
Tilskudd til utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. 
 

MAL FOR PROSJEKTBESKRIVELSE 
Prosjektbeskrivelsen skal være konkret og kortfattet på maks 6 A4-sider, skriftstørrelse 11, linjeavstand 1,15. Forside, sammendrag, vedlegg og 
referanser kommer i tillegg. Hovedvekten skal legges på pkt. 5-9. Pk.t 1- 4 avgrenses til maks. 2 sider. Det er viktig at beskrivelsen er konkret, 
slik at den som skal lese søknaden får et klart bilde av hva prosjektet skal utvikle og oppnå..  

FORSIDE: prosjektnavn, kommune + kommunenummer, navn på kontaktperson, dato (evt. navn på tilskuddsordningen), prosjektnummer 

(vår ref.) 

SAMMENDRAG: Bakgrunn, mål og målgruppe, gjennomføring, resultater og videre arbeid (maks. 1 side).  

 
1. INNLEDNING 
Beskriv kort prosjektets innhold (hva som skal gjøres/utvikles, lages/produsere, prøves ut, evalueres, etableres etc.). Beskriv også hvordan 
prosjektet er forankret i kommunen, dato for fremlegging og beslutning i kommunestyret, eller interkommunalt samarbeidsorgan, og hvem 
som har finansiert prosjektet.  

2. BAKGRUNN 
Beskriv kort hvorfor prosjektet er faglig og samfunnsmessig interessant og nyttig. Begrunn behovet for tiltak/tilbud til målgruppen(e).  

 

3. MÅL OG MÅLGRUPPE 
Beskriv de konkrete målene med prosjektet og målgruppen(e) for prosjektet 

4. METODE 
Beskriv hvilke metoder som skal brukes for å nå målene i prosjektet. Beskriv også hvilke metoder som er brukt for å undersøke om målene ble 

oppnådd (metoder for evaluering).  

5. INNHOLD, GJENNOMFØRING OG PROSJEKTORGANISERING 
1. Beskriv kort tilbudet/tiltaket som prosjektet skal utvikle: Konkret innhold, omfang, tid, sted, varighet etc.  

2. Beskriv hvordan og når prosjektet skal gjennomføres. Hva skal gjøres når, hvor og av hvem.  Beskriv hvem som skal delta og antall deltakere, 

3. Beskriv hvem som skal ha hvilke roller, ansvar og oppgaver i prosjektet (prosjektleder, arbeidsgruppe, samarbeidspartnere ressurspersoner). 

Opplys om eventuelle forpliktende avtaler og hvem prosjektleder skal rapportere til.  

6. RESULTATER OG RESULTATVURDERING 
1. Beskriv hvordan de konkrete målene i prosjektet skal oppnås og på hvilken måte målgruppen(e) kan ha nytte av prosjektet. Beskriv også 

hvordan prosjektet kan fremme et integrert, helhetlig og koordinert tjenestetilbud før, i stedet for og/eller etter behandling i 

spesialisthelsetjenesten, basert på gode forløp, økt tilgjengelighet og kvalitet, stimulere til nye arbeidsmetoder for samhandling og utvikling av 

ny kunnskap og bidra til bedre ressursutnyttelse. 

2. Beskriv eventuelle utfordringer og hva prosjektet skal gjøre for å få bedre møte disse.  

 

8. OVERFØRINGSVERDI 
Beskriv hvem som evt. kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet.  For eksempel: andre målgrupper, andre kommuner og Frisklivssentraler, 

helsepersonell etc. 

9. VIDEREFØRING OG INFORMASJONSSPREDNING  

1. Beskriv hvordan tilbud og tiltak i prosjektet skal innføres og etableres som en del av kommunens samlede tjenestekjede etter 

prosjektperioden. 2. Beskriv hvordan informasjon om prosjektet og resultatene skal spres og til hvem – både underveis i og etter 

prosjektperioden F.eks. deltakere, målgruppen, egen kommune, samarbeidspartnere, andre FLS, kommuner, helsepersonell, frivillige 

organisasjoner og andre interesserte. 

REFERANSER OG VEDLEGG 

 


