
 
 
 

 
 

NYHETSBREV JUNI - 16 
 
Etablering av frisklivssentral i Alta kommune  
Den første frisklivssentralen i Norge ble etablert i 1996. Deretter har flere og 

flere frisklivssentraler blitt etablert. Fra 2011 til 2014 har det vært en fordobling 
av antall etablerte frisklivssentraler.  

 
Kommunen skal (jf. § 3-3 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) i 

ytelsen av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge 
sykdom, skade og sosiale problemer. Helsedirektoratet anbefaler etablering av 
kommunale frisklivssentraler i alle landets kommuner, og den nyeste rapporten 

"Frisklivssentraler i kommunene – Kartlegging og analyse av forebyggende og 
helsefremmende arbeid og tilbud " fra 2016 viser at frisklivssentralen er et 

effektivt tilbud og har lave kostnadsutgifter.  
 
For Alta kommune har det lenge vært et ønske å etablere en frisklivssentral i 

kommunen, og fra 1. april i år ble det ansatt en frisklivskoordinator i en 
nyopprettet stilling med ansvar for å starte opp og drive frisklivssentralen i 

Alta. Frisklivssentralen i Alta er en del av rehabiliteringsavdelinga i kommunen 
sammen med ergo – og fysioterapeutene. 

Hva er en frisklivssentral? 

Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innenfor det forebyggende 
og helsefremmende arbeidet rettet mot levevaneområdene fysisk aktivitet, 

kosthold, tobakk, og også psykisk helse. Tilbudene skal være lett tilgjengelig for 
personer i målgruppen, med så få barrierer som mulig. Frisklivssentralen skal 
også ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og 

samarbeide med aktuelle aktører. 
 

Målgrupper 
Målgruppene er personer med behov for støtte til å endre levevaner pga. økt 
risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til 

ALTA 



levevaneområdene. Eksempler på dette er livsstilssykdommer som kreft, 

diabetes, muskel - og skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte - og 
karsykdommer og psykiske lidelser.  Dette betyr i praksis at vi i en eller annen 

form skal kunne gi et tilbud til både barn og voksne. 
 

MÅLGRUPPER 

Gruppe 1 
Voksne 
18 -67 år 

Gruppe 2 
Barn – og 
unge 

Gruppe 3 
Unge 
voksne  

17 – 25 år 

Gruppe 4 
Gravide 

Gruppe 5  
Lærings – og 
mestringsgruppe 

Gruppe 6 
Flyktninger 
/innvandrer 

 
Figur 1: Markert grønn viser de gruppene vi ønsker å starte opp et tilbud for høsten – 16. Gruppe 3 - 6 

viser målgrupper som på sikt ønskes at det opprettes et tilbud til. 

 

Tilbud ved frisklivssentralen i Alta 
Det er viktig at frisklivssentralens tilbud sees i regi av de folkehelseutfordringene 

som finnes i kommunen, og at vi gjør lokale tilpasninger. Kjernetilbudet i 
frisklivssentralen er 12 – ukers strukturert oppfølging med en individrettet 
endringsfokusert helsesamtale, og gruppetilbud i form av fysisk aktivitet, BraMat 

og Tobakkfri. Tilbudene kan også videreutvikles til å gjelde kurs i mestring av 
depresjon og belastninger knyttet til psykiske helse, risikofylt alkoholbruk, 

lærings – og mestringstilbud, og andre helsefremmende og forebyggende tiltak 
som fremmer mestring av egen helse. Dette kan også inkludere enkeltstående 
arrangement.  

 

TILBUD 

Reseptperioden BraMat Tobakkfri Mestringskurs 

KID/KIB/DU 

Søvnkurs 

Primært gr. 1 i 
oppstartsfasen. 
Senere et mål for 

alle mågruppene. 

Reseptgr. 
Foresatte/gravide 
Barnhage – og 

SFO ansatte 

Prioritert 
reseptgr.  
For alle  

Ungdom 
Voksne 

Reseptg. 
Foresatte 

Figur 2: Markert i grønn er tilbudene vi ønsker å starte opp med ila. høsten/vinter - 16. Tilbudene som 

er markert blankt er fremtidig tiltak som er ønskelig at opprettes. 

 

Samarbeidsaktører 
Frisklivssentralen har oppstartet et samarbeidsgrunnlag med flere aktuelle 

samarbeidspartnere og disse inkluderer; rus – og psykiatritjenesten, 
helsesøstertjenesten, kommunale ergo – og fysioterapeuter, diabetesteamet, 
flyktninghelseteamet, NAV, frivillige lag og foreninger, private aktører, 

idrettshøgskolen(UIT), og folkehelsegruppa i kommunen. For å utarbeide et 
tilbud for gravide vil et samarbeid med jordmødrene være aktuelt. Fastlegene 

blir de viktigste samarbeidspartnerne i form av hendvendelser til 
frisklivssentralen, og er de mest sentrale i å identifisere målgrupper, og statistisk 
de som henviser flest deltakere videre til frisklivssentralen.  

 
 

Med og uten henvisning til frisklivssentralen  
For samarbeidsaktører som er tilkoblet helsenettet, vil henvendelser til 

frisklivssentralen kunne foregå elektronisk. For de helsetjenestene uten helsenett 
kan henvisning skje i form av en reseptblokk som blir utdelt av frisklivssentralen, 



og direkte kontakt via telefon, eller oppfordring til vedkommende om å selv ta 

kontakt med frisklivssentralen da det ikke krever en henvisning for å delta på 
tilbud hos frisklivssentralen. Fordelen med at vedkommende tar kontakt selv er 

at det fremmer til aktiv deltakelse fra starten. Henvendelser fra helsepersonell 
over e-post må være anonymisert.  
 

Frisklivssentralen på facebook 

 
Profilering og markedsføring av frisklivssentralen er avgjørende for å gjøre 

tilbudet kjent og nå ut til hele Altas befolkning. Innslag på facebook-sida vår er 
en ukentlig aktivitet, og leserinnlegg i avisa er også en viktig del for å spre det 
gode budskap om frisklivssentralen og oppdatert informasjon om utfordringsbilde 

i Alta og tiltak som kan møte disse.  
 

Sammen om det forebyggende helsearbeidet 
Et godt koordinert forebyggende arbeid krever en felles innsatstyrke, både 
tverrsektorielt og tverrfaglig innad i kommunesektoren og utenfor. 

Frisklivssentralens oppgave vil også være å koordinere og fremme til et slikt 
arbeid. Dette krever samarbeid om ressurser. Vi er en kommune, og der 

samarbeid om like målgrupper er aktuelt, er samarbeid om å utarbeide tilbud og 
å benytte ressurser inn i frisklivssentralen viktig.  

 
Hvor finner du oss? 
Frisklivssentralen finner du på Alta helsesenter, i glassgangen mellom 

rehabiliteringsavdelinga og Opptreningssenteret i Alta.  
 

Kontaktinformasjon 
Evie Einvik-Heitmann 
Frisklivskoordinator 

Frisklivssentralen i Alta 
e-post:  frisklivssentralen@alta.kommune.no 

Tlf.:  78455125 
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