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GRUPPENAVN INNHOLD STED OG TID PRIS PÅMELDING 

Trygg på beina Trening for eldre i 
riskiogruppen for fall, 
som benytter 
ganghjelpemiddel 
Styrketrening av beina 
og balanseøvelser. 
Øvelsene 
gjennomføres stående 
og sittende, med og 
uten støtte 

Gymsalen i 3.etg. på 
Helsehuset 
 
Tirsdag og fredag 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
 
 

Egenandel 
etter takst 
(max 2921,- pr. 
2022) 
 
Taxi kan rekvireres 
ved behov 

Ta kontakt med 
avdelingen på telefon 
69306770 eller ta i bruk 
søknadskjemaet på vår 
nettsider. 

Seniorsprek Behandlingsgruppe for 
seniorer. 
Trener muskelstyrke, 
balanse, utholdenhet 
og bevegelighet. 
Må kunne gå uten 
hjelpemidler innendørs 

Gymsalen i 3.etg. på 
Helsehuset 
 
 
Tirsdag og fredag 
14.00-15.00 

Egenandel 
etter takst 
(max 2921.- pr. 
2022) 
 
 
 

Ta kontakt med 
avdelingen på telefon 
69306770 eller ta i bruk 
søknadskjemaet på vår 
nettsider.  

KOLS 
behandlingsgruppe 

Styrke- og 
utholdenhetstrening for 
personer med 
lungesykdommen 
KOLS, som kan gå 
uten rullator innendørs 

Gymsalen i 3.etg. på 
Helsehuset 
 
 
Mandag og onsdag 
14.00-15.00  

Egenandel 
etter takst 
(max 2921.- pr. 
2022) 
 
 

Ring 69306760 og meld 
interesse/ etterspør ledig 
plass 
 

Stavganggruppe Tur med staver i 
Fredrikstadmarka. 
Staver kan lånes. 
Fokus på styrke- og 
balanseøvelser, samt 
kondisjon. 
Turen ledes av 
fysioterapeuter 
Erfaring med bruk av 
staver ikke nødvendig. 
Må være i stand til ca 
en times gange. 

Oppmøte ved 
Stjernehallen 
(øverste parkering) 
 
 
 
Tirsdag og torsdag 
09.30-11.00 
(utenom skolens 
ferier, inntil snøen 
kommer) 

Kr 500,- per 
semester 

Ingen påmelding 
Møt opp for registrering 

Pust og bevegelse  Bevegelser utført i takt 
med egen pusterytme. 
Fokus på bevegelighet, 
balanse og 
koordinasjon. 
Øvelsene er inspirert 
av Qi-gong og blir ledet 
av fysioterapeut 

Gymsal i 3. etg på 
Helsehuset 
(Kråkerøy) Onsdag 
kl.11.30-12.30 

Kr. 325.- pr 
semester 

Påmelding ved å 
kontakte avdeling på 
69306760 

BASIS- trening  Lavterskel trening for 
hjemmeboende eldre. 
Fokus på styrke i bein 
og balansetrening. 
Frivillige instruktører 
som følges opp av 
kommunens 
fysioterapeuter. Du må 
være i stand til å gå 
uten hjelpemidler 
innendørs. 

+Huset, 
Seierstensgate 2; 
Tirsdag eller 
Torsdag kl.12- 13.  
 
Fjeldberg Sykehjem, 
Floaveien 5, 
mandag 11.30-
12.30 
 
Korstua, Kinogaten 
7, onsdag kl.10.30-
11.30 

Gratis Påmelding ved å 
kontakte avd. på tlf.: 416 
76 456 og 969 41 131  

 
Fredrikstad Kommune, Friskliv og mestring 

Mestring, habilitering og rehabilitering 
 

Telefonnummer: 69 30 67 60 / 69 30 67 70 
Besøksadresse: Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy (Helsehuset) 

Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad 
E-post; friskliv@fredrikstad.kommune.no 

 


