
NYHETSBREV JULI - 16 
 
DU KAN NÅ TA KONTAKT MED FRISKLIVSSENTRALEN! 
 

Å ta kontakt selv 
Vi oppfordrer personer som ønsker å ta kontakt med frisklivssentralen selv om å 

ringe til forkontoret ved rehabiliteringsavdelinga ved tlf. 78 45 55 10. 
Telefonlinja er åpen fra mandag – fredag fra kl. 08:00 – 15:40. Du vil da bli 
spurt om å oppgi informasjon til et henvisningsskjema til frisklivssentralen (se 

vedlegg 1). Ønsker du å møte opp selv ved forkontoret kan du også gjøre dette. 
Besøksadressen vår er: Markveien 29 – 31, og vi holder til på Alta Helsesenter i 

1. etasje på rehabiliteringsavdelinga. Ved kontakt via e-post, ber vi om ikke å 
sende sensitive opplysninger. Kontaktinformasjon og ønsket tilbud er nok, så tar 
vi kontakt med deg!  

 
Henvisning fra NAV eller helsepersonell 

For helsepersonell eller andre som ikke er tilkoblet helsenettet kan 
forespørsel/henvisning skje via post, eller kontakt per telefon til 784 55 510. 

Vi oppfordrer all helsepersonell og NAV om å benytte seg av vår 
henvisningsskjema(se link: Henvisningsskjema1 og vedlegg 1).  

                                                 
1
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For kommunalt ansatte kan henvisning sendes via internpost merket: 
Frisklivssentralen v/Rehabiliteringsavdelinga.  

 
For vanlig post sendes henvisning til:  
Alta Helsesenter, Avd. Rehabilitering, Frisklivssentralen. Postboks 1383, 9506 

Alta. 
 

TILBUD VED FRISKLIVSSENTRALEN  
 
Frisklivsresepten 

For deg som trenger hjelp til eller ønsker å bli motivert for endringer i egne 
levevaner! 

 
Frisklivsresepten er en 12 – ukers strukturert oppfølging med individuelle 
samtaler, fysiske tester, gruppetreninger og temakvelder. Frisklivsresepten 

gjelder for personer mellom 18 og 67 år. Det er ønskelig at deltaker har norsk 
språkforståelse og trives i en mangfoldig gruppesetting. Egenandel for deltakelse 

i frisklivsresepten er 300,- 
 

Kurs i «Bra Mat for bedre helse» for voksne 
For deg som ønsker å få hjelp til eller bli motivert å gjøre enkle endringer i 
kostholdet ditt! 

 
Kurset består av en kursrekke på 5 kurskvelder á 2 timer fordelt over 12 uker. 

Kurset inkluderer skriftlig materiell om kosthold og oppskriftsbok, og en av 
kursøktene innebærer en praktisk matlagings økt. Innkjøp av mat gjøres av 
frisklivssentralen. Kursleder ved frisklivssentralen har inngående kunnskap om 

kosthold og erfaring med å holde kurs. Egenandel for deltakelse på kurset er 
500,- 

 
Kurs i «Bra Mat for bedre helse» for foresatte 
I samarbeid med helsesøstertjenesten og frisklivssentralen, planlegges det et 

tilbud for foresatte, som en del av et helhetlig tilbud ved oppfølging av barn og 
unge etter helseundersøkelsen fra helsestasjon. Vi håper på å komme i gang ila. 

Høsten 2016. 
 
Kurs i Tobakkfri 

For deg som trenger hjelp til eller ønsker å bli motivert til snus – og 
tobakksavvending! 

 
Kurset består av en kursrekke på 6 kurskvelder á 2 timer fordelt over 12 uker.  
Egenandel for deltakelse på kurset er 500,-Det finnes få kursledere i Finnmark 

med denne kompetansen, og frisklivssentralen er derfor i den forbindelse usikker 
når oppstart av disse kursene vil starte opp. 

 
Aktivitetsgruppe for barn 
I samarbeid med helsesøstertjenesten, fysioterapeutene ved 

rehabiliteringsavdelinga og frisklivssentralen, planlegges det å starte opp en 
aktivitetsgruppe for barn som blir henvist etter helseundersøkelsen fra 

helsestasjonen. Vi håper å komme i gang ila. Høsten 2016. 

 



DETTE SKJEDDE I JUNI 

08.06.16 Helsedag på flyktninghelsetjenesten  

Frisklivssentralen i samarbeid med Alta Mottak og flyktninghelsetjenesten arrangerte 

helsedag for flyktninger. Her ble det satt fokus på sunne matvalg og vi fikk se hvordan 

sløye fisk, sukkertårn og annen nyttig informasjon om kosthold. Flere sportsbutikker 

møtte opp hjalp til med sykkelreparasjon. I tillegg ble det arrangert ulike aktiviteter inne 

og utenfor Alta Mottak og idrettselever ved 2 klasse på videregående skolen var med å 

arrangerte ballaktiviteter i BUL-hallen for jevnaldrende enslige mindreårige asylsøkere. 

En veldig lærerik og inspirerende dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10.06.16 Aktivitetsdag for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser 

Rehabiliteringsavdelinga gjennomførte sin årlige aktivitetsdag for barn, unge og voksne 

med funksjonsnedsettelse. I år som i fjor ble den arrangert på Lathari med tilrettelagte 

aktivitetsløyper, boccia-spilling med Alta IF Boccia, spydkasting, sykling på 

ledsagersykler og tautrekning, samt friske bærsmoothier fra Scandic og sunn grillkos. 

Dette ble en dag med mye aktivitetsglede. 

 

 

21.06.16 Aktiviteter på voksenopplæringa 

Frisklivssentralen ble forespurt om å delta på en helseuke ved voksenopplæringa. Her ble 

det arrangert ballidrett og styrketrening i stasjoner for menn og kvinner i egne grupper. 

Spennende å se om vi kan få til et samarbeid i fremtiden som del av introduksjonskurset 

for asylsøkere. 

 

 

 

  



VEDLEGG 1: HENVISNING TIL FRSIKLIVSSENTRALEN 

 
 

 
 

 
 

HENVISNING TIL FRISKLIVSSENTRALEN Dato:_________________ 
 
Henvisning fra helsepersonell som IKKE er tilknyttet helsenettet sendes henvisning til: 

• For kommunalt ansatte sendes henvisning via internpost til:  

Frisklivssentralen v/Rehabiliteringsavdelinga. 

• For vanlig post sendes henvisning til:  

Alta Helsesenter, Avd. Rehabilitering, Frisklivssentralen. Postboks 1383, 9506 Alta. 

 
Navn:___________________________ Født:___________________________   

 
Adresse:_________________________   

 
Postnr./Sted:____________________   

 
Telefon:_________________________   

 
E-post:_________________________   

 

Fastlege:________________________   

 

 

 
HENVIST:  
 

□  av fastlege 
□ av NAV 

□ av annet helsepersonell:    
□ selv tatt kontakt 

□ av andre:    
 
ØNSKES HENVIST TIL(kryss av for 1 eller flere) 
 

□ Fysisk aktivitet 

□ Bra Mat for bedre helse 
□ Tobakkfri  
 

 
 

ANDRE OPPLYSNINGER: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________ 
 
MÅL: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________ 

 


