
Friskliv i Bergen
Kokkekamp, dansekamp og andre 
tiltak for aktive og sunne liv

Tekst: Jarle Eknes je@sorpost.no  

På våre konferanser liker vi å trekke frem gode 
eksempler, og gjennom dette inspirere og motivere 
konferansedeltagerne ytterligere i sitt gode 
engasjement for personer med utviklingshemning. 
I min gamle fødeby Bergen skjer det mye spennende, 
og på konferansen «Livsstil – et spørsmål om valg» 
var vi så heldig å få Helene Myklebustad, Steinar 
Løland og Elona Zakariassen til å dele sine erfaringer 
og refleksjoner fra satsingsområder i Bergen 
kommune.
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Etat for tjenester for utviklingshemmede 
gir tjenester til ca. 1.200 tjenestemottakere 
med utviklingshemming, innleder 
Helene Myklebustad. Det er en av 6 etater 
i byrådsavdeling for helse og omsorg i 
Bergen kommune. Av disse 1.200 tjeneste-
mottakerne bor rundt 500 av dem i 
bofellesskap, og 700 av dem får et variert 
tilbud av tjenester utenfor bofellesskap. 
Bergen kommune har 89 bofellesskap, 
9 dagsentre og 9 avlastningsboliger. Etaten 
har omkring 1.500 årsverk fordelt på ca. 
2.300 medarbeidere, og medarbeiderne og 
tjenestene er fordelt på 14 resultatenheter. 

Gjennom tjenesteyting erfarte man at 
flere utviklingshemmede hadde 

utfordringer knyttet til ernæring, særlig 
overvekt. Men de hadde også utfordringer 
knyttet til underernæring og ensidig eller 
mangelfullt kosthold. Dette er forhold som 
kan gi helsemessige utfordringer for den 
enkelte. Myklebustad og kollegaer fant 
ikke mye forskning på dette området når 
de startet arbeidet i kommunen, men de 
kom over en survey-undersøkelse som 
Oddbjørn Hove hadde gjort i 2004. 

Helene Myklebustad er utdannet vernepleier og arbeider som 
fagrådgiver i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen 
kommune. Hun har hatt en sentral rolle i arbeidet rundt ernæring 
og fysisk aktivitet i etaten, en satsning som startet i 2013.

Steinar Løland er spesialrådgiver i Etat for 
tjenester til mennesker med utviklingshemning i 
Bergen kommune. Løland har hatt en rekke adminis-
trative funksjoner i Bergen kommune, og har vært 

aktiv i Norsk forbund for utviklingshemmede. Han har en sønn med 
Down syndrom.

Elona Zakariassen er sykepleier og har jobbet 
målrettet med ernæringsstrategi og ernæringsutfordringer i både 
spesialist- og primærhelsetjenesten siden 2007. Hennes mål et å få 
ernæringsbehandling forankret som en naturlig del av behandlingen 
innen helsetjenester. Hun er prosjektleder i et 50 % engasjement hvor 
man skal utarbeide en ernæringsstrategi til Etat for tjenester til 
utviklingshemmede i Bergen kommune. I tillegg jobber hun i 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland der hun driver med 
spredning av kunnskap om ernæring i fylket. Zakariassen har også jobbet med barn og 
voksne med utviklingshemming, på avlastning, helsesportssenter og som støttekontakt.

Flere utviklingshemmede hadde 
utfordringer knyttet til ernæring,

særlig overvekt.
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Hove undersøkte den gang 282 personer 
med utviklingshemming, bosatt i tilrette-
lagte boliger i en kommune på Vestlandet, 
og undersøkelsen viste at det bare var 38 % 
av disse som hadde normalvekt. Det han 

også fant var at det var økt forekomst av 
overvekt og fedme med mild grad av 
utviklingshemming, og at det ved alvorlig 
grad av utviklingshemming var økt 
forekomst av både undervekt og overvekt. 

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen trådte i kraft 
1. januar 2012. Gjennom Samhand-
lingsreformen fikk kommunene ansvaret 
for å sørge for sine borgeres behov for 
helsetjenester, uavhengig av om tjenestene 
skal leveres av kommunal omsorgstjeneste 
eller av statlige sykehus. Tanken var at 
dette ansvaret skulle gi kommunene et 
motiv til å satse på forebyggende helsevern, 
og dermed spare kostnader ved sykehus-
innleggelse. Ved å samordne ansvaret for 

Kulturinnslag på SOR konferansen: Bergen Vest Danseklubb. Danserne kom raskt ut av  
dyrekostymene og hadde et forrykende friskt og energisk show Foto: Jarle Eknes

Helene Myklebustad.  Foto: Jarle Eknes
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helsetjenester, sosialomsorg og eldreomsorg 
i kommunene, ble det et mål å få realisert 
synergier og en helhetlig tenkning hvor 
tilbudet overfor borgerne settes inn på et 
tidligst mulig tidspunkt – gjerne 
forebyggende. Statens overføringer til 
kommunene ble økt noe, og kommu nene 
ble oppfordret til å forberede seg på 
reformen og det ansvaret den medførte.

Det er ble lagt vesentlig mer vekt på å 
forebygge framfor det å reparere helse-
skader, forteller Myklebustad. Et viktig 
moment i reformen er at folk må få hjelp 
til å legge om levevanene sine, for eksempel 
i form av frisklivstilbud som det å endre 
kostholdet sitt, komme i gang med fysisk 
aktivitet og å stumpe røyken. 

Friskliv
Med dette som bakteppe innledet etaten 
hun jobber i et samarbeid med 
Frisklivssentralen i Bergen, med leder Finn 
Markussen. Dette skjedde høsten 2013. I 
første omgang hadde de et ønske om å få 
til kurs for medarbeiderne, og kurset skulle 
omhandle hvordan de i miljøarbeidet 
skulle motivere til livsstilsendringer og 
hvilken rolle de har som medarbeidere i 
dette arbeidet. I dag finnes det ca. 200 
kommuner i landet som har 
frisklivssentraler, noe som gir muligheter 
for å hente hjelp for mange. 

Det første kurset for medarbeiderne 
deres ble realisert kort tid etter at de 
innledet samarbeidet, og siden da har de 

hatt kurs hvert halvår. Kurset består av en 
hel undervisningsdag, deretter kommer de 
tilbake etter en måned og har en halv dags 
erfaringsutveksling. I mellomtiden har de 
da fått en oppgave de skal jobbe med. Og 
det har kommet mange flotte oppdagelser 
om endringsarbeid ut av disse kursene, 
forteller Myklebustad engasjert. 

Kokkekamp
Kokkekampen ble KickOff arrangement 
for den satsningen de har hatt på ernæring. 
De gjennomførte den første kokkekampen 
høsten 2013 i samarbeid med 
frisklivssentralen. I det samarbeidet inngår 
også Scandic Bergen City hotell, hotellet 
konferansen arrangeres på, og de fikk god 
hjelp fra hotellets kjøkken og kokker til å 
utarbeide et oppskriftshefte. Til 
kokkekampen kunne alle deltagerne melde 
seg på med en meny som de fant i dette 
oppskriftsheftet. Det betydde at de kunne 
øve på forhånd. Hver resultatenhet meldte 
på egne lag til kokkekampen, og i 
konkurransen skulle de da lage en 
hovedrett og en dessert. I tillegg la de vekt 
på rammen rundt måltidet, slik at de også 
konkurrerte i det å dekke bordet. 

Bedømmelsen ble gjort av et kvalifisert 
dommerpanel, under ledelse av Eva 
Danielsen. Hun er leder i Bergenkokkens 
mesterlaug. Lagene ble vurdert etter 
følgende kriterier: Til hovedretten skulle 
det brukes minst tre ulike grønnsaker, i 
tillegg til kjøtt, fisk eller fugl. Desserten 
skulle være basert på bær eller frukt. I 
tillegg ble de vurdert på om de klarte å 
holde orden på kjøkkenet og 
arbeidsplassen sin, om de godt med tanke 
på hygiene. De ble også vurdert for 

I dag finnes det ca. 200 kommuner 
i landet som har frisklivssentraler.
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kreativitet og stil ved borddekking, og til 
slutt også helhetsinntrykket. 

Reportasje fra kokkekampen kan du se 
her: http://tvbra.no/reportasjer/
kokkekampen-2014/ 

Myklebustad forteller at det var utrolig 
kjekt å være der, og at det ble servert 
fantastisk god mat. Arrangementet ble så 
vellykket at de valgte å arrangere det om 
igjen året etter. 

Dansekamp
Men i frisklivssatsningen skulle de også ha 
fokus på fysisk aktivitet, og dermed ble 
også dansekampen et faktum. Danse-
kampen ble arrangert for første gang høste 
2014, hvor 5 dag lag deltok. 60 dansere var 
i sving på gulvet. Dansekampen ble 
arrangert i samarbeid med kulturkon-
torene i Bergen kommune.  I Bergen gir 
kulturkontorene i bydelene skreddersydde 
tilbud til utviklingshemmede. De arran-
gerer en rekke faste aktiviteter, men også 
sporadisk og sesongbetonte aktiviteter. 
De utgir sitt eget informasjonsblad, som 
enkelt og greit heter Infoposten. https://
www.bergen.kommune.no/aktuelt/
publikasjoner/362 

Infoposten er meget godt kjent i Bergen, 
og for mange er det et høydepunkt hver 
gang de kommer med et nytt nummer, 

mener Myklebustad. Hun skryter av 
kultursatsingen i Bergen. Lagene startet å 
øve allerede våren i 2014. Da hadde de satt 
opp kurs forskjellige steder i Bergen, og 
hvert lag hadde en kyndig danseinstruktør 
med ansvar for øvingene fram til selve 
dansekampen. 
Reportasje fra dansekampen kan du se her:
http://tvbra.no/reportasjer/
dansekampen-2014/ 

Kulturinnslag på SOR konferansen ved  
Bergen Vest Danseklubb.  Foto: Jarle Eknes

i frisklivssatsningen skulle de 
også ha fokus på fysisk aktivitet, 
og dermed ble også dansekampen 

et faktum.
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Det viste seg at det å få danse har vært 
etterspurt over tid, og når man satte i gang 
med dansekampen ble det fulgt opp med 
flere dansetilbud for utviklingshemmede i 
Bergen. Det er Myklebustad og kollegaene 
litt stolt over. 

Frisklivskurs
Helt fra starten av satsningen deres hadde 
de et ønske om å etablere frisklivskurs for 
tjenestemottakerne, og det fikk de til første 
gangen høsten 2014. Kurset er utarbeidet 
og holdes av to ernæringsfysiologer som 
arbeider i Bergen som miljøpersonale; 
Elisabeth Kallefoss og Lene Skumsnes. 
I tillegg deltar Siri. Siri har Prader willi 
syndrom og forteller om sin livsstils-
endring. Hun har gått ned over 50 kg, 

en fantastisk bragd. Når Siri forteller om 
sin historie på brukerkurset, da hører de 
ekstra godt etter. Mye mer enn når andre 
står og forteller om viktige ting om livsstil. 
Kurset tar opp grunnleggende ting når det 
gjelder ernæring, f.eks. dette med 5 om 
dagen.  Og det å spise grønnere, grovere og 
magrere. Videre er de opptatt av å vurdere 
porsjonsstørrelsene, og det å gjøre smartere 
valg i hverdagen. De går igjennom brød-
skalaen og hva det betyr, og de ser på hva 
nøkkelhullmerking betyr. Kurset avsluttes 
med et heidundrende diskotek, der de 
serverer sunn snacks. Dette er veldig 
populært, forteller hun. De har veldig gode 
erfaringer fra kursene, og det er mange 

som deler kunnskapen de har fått på 
kurset. Det hører de når de treffer igjen 
flere av de som har vært på kurs. 

Blant kursmaterialet finner vi 
Kokebok for alle – fra boller til burritos, 
utgitt av Helsedirektoratet http://www.
bokkilden.no/SamboWeb/produkt.
do?produktId=2831206. Videre brukes 
Hold deg frisk med bra mat og trim, fra 
Aldring og helse http://www.bokkilden.
no/SamboWeb/produkt.
do?produktId=5382596.  Hver deltager får 
med seg dette kursmaterialet.  Det er lagt 
stor vekt på den pedagogiske tilnær-
mingen. Det skal være gøy å være på kurs. 
De bruker lite pekefinger, og legger vekt på 
en positiv vinkling. De bruker mye bilder 
og er veldig konkret. For eksempel viser de 
hvor mye sukker det er i cola, appelsinjuice 
og så videre. Alle blir veldig sjokkerte når 
de ser at det er nesten like mye sukker i 
appelsinjuice som i cola. De gir eksempler, 
deler erfaringer, ser film og diskuterer. 
Filmsnuttene danner utgangspunkt for 
samtaler på kurset om forskjellige tema, 
og er med på å stykke opp undervisningen 
og holde på oppmerksomheten. 

Sunnhet, motivasjon,  
utvikling og trivsel
De ble interessert i filmene produsert ved 
SMUT-prosjektet i Danmark http://www.
smutprojektet.dk/ som nettopp handler 
om dette temaet. Disse var på dansk, men 
Bergen kommune spurte om tillatelse til å 
dubbe disse filmene. Og det fikk de lov til. 

SMUT står for Sunnhet, Motivasjon, 
Utvikling og Trivsel. Etterhvert hadde de 
mange tiltak knyttet til ernæring og fysisk 
aktivitet. Men når det gjaldt 

Siri har Prader willi syndrom og 
forteller om sin livsstilsendring. 

Hun har gått ned over 50 kg.
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ernæringsarbeidet følte de at de hadde 
behov for en overbygning eller retnings-
linjer for tiltakene de hadde. Til dette 
arbeidet søkte de om midler fra Helse-
direktoratet, midler som var knyttet til 
kompetansehevende tiltak i ernæring og 
pleie i omsorgstjenesten. Sammen med 
utviklingssenteret for sykehjem og 
hjemmetjenester i Hordaland søkte de 
om 500.000 for å realisere prosjektet 
Kunnskap om ernæring i tjenester til 
utviklingshemmede. I tillegg til det er det 
lagt inn en vesentlig egeninnsats i prosjek-
tet som er mange ganger større enn 
summen på 500.000. De var heldige 
og fikk penger fra Helsedirektoratet, 
og valgte å benytte pengene til å engasjere 
en prosjektleder i 50 % stilling i ett år. 
Myklebustad lar her prosjektleder 

Elona Zakariassen overta mikrofonen, 
for å fortelle konferansedeltagerne om 
hva hun driver med.

Ernæring
«Det var jeg som var så heldig å få den 
prosjektstillingen», starter Zakariassen. 

Hun er sykepleier og har jobbet 
hoveddelen av sitt yrkesaktive karriere i 
spesialisthelsetjenesten på nevrokirurgisk 
avdeling. På denne avdelingen engasjerte 
hun seg mye i ernæring til pasientene. 
Alle hadde behov for å få i seg mat, men 
det ble fort nedprioritert når det er det at 
de skal opereres som er i fokus, at de må 
faste før undersøkelser og operasjon, og 
at de svever mellom liv og død. I videre-
utdanningen skrev hun oppgave om 
ernæring til pasienter med store hode-
traumer der hun så på forskjellen mellom 
de pasientene som fikk mat fra de ble 
innlagt, og sammenlignet med de som 
ikke fikk mat. Og utfallet var stort. Det 
var stor dødelighet blant de som ikke fikk 
nok mat. Dette var hennes start på å jobbe 
faglig med ernæring. 

Hun jobber nå 50 % i prosjekt om 
ernæringsstrategi for personer med utvik-
lings hemming, og 50% med ernæring 
knyttet til sykehjem og hjemmetjenester 
i Hordaland. 

Det som er viktig er at man jobber etter 
gode grunnprinsipper. At vi ønsker å gjøre 
noe godt, at man balanserer nytte opp mot 
risiko, avstår fra å gjøre skade, at personen 
har rett til medbestemmelse, og at man 
skal kunne forsvare dette økonomisk. 
Formålet med strategien skal være faglig, 
men det skal også være praksisnært. Hun 
understreker at man ikke skal skrive noe 

Elona Zakariassen   Foto: Jarle Eknes
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ned på papiret som ingen kjenner seg igjen 
i. Samtidig er det viktig at dette er kunn-
skapsbasert, at man tar utgangspunkt i 
nyeste forskning på området for å lage den 
beste strategien. 

Det er også utrolig viktig at vi gir rom 
for faglig kreativitet, fortsetter hun, for vi 
vet at denne gruppen er utrolig sammen-
satt og forskjellig. Det er ingen som er like, 
og vi trenger å tilpasse tiltakene etter hver 
enkelt persons behov. Hun har hospitert 
ulike steder for å se nærmere på de prak-
tiske utfordringene og ikke minst løsnin-

gene. Mange får jo til noe, som bør kunne 
inspirere andre. Det er ikke sånn at jeg 
sitter med alle løsningene, understreker 
hun. 

Men det er også viktig at man identifi-
serer utfordringene ordentlig, legger hun 
til, slik at vi kan få satt fingeren på det 
som virkelig er vanskelig. 

De erfaringene hun sitter igjen med så 
langt, er at man i tjenestene ofte er flinke 
til å tilpasse sitt tilbud til de brukerne de 
har. Det er veldig mye god tilrettelegging, 
og mange satser på hjemmelaget mat. 
Det er like fullt en del steder som bruker 
enten halvfabrikat eller ferdigmat.

Hun trekker også frem noen verktøy 
som har gjort inntrykk på henne. Blant 
annet viser hun et kartotek, en slags 

Høy stemning i salen på SOR konferansen.  Foto: Jarle Eknes

Det er viktig at vi gir 
rom for faglig kreativitet
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handleboks. Inne i handleboksen legger 
de bilder av matvarene som en person kan 
velge mellom. Så tar de ut bildene av det de 
skal handle, putter dem inn i en egen liten 
perm, og så går de til butikken og handler. 
Da har de med seg en komplett handleliste 
med bilder. Denne handlelisten utgjør 
regelen for hva de skal handle. Man kjøper 
hverken mer eller mindre.

Det er mange utfordringer. Noen har 
tvangspreget spising, noen bruker sonde-
ernæring. Noen spiser for mye, noen 
spiser for lite. Og noen spiser for ensidig. 
Men vi ser jo også at mat kan være 
sentrum, fortsetter Zackariassen. Ofte kan 
man bygge eller styrke gode relasjoner 
rundt måltidet. Mat kan være sosialt. 
Det hun savner og ikke ser så veldig mange 
steder er at de med utviklingshemning selv 
er med og lager maten. Det er synd. Vi må 
jobbe mer med holdningsskapende arbeid, 
mener Zackariassen, og mer samstemte. 
Det kan ikke være slik at kunnskapen –
eller mangel på kunnskap – til den som 
til en hver tid er på jobb skal styre kost-
holdet. Da vil strategien kunne svinge fra 
dag til dag. 

Det er også viktig at vi som jobber for 
personer med utviklingshemming skal 
være gode rollemodeller. Hvis vi vil skape 
gode relasjoner og gode måltider må vi 
vise hva som er det gode måltidet. For 
å klare å skape gode holdninger og være 

gode rollemodeller trenger vi kunnskap, 
for vi må være enige om hva som er sunn 
kost. Det er i dag for mye synsing og 
uenighet som står i veien for gode 
strategier som personene med utviklings-
hemning kan ha nytte av. 

Det er viktig de som har utviklings-
hemning får være med i planlegging, 
innkjøp og tilbereding av mat. Men da må 
de også få kunnskap om mat, kosthold, 
hva som er sunt og hva som er greit å bare 
spise en gang i blant. Da kan de på 
bakgrunn av kunnskap være med og 
bestemme hva de skal handle i butikken. 
De må vite at den bollen de har lyst til å 
spise hver eneste dag gir en konsekvens. 
Dette er også et samfunnsansvar. Hvordan 
legger vi til rette for at de skal kunne ta de 
sunne valgene? Hva serverer vi på klubben? 
På arbeidssenter og dagsenter, hva serverer 
vi der? Vi må være gode rollemodeller, vi 
må gjøre det enkelt for dem å ta de sunne 
valgene. 

Vi vet jo for øvrig at den maten som 
ligger mest tilgjengelig i butikker er den 
mest næringstette maten, og kanskje den 
minst gunstige maten. Så samfunnet har 
et ansvar for å hjelpe til, ikke bare de 
utviklingshemmede, men også andre også 
blant oss som har litt lett for å velge usunt. 
Vi må tilrettelegge mål og tiltak for den 
enkelte, slik at de kan være med å mestre 
sitt eget kosthold. 

Alt trenger like fullt ikke å skje på en 

Det er i dag for mye synsing og 
uenighet som står i veien for gode 

strategier som personene med 
utviklings hemning kan ha nytte av. 

Den maten som ligger mest 
tilgjengelig i butikker er den mest 

næringstette maten.
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gang, understreker Zackariassen. Vi kan 
begynne i det små. Små endringer og 
delmål underveis vil bringe oss til det store 
målet lengre frem. På livsstilskursene for 
brukerne serverte de tre-fire forskjellige 
typer vann. En med appelsin, en med 
sitron, en med agurk og en med gulrot. 
Kursdeltagerne hadde lyst til å smake på 
alle. Zackariassen tror ikke de har drukket 
så mye vann før. De gikk veldig mye på do 
etterpå. 

Samarbeid og motivasjon
Zackariassen trekker frem eksempelet 
med Siri, som Myklebustad pratet om litt 
tidligere.  Det å klare å gå ned nesten 
femti kg i vekt er resultat av sterk vilje 
og solid samarbeid, både av bruker selv 
og av alle rundt dem. Alle som er rundt 
dem. Ingen kan svikte. Alle må være med 
på å motivere og stå på. 

Hun er opptatt av at dette prosjektet 
ikke skal være en døgnflue. Det er viktig 

at man sparker i gang noe, men det 
skal leve videre etterpå, også. Derfor har 
de opprettet ernæringskontakter i hver 
resultatenhet. Det er til sammen 
14 stykker. Etter hvert skal det også 
etableres en ernæringskontakt på hvert 
tjenestested. Ernæringskontakten skal 
få kunnskap som gjør dem i stand til selv 
å holde kurs. 

Deretter overtar Steinar Løland 
stafettpinnen. 

Aktiv sammen
Løland forteller om lite aktivitetsprosjekt 
som de har startet i Bergen. Det har 
kommet klart og tydelig frem i media 
at det er ønskelig med mer fysisk aktivitet 
i befolkningen. At vi generelt sett er for lite 
aktive. Det er laget nasjonale anbefalinger, 
men bare litt over 20 % innfrir målene i 
anbefalingene 

Blant utviklingshemmede er den 
prosentandelen enda lavere. I Bergen 

Kulturinnslag på SOR konferansen: Årstadkoret.  Foto: Jarle Eknes
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ønsket man å gjøre noe som kunne gi økt 
aktivitet blant utviklingshemmede. En økt 
aktivitet som fortrinnsvis da skulle vare 
over tid, ikke bare være et stunt. Løland 
innrømmer at de liker å lage stunt i etaten, 
men her tenkte de at det skulle innebære 
lengre varighet. 

I den sammenhengen var de opptatt av 
at aktivitetstiltaket måtte være realistisk. 
Det måtte være oppnåelige mål, slik at 
målene sto i et visst forhold til det den 
enkelte kunne klare å prestere. Tiltakene 
måtte også være kjent tilgjengelig, slik at 
det ikke ble for komplisert å komme i 

gang. De trodde også at det å delta i 
aktiviteter ville kunne skape mestrings-
opplevelse og trivselsendring. Ønsket var 
å etablere en sirkel, eller kanskje enda 
bedre, at denne sirkelen ble til en spiral 
hvor de kunne starte i det små. Det trenger 
ikke være de helt store tiltakene man 
holder på med. Men ved å starte i det små, 
kunne man gjennom mestring, trivsel 
og aktivitetsglede utvide aktivitetsnivået 
etter hvert. Hvis man skal etablere gode 
aktivitets vaner må vi ha noe som er 
langvarig og som fokuserer på at den 
enkelte skal oppleve mestring og trivsel, 
understreker Løland. Derfor lanserte de 
noe som de kalte aktiv sammen. 

Aktiv fordi det handler om aktivitet 
og sammen fordi de ville at dette aktivitets-
tiltaket skulle være et tiltak for ansatte 
i hele Etat for tjenester til utviklings-

Kulturinnslag på SOR konferansen: Årstadkoret. Foto: Jarle Eknes

I Bergen ønsket man å gjøre noe 
som kunne gi økt aktivitet blant 

utviklingshemmede.
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hemmede og tjenestemottakere fra samme 
etat. De ville at den aktiviteten som skulle 
fokuseres på skulle være den aktiviteten 
som ansatte og tjenestemottakere gjorde 
sammen. Og de ønsket at aktiviteten 
skulle være litt konkurransepreget. De tok 
initiativ til en konkurranse som ikke var 
individuell, men som var mellom grupper. 

Gruppene kunne være et bofellesskap, 
et dagsenter, en avlastningsbolig eller 
lignende. Løland mener det er viktig å ha 
fokus både på tjenestemottakere og ansatte 
fordi begge grupper kan trenge et dytt bak 
for å komme i gang, og kanskje enda mer 
for å holde aktivitet ved like. 

Dytt
De engasjerte Dytt som presenterer seg 
som Norges største arrangør av aktivitets-
konkurranser, og de ba dem lage et mulig 
opplegg for kommunen som de kunne 
gjennomføre i etaten. Og det gjorde de. 
Dytt hadde konkurranser som baserte seg 
på at man skulle utstyre seg med skritteller 
og gå et visst antall skritt hver dag. Man 

Bryggen i Bergen.   Foto: Miguel Virkkunen Carvalho

Det er viktig å ha fokus både 
på tjenestemottakere og ansatte 
fordi begge grupper kan trenge 
et dytt bak for å komme i gang, 

og kanskje enda mer for å holde 
aktivitet ved like. 
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kunne også registrere annen type aktivitet, 
og regne det om til skritt. På den måten 
kunne man gå jorden rundt eller herfra til 
månen. Eller noe annet. Løland forteller at 
de vurderte det slik at skrittellere kunne bli 
litt komplisert, så de bestemte seg for at de 
skulle måle aktivitet på tid. Deretter skulle 
man bruke dataprogrammet til Dytt til å 
få regnet om aktivitetene til skritt. Man 
kan melde seg på konkurransen som 
enkeltpersoner. Hver enkelt som deltar får 
en profil på nettstedet og legger inn sin 
aktivitet. Man kan legge inn om man har 
trimmet eller trent eller gått på tur eller 
spasert gjennom byen i stedet for å ta 
bussen, men de kan også konkurrere på 
andre aktiviteter som hagearbeid, 
støvsuging, vedhugging osv. Poenget var 
å legge listen lavt og få fokus på aktivitet er 

sunt og kunne registrere denne aktiviteten 
i et dataprogram. 

Målsetningen var da at de skulle 
bestige Bergens syv fjell i løpet av hele 
konkurr an se perioden. Dytt har laget et 
virtuelt bilde av denne løypen. Han viser 
et bilde med løype opp til Løvstakken, 
ett av de syv fjellene i Bergen.  For hver 
gang man har gjennomført en aktivitet, 
eller kanskje på slutten på dagen, kan man 
legge data inn. Hvor mye tid gikk det med 
til støvsuging, hvor mye tid gikk det med 
til å gå fra bussen, hvor mye tid brukte vi 

Ulriken.  Foto: Jon Kristian Bernardsen

Målsetningen var da at de skulle 
bestige Bergens syv fjell i løpet av 

hele konkurranseperioden.
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på å gå opp og ned trappene? Alt dette kan 
legges inn i programmet, og så forflytter 
man seg langs den opptrukne linjen opp 
mot Løvstakken. 

Løland viser en ny illustrasjon, hvor en 
grønn gruppe har begynt å klatre oppover 
Damsgårdsfjellet, som også er blant de syv 
fjell. Her skal deltakerne gå opp på ett fjell 
i måneden. 

Økonomi
Når de tok kontakt med Dytt fikk de et 
tilbud med fastpris kroner 50.000,- for 
bedrift, kommune eller virksomhet. Så 
opererer de med en pris på ca. 100 kr for 
skrittellerne sine, og en pris per person 
som deltar. I kommunen tenkte man at 
de skulle kunne mobilisere 1000 personer 
til konkurransen. Da måtte de ut med 
kr 550.000,-. Det synes de var mye penger, 
men likevel ønsket de jo ikke at det bare 
skulle bli 500 personer til en pris av 
kr 300.000,- Forhandlinger med Dytt 
medførte rabattert pris på 295 kr per 
person som meldte seg på. For ett års 
deltakelse. Og så ble de enige om at når 
man kuttet ut skrittelleren så sparte jo 
Dytt mye penger på det. Så de fikk hele 
prosjektet for 249,- kr pr deltaker. Videre 
tenkte de at det fins mange stiftelser og 
fond som man kunne søke penger hos, og 
søkte dermed penger hos Riberfondet som 
er veldedig fond i Bergen. Derfra fikk de 
300.000,- kr og dermed fikk de finansiert 
hele tiltaket dette året. Resultatene deres 
så langt er at 611 personer hadde meldt seg 
på. Det er 56 bofellesskap, dagsenter eller 
avlastinger som deltar, og prosjektet har 
gitt oss mye større fokus på aktivitet, 
forteller Løland entusiastisk. Det som 

viser seg er at det er en utfordring å få 
registrert aktiviteten. Men folk synes 
det er innmari gøy. En annen ting folk 
synes er innmari gøy er når etatsjef 
Jann Aasbakk kommer rundt med 
premier. De premierer deltakelse hver 
måned, og har noen kjempesvære pokaler 
som skal deles ut for hvert halvår. 

Men de gir seg ikke der, forteller Løland 
avslutningsvis. De er allerede i dialog med 
frisklivssentralen i Bergen for å få til et 
tilrettelagt tilbud for utviklingshemmede 
når det gjelder det å stumpe røyken. Dette 
er kanskje ikke hovedutfordringen hos 
denne målgruppen, men det de erfarer er 
at de som røyker røyker veldig mye, og det 
får veldig store konsekvenser for dem. •••

Steinar Løland.  Foto: Jarle Eknes
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