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Friskliv i drift! 

 

I perioden 2011 til 2014 skjedde det en 
fordobling av antall etablerte 
frisklivssentraler i Norge, og i april i år fulgte 
Alta kommune etter med en nyopprettet fast 
stilling til frisklivskoordinator. Hensikten var 
å etablere en frisklivssentral i Alta, en 
kommunal tverrfaglig forebyggende – og 
helsefremmende helsetjeneste innenfor 
levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, 
tobakk og psykisk helse. I august startet 
driften av tilbudene i Frisklivssentralen, og 
idag er vi i full virksomhet. 
 
Frisklivssentralen i Alta holder til på Alta 
Helsesenter og er organisert under 
rehabiliteringsavdelingen sammen med ergo – 
og fysioterapeutene i kommunen. I tillegg til en 
fast stilling til frisklivskoordinator,  har  vi  også 
engasjert fysioterapeuter som  faste 
frisklivstrenere, innleid ernæringsfysiolog og 
andre kursholdere.  Samarbeidsnettverket vårt 
er stadig ekspanderende og et godt samarbeid 
på tvers av kommunal, privat og frivillig sektorer 
er viktig for å kunne jobbe forebyggende og 
helsefremmende.  
 
I løpet av høsten har vi startet opp med to av 
primærtilbudene i frisklivssentralen, 
"frisklivsresepten" og Bra Mat – kurs. Flere tilbud 
står på tur fra januar 2017, med kurs i Tobakkfri 
og Bra Mat kurs for familier. Tilbudene som 
startes opp dekker bl.a. de lovpålagte tjenestene 

som kommunen skal tilby sine innbyggere 
gjennom lov om helse – og omsorgstjenester og 
folkehelseloven. I tillegg møter de de 
folkehelseutfordringene som vi ser innenfor 
levevaneområdene og helsetilstanden i vår egen 
kommune, og frisklivssentralen er derfor en 
viktig del av det lokale folkehelsearbeidet. Om 
ett års tid vil også frisklivssentralen kunne bidra 
med lokal statistikk til det brede folkehelsebilde, 
og dermed også bidra til en større forståelse av 
våre utfordringsområder. 
 
Frisklivsoppfølging på 12 uker 
Frisklivssentralen tilbyr en frisklivsoppfølging på 
12 uker til personer med ønske om, eller behov 
for endring i egne levevaner, også bedre kjent 
som «frisklivsresepten». Navnet er dog noe 
misvisende da du fint kan ta kontakt med 
frisklivssentralen både med og uten resept, og 
også med og uten diagnose.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Hensikten vår med treningstilbudene er å bidra til 
økt aktivitetserfaring, bedre fysisk form og helse, 
og motivere til egenaktivitet både under og i 
etterkant av 12 - ukersperioden. Som del av dette 
arbeidet har frisklivssentralen også utarbeidet en 
oversikt over aktivitetstilbud som finnes i 
kommunen. 

Tilbudet inkluderer:  

 Individuelle samtaler før og etter 
12 uker med fokus på deltakers 
egne tanker og motivasjonsfaktorer 
for å gjøre endringer; 

 tilbud om en tredemølletest for å 
sammenligne fysisk form før og 
etter perioden;  

 Frisklivstreninger i gruppe. 
Frisklivs-treningene gjennomføres 
3 ganger i uken, ledet av 
kompetente fysioterapeuter fra 
rehabiliteringsavdelingen, og 
foregår primært sett ute, samt 
noen økter inne.  
 
Frisklivsdeletakerne har og 
mulighet til å delta på egne 
gruppetimer med Spenst og Actic, 
og kan i tillegg benytte seg av 
bassengtiden til 
Revmatikerforeningen en dag i 
uken mot en billig penge.  
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Kurs i "Bra Mat for bedre helse" 
 
For de som ønsker å gjøre endringer i kostholdet 
sitt, tilbyr Frisklivssentralen et 
kostholdsendringskurs som baseres på 
helsedirektoratets anbefalinger under slagordet " 

små steg til større endringer". Kurset ledes av 
ernæringsfysiolog Ane Kvammen, og arrangeres 
over 5 kurskvelder på 12 uker. Kurset inkluderer 
én praktisk matlagingsøkt, og tar sted på Alta 
Ungdomsskole. Egenandel for kurset er på kr. 
500,-. 
 
Første kurs startet opp i begynnelsen av 
september i år, og neste kurs er allerede planlagt 
med oppstart 25. oktober.  
 
Kurs i Tobakfri 
Som del av et samarbeid med Psykiatri – og 
rustjenesten i kommunen har frisklivssentralen 
planlagt oppstart av kurs i Tobakksfri, et røyke – 
og snusavvenningskurs, i slutten av januar 
2017.  Hensikten med kurset er at det skal 
motivere og støtte deltakerne til å slutte å benytte 
tobakk. Kurset innebærer 6 kurskvelder som går 
over 7 uker der sluttedatoen er satt til tredje 
kurskveld.  Ved å kombinere strukturert 
veiledning og medikamentell støtte øker sjansen 
for å lykkes med å bli tobakksfri. Sluttdeltaker vil 
få oppfølging før kursstart og i inntil ett år etter 
oppstart for å opprettholde tobakksfrihet. 
Kursholder for disse kursene er slutteveileder 
Marianne Sofie Libakken. 
 
Prosjektet AKTIV 
Frisklivssentralen har i samarbeid med 
barnefysioterapeutene og skolehelsesøsterne i 
kommunen utarbeidet et pilotprosjekt for 

oppfølging av barn etter screening av 
helsesøstrene. Tilbudene vi  er i ferd med å 
starte opp er aktivitetsgrupper for barn i alderen 7 
– 11 år, ledet av barnefysioterapeuter, hvor målet 
er å skape aktivitetserfaring og mestring, og å 
kunne delta på ulike idrettsgrener. Fra januar 
2017 starter vi også opp med kurs i "Bra Mat – 
for hele familien!" til foresatte som er motivert til å 
gjøre enkle endringer i kostholdet for hele 
familien. Kurset ledes av ernæringsfysiolog Ane 
Kvammen, og baseres på en tilpasset 
videreføring av Bra Mat – kurset.  
 
Psykisk helse 
I samarbeid med folkehelsekoordinator Gjermund 
Abrahamsen Wiik, har frisklivssentralen mottatt 
midler fra Fylkesmannen i Finnmark, til å 
gjennomføre et klasseromsbasert opplegg rettet 
mot psykisk helse for skoleungdom i Alta, 9. 
klasseelever og elever på VK1. Dette 
kurskonseptet heter "Venn 1", og ble gjennomført 
for flere klasser i uke 41 som del av markeringen 
av Verdensdag for psykisk helse 10. oktober. 
Elevene gjennomgikk 3 timer med foredrag, 
øvelser og samtalebasert opplegg for å lære seg 
verktøy til å håndtere ungdomslivets utfordringer. 
 
Frisklivssentralen har også mottatt ekstra midler 
fra Fylkesmannen i Finnmark til å kurse opp 
kursledere til Kurs i mestring av depresjon(KID) 
og Depresjonsmestringskurs for Ungdom (DU). 
Dette er planlagt å gjennomføres i 2017, og er et 
samarbeid med psykiatri – og rustjenesten i 
kommunen. 
 
 
Ta kontakt! 
For de som ønsker å ta kontakt med 
Frisklivssentralen i Alta, kan de ta direkte kontakt 
med oss per tel.: 900 69 319, eller sende e-post 
til: frisklivssentralen@alta.kommune.no.  
 
For mer informasjon sjekk vår hjemmeside på 
Alta kommune, under frisklivssentralen, eller søk 
oss opp på facebook! 
 
 
 
 

Evie Einvik-Heitmann, 

Frisklivskoordinator  
Alta Kommune 
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