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SØKNADSKJEMA FOR TILSKUDD TIL UTVIKLING AV kommunale
oppfølgingstilbud i frisklivssentralene for personer med kroniske
lidelser i Oslo og Akershus i 2014

- Kapittel 762 post 60.

Det henvises til kunngjøringstekst og regelverk for tilskudd på
www.fylkesmannen.no/osloogakershus

Alle felter i søknaden må fylles ut. Søknader som er ufullstendig utfylt og/eller ikke mottatt innen fristen
1.juni 2014 vil ikke bli behandlet.

Søker
bydel/kommune)

Ås Kommune, Frisklivssentralen

Adresse Postboks 195, 1430 ÅS
Telefon 64962000 E-post post@as.kommune.no
Organisasjonsnr. 964948798 Kontonr. 1654079605

Kontaktperson Charlotte Bless (daglig leder frisklivssentralen/ Frisklivskoordinator)
Adresse Tunveien 2
Telefon 959 39 735 E-post charlotte.bless@as.kommune.no

SØKNAD

Tittel på
prosjekt/tiltak:

Mestring av kronisk lidelse –lokal oppfølging av innbyggere med
Diabetes type 2 og Koronar hjertesykdom i Ås Kommune

Formål med
tilskuddet

Videreutvikling av lokal oppfølging for innbyggere med Diabetes
type II og Koronar hjertesykdom, samt regelmessig gjennomføring
av kurs over en lengre periode på 3 år. En målsetting etter endt
prosjektperiode er at tilbudene forankres ressursmessig i
kommunen som faste tilbud.

Ås kommune ønsker å videreutvikle kurskonsepter for lokal oppfølging og mestringskurs for
personer med kroniske lidelser, og tilby dette via Frisklivssentralen. Dette arbeidet er i gang
gjennom midler prosjektet fikk tildelt fra Helsedirektoratet i 2014 til prosjektet: «Mestring og
livsslyst –livsstilskurs i Ås kommune». Nåværende prosjekt varer til 15.10.14. Det har vært
god rekruttering til kurs via prosjektet og resultater så langt tilsier at det er behov for denne
typen kurs i kommunen som faste tilbud.

Målgruppen vil være personer som har utfordringer knyttet til levevaner/livsstil og som er i
ferd med å utvikle eller allerede har fått diabetes type II, koronar hjertesykdom. Kursene vil
fokusere på mestring og det å "leve med" tilstanden. Håndtering av psykiske utfordringer i
forbindelse med lidelsen vil bli vektlagt i oppfølgingen.
Kursene vil være tilgjengelige for innbyggere i andre Follo-kommuner via Frisklivssentralene
og kursopplegget som utvikles vil være tilgjengelig forsamarbeidspartnere i Friskliv Follo i
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etterkant for gjennomføring av lokale kurs i andre kommuner og/eller regionale kurs.
Prosjektbeskrivelse (send gjerne som eget vedlegg til søknaden)
Se vedlagte prosjektbeskrivelse.

Søknadsbeløp
Budsjett Lønnsmidler:

Fysioterapeut (20 % stilling, 3 år)
Innleie av konsulent (ernæringsfysiolog,
hjertespesialister, 3 år)
Utgifter til drift og annet (markesføring,
leie av treningslokaler, kursmateriell etc, 3
år)

Kr 750.000,-

Kr 150.000,-

Kr 150.000,-

Egenfinansiering Frisklivskoordinator, 10 % stilling, 3 år
Fysioterapeutressurser, 5 % stilling, 3 år

Kr 375.000,-
Kr 187.500,-

Sum Kr 1.612.500,-
Totalt søknadsbeløp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kr 1.050.000,-

Rapportering og
måloppnåelse*

Ulike prosjekt og underprosjekt gis ulike prosjektnummeri Agresso.
Autorisert revisor gjennomgår regnskap før rapportering.
For å undersøke effekt og måloppnåelse for deltakere på ulike kurs
tas det ulike fysiske målinger og tester ved oppstart og avslutning av
kurs. Skjema for måling av livskvalitet benyttes for å evaluere om
kursene har hatt en innvirkning på deltakers egenrapporterte helse
og daglig fungering.

*Mottakeren skal kunne redegjøre for interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt
rapportering og måloppnåelse
Interkommunalt
samarbeid

Ja x Nei
Hvis ja, må søknaden ha en ansvarlig avsender selv om det er
inngått samarbeid med andre kommuner/bydeler. Skriftlig
samarbeidsavtale legges ved.

NB! Gjør oppmerksom på at søknader som kommer etter fristen kan bli avslått.

___________________ ____________________________

Sted/dato underskrift kontaktperson

Søknaden skal underskrives av rådmann eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

_______________________ ___________________________________
Sted/dato underskrift - bydelsdirektør/ rådmann

Søknaden sendes innen 1.6. 2014 til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0031 Oslo


