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Prosjektet
“Life & Health” er et prosjekt som fokuserer på 
helsefremmende arbeid og livsstilscoaching 
overfor voksne personer. Målet er å øke 
bevisstheten om ikke-smittsomme sykdommer 
(NCD) og risikofaktorer relatert til livsstil, øke 
helsekompetanse og gi mennesker mulighet til 
å iverksette tiltak for å forbedre sin helse og til 
lokalsamfunn for å skape miljø som støtter 
helse.

Mål
Å fremme helsefremmende arbeid 
og livsstilscoaching for voksne

Å øke kunnskapen og bevisstheten 
om ikke-smittsomme sykdommer 
(NCD)

Å forbedre helsekompetanse  og 
styrke personer til å iverksette tiltak 
for å forbedre sin helse og til 
lokalsamfunn for å skape miljøer 
som støtter helse

Resultater
Analyse av kompetansegap
Definere tilgjengelige strukturer, beste praksis, 
finansiering og organisasjoner som er involvert 
i helsefremmende arbeid og / eller 
primærforebygging.

Implementering av gratis helsesjekk
Implementering av gratis helsesjekk, parallelt 
med "Ditt Liv & Helse-dag", i utvalgte grupper 
ved å bruke HAL-100™ kartleggingsverktøyet 
som er tilpasset og oversatt til 
deltakerlandenes språk.

Online læringsplattform
"Life and Health" online læringsplattform på 
partners språk samt formidling og overføring 
av prosjektresultater

Pilot livsstilsopplæring
Pilot livsstilsopplæring i regi av trente 
livsstilscoacher i deltakerlandene

Aktiviteter
Trening av livsstilscoacher

Opplæring av "utvalgte grupper" 
om sunn livsstil

Gjennomføre gratis helsekontroller 
for deltakerne i gruppene

Opprette "Nasjonal Referansegruppe" 
for å sikre kvalitet, formidling og bærekraft 
til prosjektets resultater

Organisering av Life & Health-konferansen
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