
Frisklivsresept 
 
Ønsker du bistand til  
å endre levevaner? 

 

Tlf.: 64 96 22 60   Mobil: 959 39 735 

E-post:  

frisklivssentralen@as.kommune.no 

Internett: www.as.kommune.no /

frisklivssentralen 

Frisklivssentralen  

Besøksadresse: 

Tunveien 2 

1430  ÅS 

  ÅS 

”Det gjør så godt å være sammen 
med andre – jeg glemmer det som er 
slitsomt”. 
         Deltaker på frisklivssentralen 

 
 
 
 
Når vi begynner å 
bevege på oss og finner en trening 
som er gøy, vil vi  
etter hvert oppdage noe nytt på veien 
mot en bedre helse. 

Ås Kommune 

Foto: Ivar Ola Opheim 



Frisklivssentralen i Ås kommune  
Frisklivssentralen hjelper og støtter 
personer som ønsker å endre leve-
vaner knyttet til fysisk  aktivitet, kost-
hold eller røykeslutt. Tilbudet gis gjen-
nom individuelle samtaler og gruppeba-
serte aktiviteter og kurs. Man trenger 
ikke å ha en diagnose eller være syk for 
å delta.  
Å være fysisk aktiv, ha et sunt kosthold 
og slutte å røyke, gir en helsegevinst og 
beskytter og er effektiv i behandling av 
en rekke livsstilssykdommer. Eksem-
pelvis høyt blodtrykk, høyt kolesterol, 
overvekt, diabetes 2, hjerte- og karsyk-
dom m.f.   

Hvem kan motta frisklivsresept?
Målgruppen for frisklivsresepten er per-
soner over 18 år som bor i Ås kommu-
ne, og har eller står i fare for å utvikle 
livsstilssykdommer. 

En norsk studie viser at frisklivsresepten 
kan gi bedret fysisk form, redusert vekt 

og økt selvopplevd helse. 

Hvem kan delta på frisklivs-
sentralen? 
Lege, NAV eller annet helsepersonell 
kan henvise deltakere til Frisklivssen-
tralen gjennom Frisklivsresepten. Du 
kan også kontakte Frisklivssentralen på 
eget initiativ. 

Frisklivsresepten varer i tre måneder, 
og starter med en strukturert helsesam-
tale, hvor vi ser på muligheter og mål 
for perioden. Resepten gir mulighet for 
oppfølging gjennom individuelle og 
gruppebaserte tilbud. Etter tre måneder 
gjennomføres en ny samtale hvor vi ser 
på dine erfaringer og ser på veien  
videre. Frisklivsresepten kan avsluttes 
eller utvides med tre nye måneder. 

De som ønsker hjelp til å endre leve-
vaner er velkommen til å ta kontakt, 
uansett om man ønsker å delta på 
gruppetilbudene ved  
Frisklivssentralen eller ikke. 

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

 

”Jeg ville først ikke være med på 
dette da jeg fikk resepten av legen. 
Nå skjønner jeg at det er det beste 
som har skjedd meg”. 
  Deltaker på frisklivssentralen 

 

Kurstilbud 
Fysisk aktivitet 
Gjennom frisklivsresepten får du til-
gang til trening i regi av kommunen og 
andre frivillige og private aktører.  

I reseptperioden kan i tillegg deltakere 
som  mottar stønad fra Nav og er un-
der 65 år, benytte seg av gruppeaktivi-
tetene til ”Aktiv på dagtid ” i Ås.  

Kosthold 
Bra mat kurs er et inspirasjonskurs 
hvor det er fokus på å øke motivasjon 
til å oppnå et varig sunnere kosthold.  
 

KID- Kurs i depresjonsmestring 
Kurset er utarbeidet for voksne som i 
perioder kjenner seg nedstemte eller 
er deprimerte (fra lett til moderat) på 
en slik måte at det går utover evnen til 
å fungere og på kvaliteten på livet.  
Du lærer metoder for å endre tanke– 
og handlingsmønster. Du trener på å 
engasjere deg i lystbetonte aktiviteter 
og å utvikle sosiale relasjoner. 

 

Røykeslutt 
Frisklivssentralen har oversikt over 
tilbud innen røykeslutt. Røykesluttkurs 
blir satt opp etter behov. 


