
 

Vedlegg 3 

Nyby 
Hvordan fungerer Nyby? 

Nyby gjør det enkelt å bidra, og enkelt å be om hjelp når man trenger det. Nyby er trygt, 
sikkert og tilpasset deg. 

Nå er det enkelt å be om hjelp 

I Nyby kan du enkelt legge ut forespørsler, og avtale direkte med folk som er godkjent av 
kommunen, frivillige, private eller ideelle organisasjoner du allerede har tillit til. Du kan også 
invitere venner, familie, naboer, pårørende eller andre du kjenner. Når du ber om hjelp 
gjennom Nyby, maser du aldri på noen, alle velger selv hvordan de vil bidra. 

Bidra med det du kan, når du kan. 

I Nyby bidrar du bare med det du kan, når du kan. Last ned Nyby og meld interesse for 
organisasjoner, grupper eller aktiviteter som passer deg. Så snart du blir godkjent kan du 
bidra som frivillig, som del av arbeidspraksis, mot betaling eller som ansatt. 

Trygt og sikkert 

I Nyby er alle godkjent av kommunen, frivillige, ideelle eller private organisasjoner. Du velger 
selv hvilke organisasjoner du vil melde interesse for, og dersom du også vil invitere venner, 
familie, naboer og pårørende, velger du selv hvem som skal kunne se hva og hvem som skal 
kunne be om hva. 

 

Om nyby:  

Vi bygger morgendagens velferdssamfunn 

Sammen med en rekke utviklingspartnere fra offentlig, ideell og frivillig og privat sektor har 
vi jobbet intenst med å utvikle Nyby. Vi åpner nå for flere kommuner og organisasjoner. 

Norske velferdsverdier i en digital verden 

Sammen bygger vi et robust velferdssamfunn for fremtiden. Nyby kombinerer det beste fra 
den tradisjonelle landsbyen, med det beste fra den nordiske velferdsmodellen. 

Vi har etterhvert blitt et voksent selskap. Det betyr at vi har gode interne systemer og 
strukturer på plass. Disse er designet for å utvikle de som jobber hos oss til å bli de beste 
innen sine disipliner. Dette gjør at vi konkurrerer i toppsjiktet om tilliten fra de modigste 
selskapene i Norden som trenger hjelp til sin digitale fornying. Vi kan tilby: 

Norske velferdsverdier i en digital verden 



Sammen bygger vi et robust velferdssamfunn for fremtiden. Nyby kombinerer det beste fra 
den tradisjonelle landsbyen, med det beste fra den nordiske velferdsmodellen. 

https://nyby.no/for-deg  https://nyby.no/om-nyby  

 

Vi har etterhvert blitt et voksent selskap. Det betyr at vi har gode interne systemer og 
strukturer på plass. Disse er designet for å utvikle de som jobber hos oss til å bli de beste 
innen sine disipliner. Dette gjør at vi konkurrerer i toppsjiktet om tilliten fra de modigste 
selskapene i Norden som trenger hjelp til sin digitale fornying. Vi kan tilby: 

Digital plattformkraft 

Digital plattformkraft kombinert med den nordiske modellen muliggjør et fortsatt regulert 
arbeidsliv, finansiering av velferd gjennom fellesskapet og politisk regulert 
velferdsproduksjon. 

 

 

Frisklivssentral 
Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. 
Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å 
endre levevaner og mestre helseutfordringer. 

Alle frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og 
røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby kurs 
i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om 
alkoholvaner. Mange frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge og deres foresatte, 
eldre og innvandrere. Tilbudene gis i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører eller 
nabokommuner. 

Alt personell som jobber på en frisklivssentral anses som helsepersonell og er omfattet av 
helsepersonelloven. Frisklivssentralen er en tverrfaglig tjeneste og de ansatte har ulik faglig 
bakgrunn, som for eksempel fysioterapi, ernæring, pedagogikk, ergoterapi, sykepleie, 
folkehelsevitenskap og psykologi. 

Frisklivssentralen samarbeider og har oversikt over og kjennskap til offentlige, frivillige og 
private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukerne ledes videre 
til disse når dette er aktuelt. Målet er at de blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i 
andre lokale tilbud etter deltakelse på frisklivssentralen. 

Diagnoseuavhengige tilbud  

På frisklivssentralen legges det vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale 
og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene utformes slik at brukere kan 
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delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose. Brukermedvirkning er sentralt i utvikling 
av tjenesten og gjennomføring av tilbudene. 

 

Bidrar til helhetlige, koordinerte helsetjenester 

Frisklivssentralen kan benyttes som tidlig innsats for å forebygge sykdom og være et tilbud til 
personer i et behandlings-, rehabiliterings- eller habiliteringsforløp. Det gjelder for eksempel 
hjelp til røykeslutt før kirurgi og støtte til opprett-holdelse av god ernæringsstatus og fysisk 
aktivitet under og etter behandling. 

Tilbudene ved frisklivssentralen er en del av det samlede lærings- og mestringstilbudet i 
kommunen.  Les mer om læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten i Veileder om 
rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. 

(https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/hva-er-en-frisklivssentral)  
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