
 

 

 

 

 

 

Siden sist 

01. april 2017 feiret Frisklivssentralen 1 år! 

Dagen ble markert med stand på sentrum, 

med frukt og grønt, ballonger og musikk. Takk 

til alle som tok turen for å høre om tilbudet vårt 

og til de som deltok på aktiviteter!  

10. mai ble verdens aktivitetsdag markert på 

Lathari. Sammen med Alta demensforening og 

Sisa, ønsket Frisklivssentralen å sette fokus på 

viktigheten av fysisk aktivitet for god helse. Det 

ble et flott arrangement med middag fra grillen, 

aktiviteter og sosialt samvær. Takk til alle 

fremmøtte! 

Frisklivssentralen har gått 3toppers i miljøuka. 

8 fornøyde deltakere fullførte alle 3 toppene 

sammen med Frisklivssentralen. Godt jobbet! 

I juni har vi i tillegg gjennomført tematrening på 

Kvenvikmoen, med Alta golfklubb. En frivillig 

fra klubben ga deltakerne instruksjon og 

muligheter for å prøve sporten! En morsom og 

annerledes trening med gode tilbakemeldinger 

fra deltakerne.  

Vi har i løpet av 2017 kjørt to fulltegnede 

Bramat-kurs og ett tobakkfrikurs. Vi takker våre  

 

 

 

 

 

kursledere Ane Kvammen og Marianne 

Libakken for godt samarbeid. Vi ser frem til 

spennende oppdrag sammen med dere også i 

fremtiden   

Bare hittil i år har vi mottatt over 70 

henvisninger med ønske om 12 ukers 

oppfølging og/eller deltagelse på kurs i regi av 

Frisklivssentralen. Dette har vært henvisning 

fra helsepersonell eller deltakere som selv har 

tatt kontakt. Vi er enormt glade for at 

kjennskapen til Frisklivssentralen sprer seg i 

kommunen og vi håper at etterspørselen 

fortsetter!  

Frisklivssentralens tilbud 

Frisklivsoppfølging over 12 uker 

Vi tilbyr en 12 ukers oppfølging med fokus på 

fysisk aktivitet. Du får tilbud om 3 individuelle 

helsesamtaler med fokus på målsetting og 

planlegging. I tillegg deltar du på gruppetrening 

med fysioterapeut 3 ganger pr uke.   

«Bra mat - for bedre helse» 

Ønsker du støtte og veiledning til å gjøre enkle, 

positive endringer i kostholdet ditt? Ønsker du 

inspirasjon til sunne sammensatte måltider og 

matpakker? Meld deg på kostholdskurs! Første 
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kurs i høst er fulltegnet, men vi setter opp nytt 

kurs straks vi har nok påmeldte.  

«Kurs i tobakkfri» 

Oppstart av nytt tobakkfrikurs planlegges til 

midten av september. Vi har noen få plasser 

igjen! Kurset er basert på strukturert støtte og 

veiledning og går over 6 uker. I tillegg 

gjennomføres kartleggingssamtale i forkant og 

oppfølgingssamtale over telefon 3, 6 og 12 

mnd etter gjennomført kurs.  

Individuell oppfølging 

For deg som ikke ønsker, eller av ulike grunner 

ikke kan delta i gruppetilbud, tilbyr 

Frisklivssentralen også individuell veiledning 

med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og/eller 

tobakk.  

NYTT! 

Helsekafé   

Frisklivssentralen har siden i vår arrangert 

helsekafé. Vi leier inn interne og/eller eksterne 

forelesere/lokallag som snakker om 

helseaktuelle temaer. Helsekafeen arrangeres 

ca 1 gang i mnd, fredager fra kl. 10-11. Kafeen 

er åpen for alle som ønsker å høre om temaet. 

Mer informasjon kommer på Frisklivssentralen 

sin facebookside i forkant, følg med! Vi har 

nylig inngått et samarbeid med Hjerterom, og 

vil fra høsten av arrangere alle helsekafeene i 

deres lokaler, i Løkkeveien 9. Velkommen! 

«Bra mat - for hele familien!» 

Dette er et kurstilbud for foreldre/foresatte som 

er motivert til å gjøre enkle, positive endringer i 

kostholdet for hele familien. Kursopplegget er 

basert på prinsippet små skritt – store 

forandringer, og går over 12 uker. Vi kjører i 

gang kurset straks vi har nok påmeldte. Det er 

ønskelig at begge foreldre/foresatte deltar på 

kurset.  

«KiD – kurs i mestring av depresjon» 

Fra høsten 2017 planlegger Frisklivssentralen i 

Alta oppstart av nytt kurs med fokus på psykisk 

helse.  

Har du, eller noen du kjenner, mild til moderat 

depresjon? Vil du lære å håndtere tunge 

perioder i livet? Da kan dette kurset passe for 

deg. Du trenger ingen henvisning fra lege, men 

må være 20 år og klar til å gjøre en innsats 

selv. Kurset går over 8-10 uker. 

Friluftskole for familien 

Ønsker du å lære mer om friluftsliv og våre 

fantastiske muligheter her i Alta?  

I samarbeid med Finnmark friluftsråd 

arrangeres egen friluftsskole rettet mot voksne 

og hele familien. Friluftsskolen arrangeres i 

Alta uke 31.  

Se www.perletur.no for mer informasjon og 

påmelding.  

Henvisning til Frisklivssentralen i Alta  

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen? 

Du trenger ingen henvisning fra lege. Du kan 

selv ta kontakt for påmelding, eller en 

uforpliktende samtale for mer informasjon om 

tilbudene våre. 

Jobber vi mot samme målgruppe, eller ser 

du/dere muligheter for samarbeid?  

Ta kontakt med oss dersom din 

bedrift/avdeling ønsker å høre mer om oss 

og/eller ser muligheter for samarbeid.   

Kontaktinfo: 
Fysioterapeut i Frisklivssentralen  
v/Rehabiliteringsavdelingen 
Tlf: 784 55 125/ 784 55 510/ 900 69 319 
e-post: frisklivssentralen@alta.kommune.no 
 
Mer informasjon finner du også på kommunen sin 

hjemmeside 

www.alta.kommune.no/frisklivssentralen  

eller på facebook 

https://www.facebook.com/frisklivssentralenialta/  

FRISK HILSEN FRA  

FRISKLIVSSENTRALEN I ALTA! 
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