
Kursplan vår 2017 med forbehold om endringer 

Kurs: Målgruppe Oppstart Sted: 

Kurs i mestring av belastning, KiB  
- 10 samlinger a 2,5 timer 

Personer som har moderate fysiske og psykiske helseplager som gir 
utfordringer i å mestre hverdagen  
(egen brosjyre/beskrivelse på nettside) 

Torsdag 16. mars  kl. 1700 – 1930  
 
 

Frisklivssentralen 

Mestringskurs ungdom, DU 
17 – 25 år 
- 10 samlinger a 2 timer 

Unge voksne som har moderate fysiske og psykiske helseplager 
som gir utfordringer i å mestre hverdagen 
 (egen brosjyre/beskrivelse på nettside) 

Onsdag 15. februar kl. 16.00 - 18.30 Frisklivssentralen 

Kostholdsundervisning for foreldre 
- 2 timer 

For familier som pga levevaner har risiko for å utvikle eller forverre 
sykdom og som ønsker å gjøre endringer som gir bedre helse og 
mestring i hverdagen 

Tirsdag 21. februar kl. 1730 - 1930 Frisklivssentralen 

Livsstilskurs for Foreldre 
- 2 samlinger a 2 timer 

Familier som pga levevaner har risiko for å utvikle eller forverre 
sykdom og som ønsker å gjøre endringer som gir bedre helse og 
mestring i hverdagen. Kurset er bare for voksne 

Mandag 20. og 27. mars kl. 1730 - 1930 Frisklivssentralen 

Livsstilskurs for foreldre og barn 
- 2 samlinger a 2 timer 

Familier som pga levevaner har risiko for å utvikle eller forverre 
sykdom og som ønsker å gjøre endringer som gir bedre helse og 
mestring i hverdagen. Kurset er både for voksne og barn 

Tirsdag 2. og 9. mai kl. 1730 - 1930 Frisklivssentralen 

Livsstilskurs for voksne 
18 – 60 år 
- 4 samlinger a 2,5 timer 

Personer som pga levevaner har risiko for å utvikle eller forverre 
sykdom og som ønsker å gjøre endringer som gir bedre helse og 
mestring i hverdagen  
 

Kurs 1: Mandag 6. februar kl. 1700 - 1930  Frisklivssentralen 

Kurs 2: Tirsdag 28. mars      kl. 1700 - 1930 

Kurs 3: Mandager i mai       kl. 1700 - 1930 

Livsstilskurs for godt voksne 
60 år+ 
- 3 samlinger a 3 timer 

Personer som pga levevaner har risiko for å utvikle eller forverre 
sykdom og som ønsker å gjøre endringer som gir bedre helse og 
mestring i hverdagen 

Kurs 1: Tirdag 14. mars kl. 1200 - 1500 Frisklivssentralen 

Kurs 2: Mai - hvis nok påmeldte 

Røyke/snuse-sluttkurs 
- 6 samlinger a 2 timer 

For personer som ønsker å slutte med røyk og/eller snus. 
Ungdom 17 – 25 år får tilbud om individuell oppfølging 

Kurs 1: Torsdag 2. februar   kl. 1700 - 1900 Frisklivssentralen 

Kurs 2: Onsdag 19. april       kl. 1700 - 1900 

Søvnkurs 
- 4 samlinger a 2 timer 

For personer som sliter med søvn Tirsdag 21. og 28. mars         kl. 0900 – 1100 
Tirsdag 4. og 18. april            kl. 0900 - 1100 

Frisklivssentralen 

 

 Påmelding til kurs ved å kontakte Frisklivssentralen på e-post eller mobil. 
 Deltagelse på kurs kan også avtales med veileder etter mottak av egenerklæring eller henvisning. 

 

 
 



Andre tilbud: Beskrivelse 

Fjellturer Månedlige turer med 1- 2 turledere for «gamle og nye deltagere ved Frisklivssentralen. Det lages halvårlige 
turoversikter. 
Turene har påmelding. 

Trening Frisklivssentralen har et begrenset tilbud om trening til voksne med overvekt.  
Tilbudet koster 500 kr for 3 mnd med trening 3* pr uke.  
Hver deltager får maks 6 mnd treningstilbud. 
Frisklivssentralen er behjelpelig med å finne trening som passer den enkelte deltager. 

Sommertrening i juli og august Frisklivssentralen har aktivitets- og treningstilbud gjennom hele året. Eget program i juli og august. 

Tilbudet er gratis og har påmelding 

Kurset Livslyst 

4 samlinger a 2 timer  

For deltagere som har eller har hatt en kreftdiagnose og/eller pårørende. Kurset er for deg som trenger hjelp, råd og tips 

til å mestre hverdagen. Kurset er i regi av Kreftkoordinatorene i Bergen kommune og gjennomføres i Frisklivssentralens 

lokaler. Egen påmelding: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-helse-og-

omsorg/349/article-140142 

 

Frisklivssentralen kan gjennomføre livsstilskurs og mestringskurs for etablerte grupper på forespørsel. 

Tjenesten kan tilby undervisning til ansatte i kommunen innenfor temaer som kosthold, fysisk aktivitet, tobakksavvenning, søvn og mestring. 
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