
 

 

Komme i gang 

Du kan ta direkte kontakt 

med oss for informasjon og 

påmelding! 

Din fastlege eller annet 

helsepersonell kan sende en 

henvendelse til oss, så tar vi 

kontakt med deg for nærmere 

avtale. 

Kontakt oss  

 
Besøksadresse: 
Frisklivssentralen i Sandnes 
Elvegaten 25, 4.etg 
4306 Sandnes  
 

Telefon:  
469 30 491 

E-post: 
friskliv@sandnes.kommune.no  

Internett:  
www.sandnes.kommune.no/frisklivssentral  

Foto: Anne Lise Norheim 

Et forebyggende 

helsetilbud 

Sandnes Kommune 
- det gode liv 

PPostadresse:  
Frisklivssentralen i Sandnes 
PB 583 
4302 Sandnes 
 

mailto:friskliv@sandnes.kommune.no
http://www.sandnes.kommune.no/frisklivssentral


 

 

FYSISK AKTIVITET 
Ønsker du å komme i bedre form? 
Trenger du ekstra støtte for å 
gjennomføre treningen? Vi har 
utetrening i gruppe med fokus på 
kondisjon og enkel styrketrening. 
 
 

STYRKE OG BALANSE 70+ 
Er du over 70 år? Har du begynnende 
utfordringer i forhold til styrke og 
balanse? Da kan dette gruppetilbudet 
være noe for deg. 
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For informasjon og påmelding, 
ring eller send SMS til 469 30 491 

KOSTHOLDSKURS 
Har du behov for å legge om matvanene 
dine, og synes det er vanskelig å få det til? 
Lurer du på hvilke matvarer du bør velge 
og hvorfor? Da er dette kurset for deg! 
 
 

BRA MAT FAMILIE 
Har du barn med overvekt eller fedme og 
trenger kunnskap om hva du kan gjøre? 
Da kan dette foreldrekurset være aktuelt 
for deg. 
 
 

LIVSSTILSKURS 
Opplever du at overvekt er en belastning i 
hverdagen og ønsker å endre livsstil? 
Livsstilskurset har fokus på dine ressurser 
for å oppnå ønsket endring. 
 
 

SNUS- OG 
RØYKESLUTTKURS 
Har du tenkt på å stumpe røyken for 
godt? Var det vanskeligere å kutte snusen 
enn du trodde? Mange synes det er lettere 
å slutte sammen med andre. 

 

« Å vite hva som er bra for helsen er ikke det samme som å gjøre det som er bra for helsen » 

Foto: Anne Lise Norheim 

Frisklivssentralen 

Vi er her for ungdommer 
og voksne i Sandnes 
kommune som ønsker å 
endre levevaner for å få 
et friskere liv.  

Tilbudet er gratis. 


