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Vilje & vei –
frivillighet og 

folkehelse
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Sjefen i elefantflokken

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://cutetropolis.com/2017/09/22/links-swamp-thing-you-make-my-heart-sing/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Vi blir mye bedre sammen enn hver for oss

«Vi har dessverre ikke en medfødt evne til å samarbeide. Derfor må 

vi bevisst trene på det»

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under 

CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/flat61/3883611573
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Frivilligsentralene som medarbeider, 
ideskaper og ressurs

- Vi er «uavhengige» og «shopper» frivillighet ut ifra etterspørsel og 

behov

- Ingen er bundet opp i engasjement mer enn de selv ønsker

- Frivillighet lever av lyst og dør av plikt 

- På «fint» heter det brukermedvirkning – hos oss er det å engasjere folk 

og bruke dem som den ressursen de er.
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En frivilligsentral er lokalt forankra i en bydel 
eller ei bygd

▪ Vi samarbeider ofte med lokale lag og organisasjoner

▪ Vi samarbeider med kommunen og det offentlige der det er naturlig

▪ Vi skal skape engasjement lokalt og generere frivillighet ut ifra lokale 

behov, muligheter, ønsker og drømmer



z Kommunalsjef Helse og omsorg i Rennebu 
sier at frivilligheten er viktig for all utvikling  

av et samfunn.

▪ «Frivilligheten er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn, den kan bidra 

til at færre faller utenfor og gir det offentlige mulighet til å bli kjent med og 

integrere samfunnet som er utenfor egne tjenester. Rett og slett folk flest»

▪ «Økende aldring av befolkningen og generell økning av tjenestebehovet gjør 

at samarbeid på tvers innen både offentlig og frivillig sektor blir viktig»

▪ Samskaping krever samhandling. Prosesser blir gode ved at en inkluderer 

de en ønsker å skape noe sammen med. Å snakke sammen er bedre enn å 

snakke om, da må en sørge for å ha faste møtepunkt og god takhøyde☺
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Folkehelse 

▪ Faginstanser

▪ Forskning

▪ Fastlege 

▪ Fysioterapi 

▪ Fysisk aktivitet

▪ Viktige F’er ☺ men det er også

▪ Frivillighet
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Aktivitet + trivsel = folkehelse
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Uansett hvilket fokus du har  

et menneske er alltid mye mer enn det vi ser

alle har en verdi

og de fleste kan bidra med små eller store ting 
i egen eller andre sin hverdag forutsatt at noen 
ser dem og snakker med dem – og spør; hva 

vet du, hva kan du, har du lyst til å være med? 
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Alle mennesker er ressurser
Jobben vår er å skape møteplasser for mennesker. Eldrebølgen blir 

lett oppfatta som både overveldende og negativ, men eldre 

mennesker er verdier som fortjener å bli sett og tatt i bruk. Bølgekraft 

er bærekraftig og nyttig.


