
 

Hvem kan delta på Frisklivssentralen? 

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til 
Frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men man kan også ta kontakt 
på eget initiativ. 

De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt, uansett om man 
ønsker å delta på gruppetilbudene ved Frisklivssentralen eller ikke. 

 

En norsk studie viser at frisklivsresepten kan gi bedret 
fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse 

 

Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i 
lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om hvor du kan finne helse 
fremmende aktiviteter og tilbud i kommunen. 

 

Sted 

Bjørnemyr Terrasse 47/49 

Kontakt Frisklivssentralen: Briet Birgisdottir 

Frisklivskoordinator Tlf.: 958 35 964 

epost: frisklivssentralen@nesodden.kommune.no 

Mer info om Frisklivssentralen: 

www.nesodden.kommune.no 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Frisklivssentralen kan hjelpe 

 

Trenger du hjelp til å endre 
livsstil? 



 

Frisklivssentralen motiverer og støtter personer som ønsker å endre 

levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom 
individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en 
diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral. 

Frisklivsresepten varer i tre måneder og starter og slutter med en 

strukturert samtale, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden. Resepten 
gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte 
tilbud. 

Kroppsanalyse er segmental  måling av fett %, fett masse, fettfri masse 

og muskelmasse separert for høyre og venstre arm og ben, samt overkropp. 
Målingen kan brukes som motivasjons- og evaluerings verktøy. Kun for 
deltakere på frisklivsresept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å 

oppnå et varig sunnere kosthold. Kurset går over fem ganger der temaet er 
bra mat i teori og praksis. 

Røykfri sammen er et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke. Kurset 

går over 6 kurskvelder. Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie 
sammen. 

 

 

 

Kurs i depresjonsmestring (KID) er et kurs hvor man jobber for å 

endre tanke -og handlemønster som vedlikeholder og forsterker 
nedstemtheten/depresjonen. Kurset er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. 
Hjemmearbeid er en viktig del av kurset. 

 

Kurs i mestring av belastning (KiB) er  et kurs hvor man jobber med  

sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. KiB er 
basert på kognitiv atferdsteori og stressteori, og bygger på metodene fra Kurs 
i mestring av depresjon. 

 

Kurs for personer med KOLS 

Kurset passer for deg har diagnosen KOLS eller som lurer på om du er i ferd 
med å utvikle sykdommen. Trening er integrert del av kurset og går over 6 
ganger.  

  

Kurs for personer med diabetes 2  

Kurset passer både personer med nyoppdaget diabetes og de som har hatt 
diagnosen noen år. Målsetning med kurset er å få større forståelse av 
sykdommen og hva man kan gjøre selv for å lære egenkontroll for å leve best 
mulig med sykdommen. Kurset er tverrfaglig og flere faggrupper deltar med 
egne tema. Vi samarbeider med Diabetesforbundet. 

 

Selvorganisert selvhjelpsgruppe  

Er en mulighet for deg til å bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av 
hvilken "merkelapp" problemet har. Om du ønsker å delta i en selvorganisert 
selvhjelpsgruppe kan Frisklivssentralen på Nesodden hjelpe deg å komme i 
gang.  

«Det gjør godt å være sammen med andre og dele 
erfaringer” 

Deltaker på Frisklivssentralen 


