deg?



Hvorfor er det viktig å være 
litt sta?



Verdien er av 
kurset/innholdet

Kan vi be styret til et info møte eller å delta på kurset?



Hvorfor er det viktig å med 
friskliv?

Alle må si minst en ting



Hvordan skape aktivitet?
Vi snakket om dette i går. Se gjerne denne 

forelesningen eller les om den når den 
publiseres. Den er fin å bruke før du skal 

presentere Sykt Aktiv



Verdien
Hva er nytten og verdien av et slikt kurs?

Hva få medlemmene igjen?

Hva er essensen av kurset?



Hvilke arenaer vi sikter på
Yngre

Yngre voksne
Voksne

Yngre eldre
Eldre



Enormt potensialet for 
aktivitet

Deltagerne får verktøy til å starte nye aktiviteter



Vi har gjort oss noen tanker, 
men…

Du må evaluere deg selv!

Hvordan har du snakket om dette?

Hvordan opplevde de du fortalte dette om?

Vi må vise hva dette kan gi og hva medlemmer går glipp av



Samarbeid
Samarbeid



Spørsmål



Finnes det en perfekt agent?
VIKTIG:

Hva kan du som agent bistå med?

Hva er det fylket og lokallagene får igjen?



Takk for meg
ole.martin@revmatiker.no

mailto:Ole.martin@revmatiker.no

