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Søknad om tilskudd fra helsedirektoratet til prosjektet- Mestring av
kronisk lidelse

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01857-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Søknad om midler til prosjekt –mestring av kronisk lidelse godkjennes og sendes til
fylkesmannen/helsedirektoratet.

Ås, 28.04.2014.

Trine Christensen Marit Leinhardt
Helse- og sosialsjef

Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for helse- og sosial
Kommunestyret

Vedlegg:
Søknad
Prosjektbeskrivelse
Tilskudd friskliv -kronikere -søknadsskjema 2014 (2)-søknadsskjema.docx, Prosj-plan
FLS kroniker-2014.doc

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Enhetsleder Bente Sperlin
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Frisklivssentralen i Ås er i 2014 vertskommune for felles prosjektmidler i friskliv Follo
inn mot tilbud til personer med kronisk sykdom og innvandrer kvinner. Dette er
søknad for å kunne følge opp tilbudet lokalt fra 2015.

Fakta i saken:
I 2014 er det blitt utarbeidet og arrangert kurs for personer med Diabetes type 2,
hjerte- kar sykdom og innvandrerkvinner. Kursene er for alle innbyggere i Follo.
Prosjektet avsluttes 30.09.2014.
Det søkes av den grunn for å kunne videreføre tilbudet til kommunen sine innbyggere
samt innbyggere fra samarbeidende Follo kommuner etter at prosjektet er avsluttet.

Søknad om prosjektmidler skal forankres i vedtak av kommunestyre som overordnet
beslutningsorgan, jf. Helsedirektoratets tildelingskriterier beskrevet i «regelverk for
tilskuddsordningen kap.762 post 60 pkt.7.»

Vurdering:
Erfaring fra kursene hittil er meget positive. Det er stor interesse og behov for denne
type mestringskurs for personer med en kronisk lidelse.

Økonomiske konsekvenser:
Hvis man ikke får prosjektmidler videre, vil ikke kommunen kunne tilby kursrekken.

Alternativer:
Evt finne andre midler.

Konklusjon med begrunnelse:
Det er viktig at kommunen kan tilby innbyggere med kronisk lidelse mestringskurs,
for å gjøre dem bedre er rustet til videre å ta vare på egen helse og forhindre
ytterligere uhelse.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart


