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riskus er en digital plattform som 
er utviklet av Sigrid Petersson 
Nedkvitne for å løse utfordrin-

ger i hverdagen til frivillige, ildsjeler og 
kommuner over hele landet. Målet med 
Friskus er å bidra til å skape livskvalitet 
gjennom mestring, mening og sosialt 
nettverk.

Sa opp jobben
Gjennom mange år med ansvar for 
ulike helse- og omsorgstjenester i kom-
munen erfarte Nedkvitne at det var et 
stort behov for en digital møteplass for 
aktivitet og frivillighet. Hun har selv 
jobbet som frivillig. Da hun hadde fått 
tre barn, begynte hun å tenke på hvilken 
verden hennes barn skulle vokse opp i. 
Det ble til slutt ingen vei utenom, hun 
bare måtte sette i gang sin store visjon 
om at frivillige, det offentlige og befolk-
ningen sammen skal skape et inklude-
rende samfunn med lav terskel for å ta 
del. For et år siden sa hun opp en trygg 
jobb i kommunen.

– Ensomhet bør vi avskaffe, og det er 
ingen grunn til ikke å samarbeide om 
det, sier Nedkvitne.

Frivillighet
Et samarbeid mellom frivillige, kommu-

ner og næringsliv startet opp i januar 
2017. Målet var å få kunnskap om hvor-
dan teknologi kan brukes for å legge 
til rette for økt samfunnsdeltakelse og 
frivillighet. Det ble gjort en grundig 
kartlegging og bevisstgjøring av behov 
og målsettinger.

– Friskus-prosjektet er et digita-
liseringsprosjekt, som i hovedsak 
handler om mennesker. Prosjektet 
tar utgangspunkt i at det er mye god 
helse og livskvalitet i å være aktiv, 
sosial og inkludert – ikke ensom, sier 
Nedkvitne.

En digital møteplass
Prosjektet utvikler en digital plattform 
for frivillige, slik at koordinering, 
rapportering og oppfølging av frivil-
lige skal bli enklere. Plattformen er 
et arbeidsverktøy som skal gjøre det 
enklere å samhandle mellom frivillige 
organisasjoner, frisklivssentraler, syke-
hjem, omsorgsboliger, seniorsentre, 
ungdomsforeninger, flyktningkoordi-
nator, Nav, DPS og lag og foreninger. 
Frivillige får enkelt oversikt over spen-
nende organisasjoner og aktiviteter i 
sitt nærmiljø gjennom plattformen. 
Det er et krav at aktiviteter ikke drives 
med kommersielt formål eller brukes 
til å fremme kommersielle interesser.

– Vi er med på å løse problemer vi 
har grublet på i veldig mange år. Med 
detaljert forståing om helseinnovasjo-
nen som må skje, kan vi lage teknologi 
som er like fristende for de på 18 år 
som for de på 70 år, sier Nedkvitne.

«Ensomhet  
bør vi avskaffe.»

Tekst Tor Christian Bjelland, redaktør Psykisk helse og rus
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Friskus gjør frivillighet og 
samfunnsdeltakelse lettere
Gjennom den digitale møteplassen Friskus skal folk som vil 
være frivillig i nærmiljøet, få oversikt over hvor de kan bidra.
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GRÜNDER: Sigrid Petersson Nedkvitne sa opp job-
ben for å realisere ideen sin om den digitale plattfor-
men Friskus. Foto: Jonas Petersson Nedkvitne
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Friskus i praksis
Den tverrfaglige prosjektgruppen strek-
ker seg mellom Østlandet, Sørlandet og 
Vestlandet.

– Det er viktig å ha fokus på bru-
kervennlighet for å få til et sterkt og 
fruktbart samarbeid mellom lokalsam-
funnet, frivilligheten og offentlig sektor, 
sier Kjersti Nordanger, kommunalsjef i 
Voss kommune, som er med i prosjektet. 
Sogn og Fjordane Røde Kors har også 
vært med fra starten. Daglig leder Dag 
Hovland brenner for levende lokalsam-
funn og mener det er ulogisk om vi ikke 
i 2018 har en digital samhandlingsarena.

Leder for Med Hjerte For Aren-
dal-nettverket Lisbeth Iversen er veldig 
fornøyd med prosjektet.

– Dette prosjektet handler på alle 
måter om forebyggende folkehelse. Vi 
tror på en kopling mellom gode sosiale 
nettverk og møteplasser, og digitale 
kommunikasjonsmuligheter og løsnin-
ger, sier en engasjert Iversen.

Er bekymret
Det brukes ord som revolusjon og 
reformasjon om den teknologiutvik-
lingen som skjer i dag, som vil gripe 
inn i alles tilværelse. Det er alvorlig 
om man ikke klarer å mobilisere for 

økt samfunnsdeltakelse. Sigrid Peters-
son Nedkvitne mener hele samfunnet 
kan bli skadelidende om man ikke kla-
rer å utvikle brukervennlig teknologi 
som virker, og klarer å gjøre opplevel-
sen av mestring og mening tilgjengelig 
for alle.

– De som utvikler teknologi som skal 
brukes til å løse store helse og velferds-
utfordringer, håper jeg har bøtter og 
spann av menneskekunnskap og hel-
sefaglig kompetanse, sier Nedkvitne.

Hun er bekymret for hva slags sam-
funn hennes barn skal ta over, hvis man 
ikke får bukt med utenforskap, ensom-
het, barnefattigdom og økende grad av 
psykiske vansker blant ungdom. Fris-
kus-prosjektet handler om mye mer enn 
å kople og flytte oppgaver og ressurser 
fra A til B.
– Det haster at vi tar inn over oss at 

teknologiutvikling ofte handler om 
mennesker og deres mulighet til et godt 
liv, og da må fagfolkene på banen, sier 
Nedkvitne.

Prosjekt ut 2018
Det er svært ressurskrevende at alle 
som jobber med samfunnsdeltakelse 
og frivillighet, må begynne på nytt for 
å etablere arenaer for samhandling. 
Friskus-prosjektet har gitt mange 
erfaringer og god kunnskap om sam-
handling. På et eller annet tidspunkt 
må vi komme videre, og ikke stille de 
samme spørsmålene om igjen, mener 
prosjektdeltakerne.

De største byene deltar nå i prosjekt 
sammen med ti andre kommuner, blant 
de involverte er Arendal, Voss og Alna 
bydel i Oslo, sammen med deres frivil-
lighetsnettverk. Bergen kommune og tre 
andre bydeler i Oslo er klare til oppstart.

Unikt prosjekt
Friskus-plattformen skal være en digi-
tal kalender som gir oversikt over hva 
som skjer i lokalsamfunnet. Der kan 
lokalbefolkningen melde seg på arran-
gementer, og organisasjoner kan legge 
ut arrangementer. Les mer på www.
friskus.com 

«Vi er med på å 
løse problemer vi 
har grublet på i 
veldig mange år.»

OVERSIKT: Fris-
kus gir en oversikt 
over aktiviteter i 
nærmiljøet.  

Aktivitetar i regi lag og foreningar 
+ 

koordineringverktøy

Aktivitetar i regi kommune
+

koordineringsverktøy

Aktivitetar i regifrivilligsentral 
+

Koordineringsverktøy
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Aktiv deltakingfor innbyggarar og frivillige
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Søn 

Friskus samskapingsplattform - en digital møteplass for aktivitet og frivillighet

Et verktøy for din enhet Vær på samme sted som alle andre Samskap viss du vil

     for mestring og meining


