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Sov godt – kurslederkurs for
frisklivssentraler 15. og 16. mars

Kurslederopplæring i KiB (kurs i mestring av
belastning)

Kurset Sov godt er et søvnkurs utviklet av
Helsedirektoratet for frisklivssentralene. Det
man lærer på kurslederkurset kan også brukes
som grunnlag for temaundervisning og
individuell veiledning. Veiledning relatert til
søvnproblemer er et satsingsområde for
frisklivssentralene. Hittil har dette vært et
dagskurs, men vi ønsker å prøve et todagers
kurs for å få mer tid til praktiske øvelser.
Kursleder er psykolog Rakel Aasprang.
Påmeldingsfrist: 12. februar
Mer informasjon: helsedir.no/konferanser

Fagakademiet arrangerer KiB-kurs 28.–29. mai på
Gardermoen. For å delta må man ha gjennomført
kurslederutdanning i KiD (kurs i mestring av
depresjon).
Mer informasjon: helsedir.no/konferanser
Søknad sendes innen 25. april til
sigrid.skattebo@helsedir.no

Kurs i tobakksavvenning 25. april
Kursdagen arrangeres i Helsedirektoratet, og
består av undervisning om tobakk og
helseskader, tiltak og hjelpemidler. En
slutteveileder vil dele sine erfaringer. Det er en
fordel om du som kursdeltaker har erfaring
med motiverende intervju, siden denne er
grunnleggende i arbeidet med
tobakksavvenning. Det blir ikke opplæring i
metoden på kursdagen.
Mer informasjon: helsedir.no/konferanser

Bra mat kurslederkurs
Det blir kurs i Helsedirektoratet 31. mai og 1.
juni. Det er plass til 60 personer på kurset
Mer informasjon kommer snart på
helsedir.no/konferanser

Kurs i kommunikasjon og sosiale medier
Kurset arrangeres i Helsedirektoratet 4. april.
Kurset er en blanding og teori og praksis. Man
lærer blant annet å lage film og redigere bilder/film
på nettbrett og smarttelefoner. Ta gjerne med
andre kollegaer i kommunen!
Påmeldingsfrist: 23. mars
Mer informasjon: helsedir.no/konferanser.

Innføringskurs i migrasjon og helse
Kurset er primært beregnet på helsepersonell i
klinisk praksis, men alle som arbeider med
migrasjonshelse er velkomne.
For mer informasjon og påmelding, se
fhi.no

Inspirasjonsseminar Verdensdagen for
psykisk helse
Seminarene arrangeres over hele landet og kan
være aktuelle for frisklivssentraler. Se
verdensdagen.no.

Drammen ny utviklingssentral
Aktiv Eiker som har vært frisklivssentral for
innbyggerne i Øvre og Nedre Eiker ble lagt ned
ved nyttår. Frisklivstilbudet fortsetter i Nedre
Eiker. Samtidig overtar Drammen rollen som
utviklingssentral. Se oversikt over
utviklingssentralene på helsedirektoratet.no.

Veileder for elektronisk meldingsutveksling
Veileder for elektronisk meldingsutveksling er
nå publisert på nhn.no. Kapittelet om
Frisklivssentraler er under arbeid og forventes
ferdigstilles 1. halvår 2018. Hvis det er noe du
lurer på knyttet til selve meldingsutvekslingen
kan du ta kontakt med din regionale KomUTkontakt. Send e-post til komut@nhn.no hvis du
har spørsmål, kommentarer eller andre
tilbakemeldinger til veilederen.

#1million skritt på 100 dager
Da Kjell Arild Ueland ble sykemeldt og slet med
å finne motivasjon til å trene møtte han
fysioterapaut og blogger Lars Zachariassen.
Sammen kom de fram til målet om at Kjell Arild
skal gå 10 000 skritt hver dag i 100 dager. De
spredde budskapet – og nå har over 3000 andre
også har tatt utfordringen! Se innslag på tv2.no
og bli medlem i gruppen på Facebook.

Idébanken for frisklivssentraler
Hjelp oss å spre de gode idéene, legg inn idéer
på Idébanken! Månedens idé er:
Undervisning i 9.klasse innenfor temaene fysisk
og psykisk helse. Tiltaket er et samarbeid
mellom Enhet for rehabilitering og friskliv, og
Enhet helse barn og unge. Timen er lagt opp
som en quiz. Idéen er sendt inn av
Frisklivssentralen i Enebakk.

Tiltaksutvikling innen program for
folkehelsearbeid i kommunene
Forventet årlig bevilgning vil være på mellom 5 og
10 millioner kroner per fylke, som vil utbetales årlig
med forbehold om Stortingets bevilgning. Barn og
unge er en prioritert målgruppe.
Søknadsfrist: 1. mars 2018. Se
helsedirektoratet.no/tilskudd.

Kommunalt kompetanse- og
innovasjonstilskudd
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
skal bidra til at kommunene setter i verk
kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og
utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og
behov. Kontakt Fylkesmannen lokalt for
søknadsfrist, rapporteringsfrist og for å søke. Se
helsedirektoratet.no/tilskudd.

Fritid123.no
Modum, Sigdal og Krødsherad kommune har gått
sammen og laget en nettside med oversikt over
alle fritidstilbud i kommunen. Frisklivssentralen i
Modum står for driften av siden. Se
http://www.fritid123.no/.

Forslag til Facebookstatuser



Ny snakkis!
Glem quick-fixer og mirakelkurer. Den
eneste dokumenterte metoden for å holde
seg ung lenger er regelmessig fysisk
aktivitet. Begynn det nye året med å teste
hvordan du ligger an med denne
verdensberømte testen fra NTNU:

