
 

 

Brukerhistorier fra Frisklivssentralen i Rælingen i 2017 

Vi har intervjuet 3 personer som går på Frisklivssentralen i 2017. Inger går på Friskliv dagtid 
nivå 2 og har trent på mandager og torsdager. De trener intervalltrening ute og styrketrening 
inne. Hun har også benyttet seg av kostholdsveiledningen som vi tilbyr alle deltakerene som 
går hos oss. Darya og Linn Therese trener på Friskliv dagtid nivå 1, de trener en gang i uka på 
tirsdager. I tillegg trener linn Therese i andre treningsgrupper i kommunen. 
Tirsdagstreningen fokuserer på trening av hele kroppen med styrke, stabilitet og begevelse 
av spesielt rygg og mage.  

 

Inger 

                        

Inger på fagdagen vi hadde i vår                       Her er Inger ute på trening sammen med Mona og Hilda  

Hvilke utfordringer hadde du før du startet på Frisklivssentralen? 

Før jeg startet på Frisklivssentralen i Rælingen jobbet jeg fult og hadde mye smerter. Jeg sov mye når 
jeg kom hjem fra jobben og hadde ingen overskudd til å trene. 

Hva synes du at du har fått ut av å gå her? 

Etter at jeg nå har gått på Friskliv merker jeg veldig godt at kondisjonen har blitt mye bedre. Jeg har 
fått mindre smerter, jeg har fått lysten til å trene igjen, humøret er mye bedre og blodtrykket har 
gått ned! 

Jeg har også benyttet meg av tilbudet om kostholdsveiledning her på Frisklivssentralen. Det har 
sammen med treningen resultert i vekttap som er bra og Pepsi Max det drikker jeg nesten aldri mer. 

Er det noe du vil anbefale til andre? 

Jeg trives godt her på Frisklivssentralen, det er moro å trene sammen med andre. Jeg har allerede 
anbefalt det til flere. 



Mannen min overrasket meg med en Fit bit her om dagen. Han syntes jeg trengte den, nå når jeg 
hadde blitt så flink til å trene. 

 

Darya 

 

Hvilke utfordringer hadde du før du startet på Frisklivssentralen? 

Jeg har hatt kroniske smerter i mange år. Jeg har prøvd å trene andre steder i grupper, men det ble 
for hardt for kroppen. I den gruppen som jeg går i her på Frisklivssentralen får jeg trene i mitt eget 
tempo og jeg blir med på de øvelsene som jeg klarer. 

Hva synes du at du har fått ut av å gå her? 

Jeg føler at kroppen trenger treningen både fysisk og psykisk. Det er veldig sosialt og hyggelig å være 
her og trene med andre. 

Linn Therese 

 

Hvilke utfordringer hadde du før du startet på Frisklivssentralen? 

Jeg tok kontakt med frisklivssentralen da jeg var gravid i 3 måned. Jeg trengte faglig veiledning i 
forhold til hvordan jeg skulle trene når jeg var gravid. Jeg var i dårlig form og ville bli sterkere frem 
mot fødsel. 

Hva synes du at du har fått ut av å gå her? 

Jeg har fått tilpasset øvelser av fysioterapeuten i forhold til mine utfordringer som gravid. Når jeg 
kom hit fikk jeg en oppstarts samtale der jeg fikk tips og hjelp til å bli satt i kontakt med flere andre 
treningsgrupper i kommunen som hun mente kunne være bra for meg. 



Etter at jeg startet å trene gjennom Frisklivssentralen har jeg blitt i bedre form, jeg har mindre fysiske 
plager i svangerskapet. Jeg er 8 måneder på vei og kan fremdeles trene og er veldig glad for det. 
Treningen gir meg mer energi. Både jeg og mannen min merker at jeg er veldig glad etter at jeg 
kommer hjem fra treningen. 

Er det noe du vil anbefale til andre? 

Jeg har anbefalt Frisklivssentralen til andre jeg har blitt kjent med og gitt dem råd om å komme hit 
for å få veiledning om trening. 

For mer informasjon kontakt Frisklivssentralen i Rælingen,  

Tlf.nr: 48167656 eller e-post adr.: frisklivssentralen@ralingen.kommune.no 

Sjekk ut facebooksiden vår: https://www.facebook.com/frisklivralingen/  

 

 


