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Sammendrag: Gap kompetanseanalyse av Life & Health
Life & Health er et 24 måneders EU Erasmus+ prosjekt som gjennomføres på Island, i Italia og i
Norge. Målsettingen med prosjektet er å jobbe med helsefremmende livsstilstiltak og
livsstilscoaching rettet mot voksne. Målet er å øke bevisstheten om ikke-smittsomme sykdommer
(NCD) og deres risikofaktorer knyttet til livsstil, å øke helsekompetanse og gi folk mulighet til å
iverksette tiltak for å forbedre helsen og for lokalsamfunn å skape et miljø som støtter helse.
Den fullstendige Gap-analysen presenteres i en egen rapport på 29 sider. Dette sammendraget viser
hvordan Erasmus+-prosjektet Life & Health har jobbet gjennom de første arbeidspakkene for å få
oversikt og analysere kompetanse- og kompetansehull og komme med anbefalinger for videre arbeid
i prosjektet.
Gap-analysen ble utført etter å ha samlet inn informasjon fra september 2018 til mai 2019 i følgende
arbeidsprosess: Etter utarbeidelse av metodikk for valg av helsefremmende grupper eller samfunn
ble en til fire grupper i hvert land valgt. Kartlegging av ferdigheter, kompetansemangel og
eksisterende livsstilstrening ble fullført av prosjektgruppen. Helse- og
livsstilsundersøkelsesinstrumentet HAL-100TM ble valgt. HAL-100TM er designet for å måle et bredt
spekter av fysiologiske, psykologiske, sosiale og andre faktorer for å oppdage deres innvirkning på
helsen. HAL-100TM ble oversatt og tilpasset til de tre landenes språk. Deretter ble
gapanalyseundersøkelser utført for å utforske ferdighets- og opplæringsbehov i de deltakende
europeiske helsefremmende samfunnene. Fokuset var på utfordringer, knyttet til kompetanse- og
kompetansemangel som de valgte gruppene/samfunnene og/eller deres regioner som relevant
litteratur har funnet. Temaene var livsstilstrening, kosthold og beste praksis. Videre ble livsstil- og
treningsprogram utviklet, delvis som et resultat av GAP-analyse, og alle tre landene har planlagt å ha
8-10 livsstilstrenere hver. Trenerne vil delta i workshops og lære treningsprogrammet som er
produsert og anbefalt i prosjektet. Til slutt ble kompetansegapanalyserapporten utarbeidet.
De valgte gruppene/samfunnene i prosjektet var relativt heterogene med grupper fra arbeidsplasser,
innvandrerbefolkninger og grupper likemenn/medlemmer i pasientorganisasjon. Gap-analysen viste
at relevante søkeord for livsstilscoaching var motivasjon, helsekompetanse, livsstil og
helsefremmende tiltak, søvn, aktivitet, og e-helse. Egnede fasiliteter og motiverte og trente
livsstilstrenere er identifisert som viktige faktorer sammen med tilgang til evidensbasert
helsekunnskap.
Gap-analysen vil fungere som en plattform for videre arbeid i prosjektet med opplæring av
livsstilstrenere, implementering av livs- og helsehelsedagene, work shops og gjennomføring av HAL100-undersøkelsen i de ulike gruppene/samfunnene.
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