
 

 

 

 

 

  Bilder fra Friluftsuka i Alta 

 

Siden sist  

I uke 31 ble den første Friluftsuka i Alta 

gjennomført! Med hjelp av Finnmark Friluftsråd 

og to friluftslivstudenter ved UiT ble dette et 

vellykket arrangement. Nærmere 40 påmeldte 

fikk med seg flotte turopplevelser, god turmat 

og spennende aktiviteter for både store og 

små. Vi håper på å gjenta suksessen også 

neste sommer!  

Frisklivssentralen i Alta er nå godt i gang 

etter sommerferien! Vi har mange motiverte 

deltakere på plass i Frisklivsgruppen og gleder 

oss til en sprek høst! Vi ser også frem til å 

møte enda flere deltakere i løpet av høsten. 

 

Sukkeruke i uke 39 

Barn og unge får i seg for mye sukker gjennom 

brus, kjeks og godteri. Frisklivssentralen i Alta, 

vil sammen med resten av landet bruke sette 

ekstra fokus på sukkerinntaket hos de minste. 

Vi ønsker å formidle hvordan sukkerinntaket 

gjennom dagen kan reduseres betydelig ved 

bare små, bevisste grep.  

 

 

 

 

 

 

 

Sluttedagen 23. oktober 

Sluttedagen er en nasjonal felles sluttedag for 

de som ønsker å slutte med røyk eller snus. 

Frisklivssentralen i Alta vil i løpet av høsten 

skape oppmerksomhet rundt denne dagen og 

håper at dette kan bidra til å motivere enda 

flere til å kutte røyk/snus.  

Vi tilbyr kurs i Tobakkfri både individuelt og i 

gruppe, og starter opp et nytt kurs om ikke 

lenge. Dersom du ønsker støtte og veiledning i 

slutteprosessen kan dette være noe for deg! Vi 

har ennå noen ledige plasser. Se under 

Frisklivssentralens tilbud for mer informasjon. 

 

NYTT i høst 

«KiD – kurs i mestring av depresjon» 

Fra høsten 2017 planlegger Frisklivssentralen i 

Alta oppstart av nytt kurs med fokus på psykisk 

helse.  

Har du symptomer på, eller 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 uker. 
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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 

 

«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. 

Helsekafé   

Frikslivssentralen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

kurs i høst er allerede i gang, men nytt kurs er 

like rundt hjørnet. Kurset holdes over en 

periode på 12 uker. Ta kontakt for nærmere 

informasjon.  

«Kurs i tobakkfri» 

Vi har ennå noen plasser igjen på 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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