
 

 

 

 

 

  Bilder fra mørketidsturen 

 

Siden sist  

Den 15. november ble det arrangert 

Mørketidstur for deltakerne i frisklivssentralen. 

Turen gikk fra Eibyelva til Langstilla med 

hodelykt. Deltakerne slo leir, lagde mat på bål 

og gjennomførte ulike friluftsaktiviteter.  

Vi takker Finnmark friluftsrådet for midler til 

gjennomføring av turen! 

 

Den 23. oktober markerte 

frisklivssentralen sluttedagen. I 

den forbindelse ga vi bort gratis 

tobakkfrikurs til alle som meldte 

seg på i løpet av oktober. 

Takk for godt oppmøte og god deltakelse på 

quiz! Tre heldige vinnere av quizen fikk en 

premiepakke levert av helsedirektoratet.  

 

Frisklivspalte i Altaposten 

Frisklivssentralen har fått en egen spalte i 

Altaposten. Der vil vi skrive jevnlig om 

helseaktuelle temaer i samfunnet.  

Vi takker Altaposten for muligheten til å spre 

viktige budskap til alle innbyggerne i Alta! 

Håper dere setter pris på lesningen    

 

 

 

 

 

 

NYTT! Friskliv UNG 

Frisklivssentralen i Alta har i år mottatt midler 

til etablering og gjennomføring av  

Friskliv UNG. Dette blir et tilrettelagt tilbud for 

ungdom og unge voksne i alderen 16-27 år.  

Bakgrunnen for etablering av Friskliv UNG er å 

kunne møte utfordringsbildet blant ungdom og 

unge voksne bosatt i Alta, med fokus på de 

som faller utenfor nåværende tiltak. Vi har som 

mål at Friskliv UNG skal være et spennende 

lavterskeltilbud for den aktuelle målgruppen 

som henvises til Frisklivssentralen i Alta.  

TILBUD I FRISKLIV UNG 

- 12 ukers frisklivsoppfølging med tre 

individuelle helsesamtaler, med fokus 

på målsetting og planlegging   

- Trening to ganger i uken  

- Ukentlige mestringstreff med fokus på 

hverdagsmestring og endringsarbeid 

- Månedlig tur med fokus på friluftsliv  

- Mulighet og tilrettelegging for å prøve 

ulike aktivitetstilbud som allerede 

finnes  

Ta kontakt med frisklivssentralen hvis du 

ønsker å høre mer om tilbudet, for egen 

interesse eller for henvisning av brukere!  

ALTA 
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Program høsten 2017: 
06.10 Diabetes type 2 – en folkesykdom?  
          Kan man forebygge dette?  

          Jorunn S. Bye og Torild Simensen, 
          Diabetesteamet 
27.10 Å ha det godt med egen kropp 
          - hvordan forebygge muskel- 
          skjelettlidelser 

          Ann Gøril Riise 
17.11 Forebygging og mestring av stress  

          Hege Tårnes fra NAV arbeidslivssenter  
08.12 Hvorfor har jeg vondt?  
          – ulike faktorer som påvirker 
          smerteopplevelsen 

          Håkon Danielsen, fysioterapeut 

 

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.   

«KiD – kurs i mestring av depresjon» 

Vil du lære å mestre hverdagen og håndtere 

belastninger 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 10 ganger.   

«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. Det er 

ønskelig at begge foreldre/foresatte deltar på 

kurset. 

Helsekafé   

Frisklivssentralen i Alta arrangerer helsekafé i 

lokalene til Hjerterom, adr. Løkkeveien 9.  

Kafeen holdes fra kl. 10-11.  

Det vil bli enkel servering av frukt og grønt.  

Alle er hjertelig velkommen! Ingen påmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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! Kurset 

holdes over en periode på 12 uker. Ta kontakt 

for nærmere informasjon.  

«Kurs i tobakkfri» 

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. Benytt muligheten 

til å slutte med røyken for godt! 

Individuell oppfølging 

For deg som ikke ønsker, eller av ulike grunner 

ikke kan delta i gruppetilbud, tilbyr 

Frisklivssentralen i Alta også individuell 

veiledning med fokus på fysisk aktivitet, 

kosthold og/eller tobakk. Vi legger opp en 

oppfølging som passer deg og din hverdag. 

Mer informasjon om Frisklivssentralen i Alta finner 

du på kommunen sin hjemmeside 

www.alta.kommune.no/frisklivssentralen  

eller på facebook 

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

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 ønsker et godt samarbeid.   

Kontaktinfo: 
Karina Haus Steinshylla 
Fagansvarlig fysioterapeut, Frisklivssentralen i 
Alta v/Rehabiliteringsavdelingen 
 
Tlf: 784 55 125/ 784 55 510/ 900 69 319 
e-post: frisklivssentralen@alta.kommune.no 
 

SPREK HILSEN FRA  

FRISKLIVSSENTRALEN I ALTA 
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